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A. Opening en inleiding  

De voorzitter: 

• Opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 

• Geeft het woord aan Jelle de Jong, die de pitches zal introduceren. 

 

Jelle de Jong (directeur IVN NL, voorzitter netwerk Natuurinclusief bouwen van het Rijksprogramma 

Duurzaam Door) heeft zich al laten inspireren door het Forum en andere hoogtepunten van de stad, samen 

met de stille kracht achter Duurzaam Door, Tarcy Lössbroek. Het panel heeft al mogen proefdraaien door 

vanmiddag in gesprek te gaan met stedenbouwkundigen. Mensen zijn in steden gaan wonen, zoals hier in de 

stad Groningen met heel veel Ommeland, maar zijn soms vergeten dat het vroeger anders ging. Het zou mooi 

zijn om in het stadse leven met al zijn verworvenheden dat natuur terug te brengen door de stad opnieuw uit 

te vinden. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van biologisch voedsel, CO2 en circulaire economie, 

waarbij je vaak een S-curve ziet van bewustwording, uitproberen, opschalen en verankering. Natuurinclusief 

bouwen staat op de grens van bewustwording en opschaling. Deze avond is bedoeld om te verkennen hoe de 

raad daarop invloed uit kan oefenen en effect sorteren. 

 

B. Pitches 

Pitch 1 Kerckebosch  

Evert-Jan Roelofsen (directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch Zeist) nodigt iedereen 

van harte uit een keer langs te komen in Kerckebosch voor een rondleiding. Het lijkt een relict uit vervlogen 

tijden, maar een wijkontwikkelingsmaatschappij blijkt voor natuurinclusief bouwen een heel groot goed 

omdat het enigszins op afstand staat en de ruimte heeft dingen echt op te pakken. De gemeente Zeist en de 

woningbouwcorporatie Woongoed Zeist zijn beide voor de helft aandeelhouder. De belangrijkste partner is 

Stichting Het Utrechts Landschap. Natuurinclusiviteit is in Kerckebosch overal in doorgevoerd: fysiek, 

sociaal, kunst en communicatie. Het zit in het DNA van de wijk en begint pas nadat de wijk ontwikkeld is, 

dan gaan bewoners ermee aan de gang. Participatie is cruciaal. De belangrijkste les is om het gewoon te gaan 

proberen. Kerckebosch bevindt zich op een unieke locatie aan de rand van een bos, dicht bij snelwegen en 

een Intercity-station en midden in de Randstad. De wijk sleepte prijzen in de wacht als meest 

natuurinclusieve woonwijk en beste openbare ruimte van Nederland. Kerckebosch is tijdens de 

wederopbouw heel snel neergezet en bestond volledig uit sociale woningbouw, met een binnenbos 

waaromheen flats stonden en een buitenbos. De wijkontwikkeling bracht sociale woningbouw terug tot 55%. 

Het masterplan verscheen in 2008, waarna de crisis toesloeg. Dit had grote effecten op verkoopbaarheid 

waarbij het voorkwam dat de wijkontwikkelingsmaatschappij garant moest staan voor woningen. De 

filosofie van Kerckebosch is duurzaam: samen duurzaam. Het is onverstandig duurzaamheid van boven op te 
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leggen, het moet ook leuk zijn en misschien geld opleveren. Belangrijk is om iedereen mee te nemen en te 

zorgen voor beleving. Voorbeelden van natuurinclusieve maatregelen zijn: planten die elektriciteit opleveren, 

energiefietsen, energietegels, een wifi-bank (destijds mobiel niet voor iedereen betaalbaar), standalone 

straatverlichting met diervriendelijke led, 'zwevende' wegen met korrelstructuur om boomwortels te sparen 

