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Samenvatting 
Domeingroepsgesprek Natuurinclusieve Bouw  
Agenda Natuurinclusief 
18 november 2021, Online  
 

 

Het eerste domeingesprek over de natuurinclusieve bouw voor de Agenda Natuurinclusief vond plaats 
tijdens het gelijknamige congres ‘Natuurinclusief bouwen’ op 18 november 2021. Een dag waarop veel 
(bouw)professionals al bij elkaar kwamen. We kwamen op die dag digitaal bij elkaar met als doel een 
eerste gezamenlijke verkenning. De domeingroepsgesprekken blijven gevoerd worden tot en met de 
Natuurtop op 17 juni 2022, waar de Agenda Natuurinclusief 1.0 wordt gepresenteerd. 
 
Hieronder een inhoudelijk verslag van de eerste bijeenkomst. Dit vormt input voor de eerste 
contourenschets van de Agenda, gepland eind december 2021. Daarnaast kan hierop voort gebouwd 
worden tijdens de volgende bijeenkomst van de domeingroep natuurinclusieve bouw.   

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Drijfveren 

Om goed te kunnen samenwerken aan het natuurinclusiever maken van Nederland, blijkt er meer 
nodig te zijn dan de aanwezigheid en inzet van professionals bij verschillende organisaties. Het is van 
belang elkaars drijfveren te kennen. Wat zijn de drijfveren die bij de deelnemers aanwezig zijn om te 
werken aan natuurinclusiviteit binnen de bouwsector? Op de volgende bladzijde lees je persoonlijke, 
organisatie-, sector- en vraagstuk-gedreven drijfveren.  
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Persoonlijk 
Persoonlijke drijfveren die naar voren kwamen, hebben betrekking op het zich graag bevinden in de 
natuur. ‘Ik heb graag altijd natuur om mij heen. De hangende tuinen van Babylon zie ik als 
ideaalbeeld.’ Daarnaast komt bij een aantal de motivatie voort uit de vroege jeugd: Als elfjarig een 
eigen vegetatiedak aanleggen. ‘Natuurinclusief bouwen is kinderlijk simpel.’ / ‘Aan de rand van de stad 
opgroeien en het kabaal van de vogels in de meidoornhagen langs de boerenerven herinneren. Nu is 
het echter stil geworden aan de rand van de stad. Daarom de ambitie om ‘het kabaal van de natuur 
terug te krijgen in de stad.’ 
 

De eigen organisatie / bedrijf 
Het zien van kansen in het eigen werk om te werken aan natuurinclusiviteit geldt voor een aantal 
deelnemers als drijfveer: “Niet ontnemen, maar toevoegen’’, werd als motto benoemd. Daarnaast 
werd genoemd: ‘groen en natuur integraal meetbaar willen maken’ / ‘als landschapsarchitect naast 
de mens, ook dieren en planten als klant zien’ / en handvatten en innovatieve oplossingen willen 
bieden vanuit de wetenschap.’ 

De sector 
Vanuit de sector bouw zijn thema’s benoemd die als drijfveren gelden voor deelnemers: een nabije 
groene omgeving, natuurinclusiviteit óók in de stad en de woningbouwopgave.  

 Er kwam naar voren dat ‘een nabije ‘groene’ omgeving stimuleert om bij te dragen aan een 
wereld met meer balans tussen mens en aarde. ‘Ontmoetingen met natuur voor 
basisschoolkinderen zijn zeer bepalend voor houding ten opzichte van natuur gedurende de 
rest van hun leven. Veel kinderen leven echter in een omgeving waarin deze ontmoetingen 
niet spontaan voorkomen. Derhalve dient natuur dicht bij de voordeur gebracht te worden.’ 

 De opgave van natuurinclusiviteit geldt ‘zowel in de stad als op het platteland.’ Hierbij wordt 
gesproken over ‘natuurinclusief verstedelijken: verbinden van stad en land, en het verbinden 
van de ondergrond en de bovengrond. ‘Waarbij de bodem en het watersysteem als 
uitganspunten genomen worden.’ ‘In bestaande steden is reeds veel grond opgespoten en 
zijn verhardingen aangebracht, waardoor het water niet goed kan worden afgevoerd. Voor de 
energietransitie moet een groot deel van de openbare ruimte op de schop. Hierin zitten 
kansen om in de bestaande stad natuurinclusiviteit door alle lagen te verweven.’ 
Natuurbehoud, natuurbeleving en natuur als onderdeel van de dagelijkse leefomgeving is 
belangrijk, evenals het herstellen van het contact met de natuur in de stad. ‘De stad als 
leefgebied voor veel natuur interessant maken.’ 

