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Natuurinclusief bouwen 
17 juni 2019

Programma

19.15 uur: Inloop en ontvangst

19.30 uur: Opening en inleidende presentatie door Susanne 

Kuijpers

19.50 uur:  Vragen en reacties naar aanleiding van de presentatie

20.10 uur:    Met elkaar in gesprek: hoe kunnen we er samen voor 

zorgen dat natuurinclusief bouwen bevorderd wordt?

21.00 uur:     Plenaire terugkoppeling resultaten groepen en 

conclusies

21.30 uur:      Sluiting
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Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) 
komt op voor een duurzame samenleving. Wij richten 
ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland. 
Dit doen wij samen met circa 300 lokale en regionale 
organisaties. Zo werken wij samen aan een mooi en 
duurzaam Zuid-Holland.

Wat is natuurinclusief bouwen?

Definitie:

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen 
waarbij zodanig gebouwd en ingericht wordt dat een bouwwerk 
bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.
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Woningbouwopgave Zuid-Holland

Icoonsoorten en natuurinclusief bouwen

Maatregelen gebouwen Maatregelen omgeving

Huismus X X

Gierzwaluw X X

Merel X

Egel X

Weidehommel X

Rietorchis X

Glassnijder X
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Begeleidende soorten en natuurinclusief 
bouwen

Maatregelen gebouwen Maatregelen omgeving

Spreeuw X X

Zwarte roodstaart X X

Gewone dwergvleermuis X X

Ruige dwergvleermuis X X

Wie ‘gaat’ over natuurinclusief bouwen?

Gemeenten:

Kaders en randvoorwaarden bouwprojecten (programma 

van eisen, puntensysteem)

Soortmanagementplan

Betrekken stadecologen, inbreng kennis natuurwaarden

Projectontwikkelaars:

Als het voordelen oplevert bij aanbesteding

Woningcorporaties:

Vooral gericht op zo laag mogelijke kosten

Wat betreft inrichting en beheer openbare ruimte ook bv. 

Waterschappen.
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Voorbeelden aanpak gemeenten 
natuurinclusief bouwen

Den Haag: Puntensysteem

Amsterdam: Handboek en puntensysteem

Brabantse steden: samenwerking in lokale aanpak

Utrecht en Tilburg: soortmanagementplan

Gouda: groennorm -> minimaal 15% van totale plangebied is 

openbaar groen

Voorbeelden projecten

Kantoor WNF, Zeist Kantoor NIOO-KNAW, 
Wageningen

‘Een gebouw dat leeft’

Wonderwoods Utrecht
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Hoe verder met natuurinclusief bouwen?

Gemeenten spelen belangrijke rol;

In gemeenten komt initiatief vaak vanuit gemeenteraad 

(aangenomen moties);

Delen van ervaringen en goede voorbeelden belangrijk;

Rol bewoners niet vergeten: draagvlak, marktvraag, beheer 

gebouw / tuin;

Soorten die afhankelijk zijn van gebouwen niet uit het oog 

verliezen.

Ideeën om natuurinclusief bouwen in ZH te 
stimuleren:

Informeren gemeenteraadsleden en aanmoedigen moties 

natuurinclusief bouwen;

Oproep burgers aan eigen gemeenteraad om werk te maken 

van natuurinclusief bouwen;

In gesprek gaan met specifieke gemeenten / 

projectontwikkelaars / woningcorporaties rond concrete 

projecten;

Coalitie vormen met koplopers en steeds meer partijen laten 

aansluiten;

Of ……..?

Wat kunt u zelf doen en wat heeft u nodig van NMZH en 

anderen?
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Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
Bezuidenhoutseweg 50
2694 AW Den Haag

www.milieufederatie.nl