(levensverwachting bomen met tien jaar gestegen), natuurlijke damwanden van heideplaggen, natuurlijke 

erfafscheidingen (boomstammetjes), natuurlijke speelplaatsen (plantaardig én hergebruik flatbalustrades), 

moestuinkastjes en -bakken (één keer vernield door jeugd, die gecorrigeerd werd door wijk) en nestkasten 

voor alle nieuwe bewoners. Utrechts Landschap heeft al natuur om de wijk heen in bezit en is ook eigenaar 

geworden van de binnengebieden. Dit geeft de garantie op goed beheer en voorkomt doorverkopen en 

eventueel volbouwen. Bovendien kan de boswachter als geen ander over de natuur vertellen. Alle inwoners 

worden automatisch lid en 60% is tweewekelijks of maandelijks actief als vrijwilliger, waardoor de 

gemeente eigenlijk niet meer nodig is voor onderhoud. De schaapskudde loopt door de wijk. Uitgangspunt 

was dat het verschil tussen sociaal en vrije sector niet zichtbaar zou moeten zijn, wat leidt tot het mooi 

houden van alle woningen en veel cohesie en samenwerking. Er zijn zorgwoningen en een brede school met 

een natuurlijk schoolplein zonder hekken. Alle kruispunten hebben een eigen herkenbare diaprojectie in de 

avonduren. Alle voorzieningen hebben een herkenbare totempaal uitgezocht en hebben geen hekken. De 

wijkontwikkelingsmaatschappij draagt het stokje over aan de bewonersbeheermaatschappij. Belangrijke 

lessen zijn om vast te houden aan ambities, vertrouwen hebben en houden in partners, langjarige 

commitment (ook van projectleiding), kansen pakken, het verhaal blijven uitdragen en herhalen, ruimte voor 

experimenteren en fouten maken en vooral werken vanuit participatie en duidelijke communicatie. Aan de 

voorkant heeft het 5% meer middelen en inspanning gekost, maar de grondprijzen zijn van relatieve 

achterstand nu op het niveau gekomen van Utrecht centrum. Dat is nog los van het maatschappelijk 

rendement op het gebied van gezondheid, welzijn en criminaliteit met significant minder bezoek aan de 

huisarts en minder inzet van de wijkagent en welzijnswerk. Kaders zijn belangrijk, maar ervan afwijken ook. 

Een puntensysteem kan helpen, maar het gaat er vooral om wat een ontwikkelaar extra wil gaan brengen om 

de wijk nog mooier te maken. Dat vergt bestuurlijke en ambtelijke lef. Tot slot is het belangrijk geen slechte 

kopie van Kerckebosch te maken, maar uit te gaan van het eigen gebied, de eigen waarden en bewoners. 

 

Dhr. Van der Glas (GroenLinks) is benieuwd welke grondposities er waren in de wijk en hoe de 

opgestelde uitgangspunten geborgd zijn bij ontwikkelaars.  

Evert-Jan Roelofsen antwoordt dat de flats van corporaties waren en het bos van de gemeente. De rest was 

van vier kerken, die zijn uitgekocht. De laatste kerk is vorige maand gesloopt en de materialen zijn 

hergebruikt in een watertoren in Overvecht. Vooraf is vastgelegd waar ontwikkelingen tenminste aan zouden 

moeten voldoen. Naast de hoge ambities is gevraagd wat ontwikkelaars zelf voor plus inbrengen. Hierbij is 

uitgegaan van vertrouwen. Wordt dat beschaamd, dan volgen geen nieuwe opdrachten. 

 

Wethouder Van der Schaaf is benieuwd of het voormalige binnenbos geleidelijk aan is volgebouwd. Hoe is 

er in plaats van de flats een nieuwe wijk gemaakt?  

Evert-Jan Roelofsen laat zien dat de flats rond een matig onderhouden bos, scholen en kerken stonden. 

Wethouder Van der Schaaf is benieuwd hoe de ontwikkelingen bekostigd zijn. Volstonden winsten uit de 

vrije sector?  