 De woningbouwopgave wordt als kans gezien om de opgave natuurinclusief aan te pakken en 
‘de nieuwe woningen op een verantwoorde en duurzame manier te realiseren.’  

De opgave  
Drijfveren komen ook voort uit ernstige zorgen over de afname van de biodiversiteit en de kwaliteit 
van het landschap. ‘Mensen, als zijnde onderdeel van de natuur, kunnen de gevolgen daarvan niet 
goed overzien.’ Waarbij het belangrijk is dat er voor toekomstige generaties keuzes overblijven, ook 
omtrent natuur en ecologie. En een geloof in dat ‘groen en natuur veel waarde biedt voor klimaat, 
biodiversiteit en circulariteit.’ 
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Spanningen in het vraagstuk 

Er werden meerdere spanningen, dilemma’s en ‘bottlenecks’ ervaren in het streven naar een 
natuurinclusieve bouw. Hieronder de belangrijkste punten.  
 
Politiek | De politiek op het nationale niveau wordt als bottleneck gezien. ‘De samenleving is vaak al 
verder dan de politiek. Dit tempoverschil is een groot probleem.’ De behoefte om actie te 
ondernemen, wordt sterk gevoeld onder de deelnemers. De (natuurinclusieve) bouwsector kan 
voordeel hebben bij een nationaal beeld op visie, doelen, kaders en benodigdheden. ‘De bouwsector 
voelt er niet veel voor om in iedere gemeente een ander stelsel te moeten volgen.’ Het Rijk zou dan 
niet regie moeten nemen, maar kaderstellend moeten zijn. Dit moet zorgen voor een eenduidig en 
gelijk speelveld voor alle partijen.  
 
Financiële capaciteit & rekenmodellen | Het is kostbaar om binnenstedelijk meer natuur te realiseren. 
‘Momenteel wordt deze opgave vaak bij gemeenten neergelegd, die reeds met grote financiële 
tekorten kampen.’ Daarnaast werd gezegd dat ‘vergroening vaak als een kostenpost wordt gezien in 
de kortetermijnvisie.’ Andere rekenmodellen kunnen mogelijk helpen. ‘Er bestaat belemmerende 
regelgeving die bouwpartijen verhindert om andere rekenmodellen te gebruiken. Partijen willen de 
maatschappelijke meerwaarde doorrekenen, maar zitten vast in een oud systeem waarin bepaalde 
rekenmodules zijn voorgeschreven.’ 
 
(Grotere) Belangen | Er spelen veel opgaves in de ruimte, o.a. de enorme woningbouwopgave en 
ruimtevraag van logistieke bedrijven. Er spelen daardoor ook enorme belangen. ‘Belangen die soms 
groter lijken dan de vergroening. Voor een systeemdoorbraak moet tegenwicht worden geboden aan 
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andere prioriteiten.’ Er wordt vanwege het ruimtegebrek en de grote uitdagingen op verschillende 
gebieden, gepleit voor een integrale aanpak om tot oplossingen te komen.  
 
Dilemma Compacte en/of Groene stad 
Er werd een dilemma benoemd: de keuze tussen de stad compact ontwikkelen om het buitengebied 
te ontzien of te kiezen voor ruimte, groene steden.  
 

Instrumenten 
Instrumenten die zijn benoemd die de transitie kunnen helpen, zijn: 

- Voorbeelden: goede voorbeelden etaleren  
- Methodes / modellen: om – vanuit lange termijn perspectief – groen te zien als een 

investering kunnen methodes als ‘life cycle, total cost of ownership, MKBA’ helpen. ‘Modellen 
zijn nodig die de maatschappelijke meerwaarde meenemen, waardoor de natuur een baat 
wordt in plaats van een kostenpost.’ 

- Kennis: kennis over natuurinclusief bouwen bij projectontwikkelaars blijkt uit onderzoek vaak 
te ontbreken om concrete stappen te kunnen zetten. Verdere kennisontwikkeling wordt 
daarom als een wezenlijk onderdeel van de opgave gezien. ‘Een informatie- en kenniscentrum 
voor natuurinclusieve stadsbouw werd geopperd’.  

o Daarnaast werd benoemd dat gemeenten reeds al veel instrumenten hebben, maar 
deze vaak zelf niet kennen.  

- Standaard werkwijze: ‘Een standaard werkwijze die ervoor zorgt dat men lokaal maatwerk 
kan leveren. Op elke plek moet bij dezelfde belangrijke keuzes worden stilgestaan, maar niet 
overal hoeft dezelfde keuze te worden gemaakt.’ 

o Een landelijke norm  
- De vraag aan een ander stellen: ‘wat heb jij nodig?’ 

o Dialoog op gang brengen over de bouwcultuur tussen stedenbouw en de natuur- en 
landschapswereld.  

o Taal is belangrijk. De methodiek ‘functional ambience’ is interessant om naar te 
kijken. ‘Door middel van taal maakt die methode een open gesprek mogelijk – bijv. 
tussen verkeerskundigen en ruimtelijk ontwerpers.  