Evert-Jan Roelofsen licht toe dat de teller aan het begin op 4 miljoen euro negatief stond. Toen ondergronds 

parkeren geschrapt werd, was het resultaat in balans en werden ook veel bomen gespaard. Er is begonnen 

met de verkoop van vrije kavels, waarmee de rest van de ontwikkelingen gefinancierd kon worden. De 

snelheid van het aanpakken van de sociale huur was daardoor niet te voorspellen. De kavelprijs was 

aanvankelijk 500 euro per vierkante meter waarmee de begroting rond kwam. Nu is die verdubbeld en staat 

de teller 20 miljoen euro in de plus. Natuurinclusief bouwen levert geld op. Aanvankelijk was het doel niet 

de meest natuurinclusieve wijk neer te zetten, wel om de kwaliteit en het groen hoog te houden in alle vezels 

van de wijk. Kerckebosch geldt nu als voorbeeld van natuurinclusief bouwen én omgaan met stikstof; ook 

dat was nooit specifiek de insteek. 

 

Tarcy Lössbroek (Duurzaam Door) ziet dat het betrekken van inwoners en kinderen heel knap tot in het 

extreme is doorgevoerd: fris en consequent. Dit heeft zich uitbetaald in een gevoel om 'onze' wijk zo te 

houden en dat is geweldig. 

Evert-Jan Roelofsen waarschuwt dat ze nu in een bijzondere woonwijk wonen, maar dat ze ook te maken 
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kunnen krijgen met de gemeentelijke afdeling Openbare Ruimte waardoor het een normale woonwijk wordt. 

Dit blijkt een goede motivator te zijn. 

 

Pitch 2 Puntensysteem Den Haag 

Irene Mulder (Dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Stedenbouw en Planologie gemeente Den 

Haag) begint met een vergelijking tussen de twee steden: Den Haag ligt dichter bij zee, maar Groningen 

heeft een iets hogere toren. Het verhaal in Den Haag begon in 2015 met een motie om de teloorgang van 

gebouwen bewonende soorten tegen te gaan door bijvoorbeeld aanpassing van het bouwbesluit of het 

opnemen van natuurinclusief bouwen in de gemeentelijke grondexploitaties. Den Haag is zeer dicht 

bebouwd, telt nu 540.000 inwoners en in 2040 100.000 meer. In de agenda Ruimte voor de stad is bepaald de 

groei op te vangen in een aantal gebieden in de stad (verdichting). Natuurinclusief bouwen is niet alleen van 

belang voor de biodiversiteit, maar ook voor hittestress tegengaan, wateroverlast opvangen en gezondheid 

bevorderen. Maatregelen zouden zich op meerdere doelen tegelijk moeten richten. In de nota Natuurinclusief 

bouwen (2016) is bepaald dat natuurwaarden er baat bij moeten hebben, dat het goed moet zijn voor 

beschermde én algemene soorten en dat het bij moet dragen aan een prettige leefomgeving, natuurbeleving 

en welzijn. Acties waren onder meer een soortenmanagementplan voor wijken met veel corporatiebezit, 

aanpassing van het handboek Openbare ruimte, een inspiratieboek en een puntensysteem. Dat systeem moet 

voorkomen dat de mate van natuurinclusiviteit sterk verschilt naar gelang de ambities van een ontwikkelaar. 

Het moet architecten juist uitdagen met specifieke slimme oplossingen te komen. Bij grote ontwikkelingen 

zal meer worden geëist. Het puntensysteem is een tabel van maatregelen met een minimumscore per 

categorie en daarachter maatregelen die op punten zijn gezet. Een ontwikkelaar kiest zelf een configuratie. Er 

is gekeken naar het karakter van de verschillende stadszones en de reeds aanwezige natuur. Met ecologen is 

een lijst icoonsoorten opgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kleinschalige, gebouw gebonden 

ingrepen (nestkasten, insectenstenen), grootschalige gebouw gebonden ingrepen (groene daken en gevels) en 

de omgeving van een gebouw (aankleding straten, parkjes). Het puntensysteem is flexibel aan te passen. 

Robuustere maatregelen leveren meer punten op. Aanbevelingen zijn om vanaf het begin ecologen en 

landschapsarchitecten te betrekken bij ontwikkelingen. Dit leidt tot meer en betere maatwerkoplossingen. 

Robuuste maatregelen verdienen de voorkeur: dus liever een aaneengesloten groene gevel dan her en der 

hetzelfde aantal klimplanten. Andere aandachtspunten zijn het aansluiten bij bestaande natuurwaarden en 

meerdere doelen en oog hebben voor onderhoud. In 2019 is besloten het puntensysteem deels gefaseerd in te 

voeren bij grootschalige projecten. Er is geconcludeerd dat het niet goed te regelen is in het 

bestemmingsplan, maar wel in het toekomstige omgevingsplan, dat een bredere reikwijdte heeft. De grote 

ontwikkeling De Binckhorst kent gelukkig een pilot met een omgevingsplan. In andere gevallen kan de 

gemeente natuurinclusief bouwen opleggen in gronduitgifte-overeenkomsten en tenderdocumenten. Een 

evaluatie van toepassing van het puntensysteem volgt in 2020-2021. De beleidsnota en een magazine zijn op 

de website van Den Haag te vinden. In dat magazine staan negen fictieve natuurinclusieve ontwerpen, 

waarvan een aantal in de presentatie zijn opgenomen, zoals een vergroende parkeergarage, een 

winkelcentrum, een woontoren met verdiepingen die verschillen in karakter (stadslandbouw, spelen, natuur), 

een woontoren met een twist waardoor meerdere platforms ontstaan op verschillende hoogten en een 

natuurinclusief schuurtje, dat in productie wordt genomen. Een afwijkende sculptuur van hoogbouw biedt 

meer mogelijkheden dan één strakke gevel en dak. Twee tenders in Brinckhorst, Big Blocks en Link in the 

Brink, laten zien dat het gedachtegoed navolging vindt. Het is belangrijk bij invoering van een 

puntensysteem goed te kijken naar de lokale situatie. Eigen accenten zijn heel goed mogelijk. 

 

Mw. Nieuwenhout (GroenLinks) is benieuwd hoe ervoor gezorgd kan worden dat ontwikkelaars niet snel 

punten scoren, maar echt bijdragen aan verbeteringen. Zo werkt een vleermuiskast niet aan de zuidzijde van 

een gebouw. 

Irene Mulder antwoordt dat het eerste doel is dat bouwers tenminste iets doen aan natuurinclusief bouwen; 

dat is beter dan niets. Bij de maatregelen hoort een tabel met uitleg, bijvoorbeeld waar kasten wel en niet 

opgehangen zouden moeten worden. Daarnaast wordt sterk aanbevolen een ecoloog te betrekken bij het 

bouwproces. Er zijn te veel projecten om gemeentelijke ecologen mee te laten kijken, daarom is gekozen 

voor een puntensysteem en een minimaal ambitieniveau. 

Tarcy Lössbroek (Duurzaam Door) oppert punten toe te kennen voor het betrekken van een ecoloog.  

Irene Mulder werkt al twee jaar aan het innoveren van het systeem en heeft een lijst aanvullingen 

klaarliggen. Deze zou daar prima tussen passen. 
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Wethouder Van der Schaaf is benieuwd of de natuurinclusieve ambities ook ten koste van andere ambities 

gaan, bijvoorbeeld opbrengsten of andere doelstellingen. Of leidt het alleen maar tot een plus? 

Irene Mulder merkte in het voortraject dat er verschillend gereageerd wordt. Voorlopers pleiten om 

natuurcinlusief bouwen gewoon te eisen, andere ontwikkelaars zijn huiverig voor onder meer de kosten. In 

Den Haag wordt het daarnaast niet alleen als natuurinclusief bouwen aangevlogen, maar ook als groen. In 

een verdichte stad vergroot dat de aantrekkelijkheid en verkoopbaarheid van woningen enorm. Daarnaast is 

gekozen voor een gefaseerde en gelokaliseerde invoering met de nadruk op het dicht- en hoog bebouwde 

'central innovation district', waar het puntensysteem erg goed past. 