- Natuurinclusiviteit meer verweven in het onderwijs 
- Natuurinclusiviteit een plek geven in wetenschappelijk onderzoek 
- (Ontwerp)Prijsvragen om praktijkoplossingen te stimuleren   
- Openstellen van ecoducten voor wandelaars, opdat het draagvlak voor de natuurbeleving 

wordt vergroot 

 
Eigen Rol  
Deelnemers werken veelal al aan duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Er zijn veel 
gelijkgestemden in de groep. Deze early adapters kunnen voorbeelden stellen, deze voorbeelden  
evalueren/valideren en verder verspreiden. De rollen die zijn benoemd, zijn: 

- Kansen creëren en verzilveren van bestaande kansen 
- Reflecteren 
- Ambassadeurs zijn, inspireren en agenderen 
- Opdrachtgevers overtuigen om natuurinclusiviteit uit te vragen  
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Mogelijke functie van de Agenda  

Meerdere mogelijke functies kan de Agenda Natuurinclusief op zich nemen. Tijdens de bijeenkomst 
werd gezegd dat de Agenda mogelijk mensen kan ‘sensibiliseren’. Dat wil zeggen gevoelig(er) maken 
voor natuurinclusiviteit. Om hiermee de geesten ‘rijper te maken’. Van early adapters naar breed 
gedragen keuzes, zodat natuurinclusiviteit centraal staat in ieders dagelijks werk. ‘De agenda kan 
dienen als hulplijn, handvatten bieden en verplichtingen opleggen en zo duurzame keuzes afdwingen.’ 

 

Tips voor de Agenda 
 

• In de presentatie over de Agenda wordt gesproken over een ‘gezonde economie’. Later wordt 
het benoemd als een ‘gezonde samenleving.’ Advies is om de term ‘economie’ consequent te 
vervangen door ‘samenleving’, omdat de culturele, economische en politieke subsystemen op 
elkaar moeten inwerken.  

• Waak ervoor dat werkzaamheden dubbel worden uitgevoerd. Kijk daarbij zeker naar het 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel.  

• Er is geadviseerd om te analyseren in welke domeinen het grootste verschil gemaakt kan 
worden de komende jaren. Vanuit die analyse kan een concreet plan gemaakt worden om in 
die domeinen de transitie te versnellen. ‘Voorkom dat er veel bijeenkomsten gaan 
plaatsvinden zonder duidelijke resultaten.’ 

• Neem ook ‘financiën’ goed mee in de agenda. Natuur in de stad en dorpen is wegens de 
ruimtedruk extra kostbaar. 

• Waak ervoor dat ‘bouw’ een synoniem wordt voor ‘stad’. Er wordt op sommige plekken meer 
buiten dan binnen de stad gebouwd.  

• Voorkom een bubbel. ‘Ga het dialoog aan en zoek schuring op met non-believers: 
confrontatie opzoeken als onderdeel van de agenda. Wat hebben we te bieden in plaats van 
wat willen we beschermen? 

• “Door dingen te laten, doe je al zoveel.” Kan er in de Agenda Natuurinclusief iets kan worden 
opgenomen over het nalaten van dingen?  

• Werk aan een integrale aanpak van belangen; laat de verschillende domeinen aan een 
overkoepelende agenda werken.  

• Er is de hoop dat er mandaat volgt vanuit de ministeries. 

Vervolg 

Het tweede domeingroepsgesprek Natuurinclusieve Bouw staat gepland op 3 februari van 13 tot 17 
uur. Locatie nader te bepalen.  
Tegen die tijd zal er van tevoren een voorstel gedaan worden over de onderwerpen die tijdens het 
tweede domeingroepsgesprek centraal kunnen staan.  
 
Wie moet er in het vervolg (meer) betrokken worden? 
Op het einde van de bijeenkomst is er gevraagd wie volgens de deelnemers nog meer betrokken zou 
moeten worden bij de domeingroep. De partijen die toen zijn genoemd, zijn:  

- Politici 
- Bouwend Nederland 
- Ministerie LNV  
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- Ministerie BZK 
- VHG – Koninklijke Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners 
- Onderwijs 
- Bedrijfsleven 
- Beheerders 
- WoningBouwersNL 
- BNA 
- Architecten 
- Stichting Pioneering, Jeroen Hatenboer 
- ‘Partijen die de natuurinclusiviteit in de praktijk moeten brengen’ 

 
 