 

Dhr. Sietsma (GroenLinks) is benieuwd of de gemeente mogelijkheden ziet natuurinclusief bouwen te 

stimuleren of te bevorderen in gevallen waar ontwikkelaars zelf grondposities hebben. 

Irene Mulder oppert natuurinclusief bouwen als voorwaarde te stellen voor gemeentelijke medewerking. 

Wanneer het bestemmingsplan moet worden aangepast bijvoorbeeld, heeft de gemeente een 

onderhandelingspositie.  

 

Dhr. Benjamins (voorzitter) is benieuwd hoe geborgd wordt dat groen ook groen blijft en dat ontwikkelaars 

en eigenaren het adopteren. 

Irene Mulder moet nog ontdekken hoe en in hoeverre de gemeente daar invloed op kan uitoefenen, omdat 

het toch bij de eigenaar van een gebouw ligt. De gemeente kan het belang van onderhoud benadrukken en 

bijvoorbeeld stimuleren dat VVE's het in hun plannen opnemen. Het komt vaak voor dat een ontwikkelaar de 

eerste vijf jaar voor zijn rekening neemt. 

Tarcy Lössbroek (Duurzaam Door) vertelt over natuurinclusieve maatregelen op een bedrijvenpark in 

Zwolle, waar de plaatselijke vogelwerkgroep onderhoud van de zwaluwwand op zich heeft genomen. Het is 

mooi om andere partijen een rol te geven bij onderhoud. 

 

Pitch 3 Natuurinclusief ontwerpen 

Maike van Stiphout (DS Architecten) verwijst naar haar website nextcity.nl, waar zij veel blogs en links 

plaatst over onder meer natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Het gaat niet goed met de biodiversiteit in 

Nederland. In de stad gaat het iets minder slecht dan in agrarisch gebied. Het is belangrijk te beseffen dat 

bouwen niet ten koste hoeft te gaan van biodiversiteit, maar deze juist kan verbeteren. Veel dieren leven met 

de mens in de stad, veelal onzichtbaar (70% is 's nachts actief). Eigenlijk is het vreemd dat zij aan hun lot 

worden overgelaten. Biodiversiteit is goed te koppelen aan andere opgaven, waaronder klimaatadaptatie. Op 

de website itreetools.org zijn veel cijfers over bomen te vinden. Bomen houden 20% van de regen vast in 

hun bladerdek, waarvan een groot deel verdampt. Ook drinkt een boom enorm veel en is daarmee een soort 

verkoelende warmtepomp. Een boom staat gelijk aan tien airco's en draagt bij aan biodiversiteit. Foto's van 

een natuurcinlusief project in Japan (1994) laten mooi zien hoe het gebruik van lokale soorten op onder meer 

het dak leidt tot aansluiting met omliggende natuur en een stepping stone kan zijn. Het particuliere gebouw 

wordt particulier onderhouden en brengt geluk in de stad. Het dak is 15 graden koeler dan beton, vangt 

regenwater op en draagt bij aan biodiversiteit en welzijn van mensen. Een ander mooi voorbeeld is Bosco 

Verticale in Milaan (2014) waar het groene gebouw aansluiting vindt met een park en nabijgelegen spoor. 

Het gebouw produceert 19 ton zuurstof per jaar, absorbeert CO2, verkoelt en drinkt 6 miljoen liter water per 

jaar. Omwonenden zijn blij met het gebouw omdat ze daardoor de seizoenen ervaren. De VVE onderhoudt 

het groen, ook op de balkons. Het is dus mogelijk zo te bouwen dat de biodiversiteit erdoor toeneemt, maar 

dan moet je niet alleen een programma van eisen voor mensen maken, maar ook voor dieren. Dieren moeten 

als klanten in beeld gebracht worden zodat rekening gehouden kan worden met hun behoeften, zoals 

nestkasten (grootte, positie, invlieghoogte) en Atalanta-vlinders (bloemen, brandnetels, lintelementen, 

holtes), mussen (terrassen, kleinschalige beplanting, bessen), egels (slakken, oud fruit, hoog gras, 

dubbelspoortje over brug, frambozen, gat in schutting). Een voorbeeldproject dat mooi oud geworden is, is 

het GWL-terrein in Amsterdam. De grote variatie valt op, evenals de prachtige speelplekken en de verticale 

verbindingen van groen naar het dak. De waterafvoer is een bron van leven. Een kwart van de tweehonderd 

vleermuizenkasten wordt door gierzwaluwen gekraakt. Een ander mooi voorbeeld bevindt zich in Parijs, 

waar een basisschool allemaal gaten met insecten in de muren heeft en een tiny forest op het dak waar 

kinderen graag spelen. Het ligt in een hoge, dichtbebouwde wijk en speelt ook een belangrijke rol in 

klimaatadaptatie door water op te vangen in het park met natte gebieden, overstroomgebieden en de Seine als 
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afvoer als het heel hard regent. In deze schaduwrijke, groene wijk met water is het veel fijner vertoeven, 

zeker in de zomer. In het park zijn ook canyons gemaakt die meestal droog liggen. Kinderen spelen graag in 

deze ruigtes. In Groningen is een nog te realiseren project Kattenbrug, waar gekeken wordt naar het op 

elkaar aan laten sluiten van gemeentelijke maatregelen in de publieke ruimte met groene maatregelen van en 

door bewoners, zoals gevels en dakpannen. Hoe kan natuurinclusief bouwen nu bevorderd worden? 

Allereerst door met de ogen van een dier naar de stad te kijken, dan is het een berglandschap waar dieren op 

zoek gaan naar plekken waar ze kunnen eten, zich voortplanten en zich veilig voelen. Dieren moeten als 

klanten en doelgroepen benaderd en meegenomen worden in projecten, zowel op het niveau van een gebouw 

als op het niveau van een wijk: van regenworm tot koolmees. Dat moet niet in een ecozone, maar in de hele 

wijk doorgedacht worden. Drie aspecten verdienen de aandacht bij het ontwerpen. Variatie in schaal en maat 

vergroot de kans op het gedijen van leven. Dit leidt tot meer hoekjes, gaten, oppervlakten en microklimaten. 

Een tweede aandachtspunt is porositeit, wat ruimte geeft aan klimplanten, water en bodemleven. Ontwerpers 

voelen zich enorm uitgedaagd als je hierom vraagt. Een derde aandachtspunt is om divers om te gaan met 

gebruik en beheer. Het is niet nodig alles te poetsen en te dweilen, verruigen is fijn voor dieren én kinderen. 

Ook in het beheer van graslanden is het goed om plukken te laten staan. Dirt graffiti maakt een muur niet 

brandschoon, maar zorgt toch voor een mooi aanzicht en behoudt korstmossen. In de middagsessie met 

stedenbouwkundigen zijn Selwerd en de verbinding naar het Suikerfabriekterrein bekeken door de ogen van 

dieren, waarbij heel enthousiast is geschetst en geschreven. De combinatie van stedenbouwkundigen, 

ecologen en projectontwikkelaars is een hele mooie om dit vraagstuk bij de kop te pakken en zowel kennis 

als twijfels te delen. Alle stappen staan ook beschreven in de gids 'A First Guide to Nature Inclusive Design', 

die beschikbaar is op de website van Duurzaam Door en medio januari ook in Nederlandse vertaling zal 

verschijnen. 

 

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren) is benieuwd welke reacties inwoners van dergelijke groene wijken 

geven. Voelen zij zich goed en zijn ze gezonder?  

Maike van Stiphout weet dat het in de voorbeelden van Japan, Milaan en Kerckebosch echt positief 

uitwerkt. Het project in Groningen is nog niet uitgevoerd. Wetenschappelijk komt er steeds meer bewijs dat 

natuur en groen goed voor je zijn, onder meer door voorloper Agnes van der Berg die vanuit Groningen 

werkt. Er zijn goede effecten op de gezondheid, onder meer op diabetes en astma.  

Evert-Jan Roelofsen (Kerckebosch) vult aan dat het huisartsenbezoek in de wijk significant lager is. Zeker 

in de sociale woningbouw kwamen ongezondere leefstijlen voor. Een effect is bijvoorbeeld dat kinderen 

minder bezig zijn op hun mobieltjes en meer in de natuur. De boswachter laat het toe dat er boomhutten 

gebouwd worden, maar breekt ze voor de herfststormen weer af. Het verband tussen gezondheid, welzijn en 

natuur is in Kerckebosch niet hard aangetoond, maar wel aannemelijk. 

Mw. Nieuwenhout (GroenLinks) vraagt zich af of sprake zou kunnen zijn van een selectiebias, doordat een 

groene wijk mensen aantrekt die al veel houden van bijvoorbeeld wandelen in de natuur. 

De voorzitter verwijst die vraag door naar het rondetafelgesprek. 

 

Dhr. Sietsma (GroenLinks) is nieuwsgierig of onderzocht is of dergelijke groene gebouwen de 

biodiversiteit vergroten.  

Maike van Stiphout weet niet of dat specifiek onderzocht is, maar wel dat een sportveld een lagere 

biodiversiteit kent dan een gebouw. In IJburg ging het aantal vleermuissoorten omhoog van twee naar zes en 

het aantal vogelsoorten van vier naar twintig. Wel gaat het om andere soorten dan die er zaten. Enerzijds is 

het negatief dat kwetsbare soorten ondanks de toename in het aantal soorten verdrongen zijn, anderzijds is de 

algemene soort de mus met 77% afgenomen de afgelopen jaren en is dergelijke toename ook welkom. 

Evert-Jan Roelofsen (Kerckebosch) geeft aan dat uit onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen 

is gebleken dat de biodiversiteit in de wijk gigantisch is gestegen. 

 

Wethouder Van der Schaaf is geïnspireerd door het ontwerpplezier dat uit de presentatie blijkt. Helpt 

enthousiasmeren en inspireren voldoende of is actieve overheidssteun gewenst in de vorm van regelgeving, 

beleid en manifestaties?  

Maike van Stiphout voelt veel steun van de overheid, bijvoorbeeld doordat er steeds meer toename van 

biodiversiteit geëist wordt in tenders. Ook is er steeds meer belangstelling voor natuurinclusief ontwerpen 

vanuit overheden. Om draagvlak te vergroten helpt het om kennis enthousiast over te dragen en om te laten 

zien dat ook simpele ingrepen kunnen bijdragen en versterken, door bijvoorbeeld tuinen tot leven te wekken 
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waardoor nestkastjes of natuurinclusieve schuurtjes die bij een ontwerp horen ook bewoond gaan worden. De 

drie genoemde aandachtspunten zijn handig als leidraad. 

Tarcy Lössbroek (Duurzaam Door) vult aan dat een natuurinclusief werkproces nodig is, waar het bestuur 

zeker een slinger aan kan geven, bijvoorbeeld door punten toe te kennen voor het betrekken van een ecoloog 

en door binnen gemeentelijke diensten ecologische expertise te koppelen aan ruimtelijke en sociale 

vraagstukken. 

 

4. Rondetafelgesprek 

Jelle de Jong was ook bij de middagsessie met stedenbouwkundigen en viel het op dat er uitstekende 

voorbeelden zijn van natuur en natuurinclusiviteit, met name aan de oostkant van de stad met veel mussen en 

dwergvleermuizen, terwijl het op andere plekken niet tot bloei komt waar je dat wel zou verwachten. Soms 

lijkt het nog wat toevallig tot stand te zijn gekomen. Ambtelijke organisaties zijn soms wat voorzichtig 

allerlei aanvullende eisen op te stellen uit angst projectontwikkelaars af te schrikken. Natuurinclusief 

bouwen krijgt nieuw momentum door ontwikkelingen als klimaatadaptatie, hittestress en meer aandacht voor 

biodiversiteit en gezondheid. Het lijkt belangrijk vanuit de top van de organisatie een stimulerend signaal te 

doen uitgaan. 

 

Wethouder Van der Schaaf vond de presentaties stuk voor stuk inspirerend. Het thema natuur in de stad is 

haast zo oud als stadsontwikkeling zelf, met bijvoorbeeld in de jaren twintig en dertig het ideaal van 

tuinsteden en -dorpen. Lewenborg is een wijk uit de jaren zeventig die heel groen is opgezet en waar de 

waarderingscijfers, ondanks sociale problematiek, al decennialang hoog zijn. Het gevoel van urgentie leeft 

bij een groot deel van de raad en zeker bij het college. In de omgevingsvisie Next City van de voormalige 

gemeente Groningen was ook al aandacht voor leefkwaliteit, klimaatadaptatie en groen. Het is vooral zoeken 

naar een manier om te borgen dat het gemiddelde niveau omhoog gaat, niet alleen bij nieuwbouw maar ook 

bij bestaande bouw. De gemeente werkt aan een leidraad Openbare ruimte waarin alle ambities samen 

moeten komen. Er lijken twee grote dilemma's te zijn. Ten eerste de ambitie van de compacte stad, waardoor 

groen in de omgeving gespaard kan worden en er minder verkeersbewegingen nodig zijn. Dit kan op 

gespannen voet staan met bestaande natuurwaarden, ook al worden die gecompenseerd. Ten tweede kunnen 

extra ambities en eisen ten koste gaan van andere ambities, zoals betaalbaarheid of beschikbaarheid van 

sociale huurwoningen. De laatste presentatie deed echter vermoeden dat slim ontwerp ook kan leiden tot 

natuurinclusief bouwen dat niet per se veel geld hoeft te kosten. 

 

Eppo Vroom (betrokken burger) woont al meer dan twintig jaar in Lewenborg. De wijk is inderdaad heel 

ruim en groen opgezet, maar de laatste decennia wordt er steeds meer op groen bezuinigd. Er wordt veel 

gekapt zonder dat er veel bijgeplant wordt, waardoor lelijke huizen opeens zichtbaarder worden. Een andere 

trend is dat burgers steeds meer klagen over takjes, blaadjes en poepjes. Draagvlak voor groen kan alleen 

maar toenemen wanneer de gemeente op uitvoeringsniveau uitdraagt dat groen belangrijk is en hier zuinig op 

is. Lewenborg heeft zeker groene potentie, maar die wordt nu juist afgeschaald. 

Dhr. Sietsma (GroenLinks) beaamt dat er vanuit kostenoverwegingen op groen bespaard wordt. Het is zaak 

nieuwe manieren te vinden om de buitenruimte te onderhouden en bewoners daarbij te betrekken. 

Eppo Vroom constateert dat bij gebouwen en infrastructuur gesproken wordt over investeringen en bij 

natuur over kosten. Ook daar is een omslag nodig door het te zien en benoemen als investeringen. 

Wethouder Van der Schaaf geeft aan dat groen in het coalitieakkoord als investeringen is opgenomen in 

het investeringsfonds. Een deel van de bewoners vindt groen eerder lastig. Wat kan eraan gedaan worden om 

het besef van het belang van groen voor de leefkwaliteit te bevorderen? 

Eppo Vroom brengt in herinnering dat er in de begintijd mensen uit Japan kwamen om het wonder van 

Groningen te aanschouwen. Het afschalen van groen is geleidelijk gegaan. In de wijkkrant is vanuit de 

gemeente regelmatig aangegeven dat bomen gekapt moeten worden omdat ze oud of ziek zijn, waardoor ze 

heel veel reparatie zouden vergen. Dit geeft een verkeerd signaal en zorgt ervoor dat mensen de bomen als 

last gaan zien. Op uitvoeringsniveau moet er mentaliteitsomslag komen. 

 

Wethouder Van der Schaaf is benieuwd hoe de commissie denkt over de twee geschetste dilemma's. 

Dhr. Van der Glas (GroenLinks) wijst er wat betreft de compacte stad op dat de uitdagingen in Den Haag 

groter zijn en dat daar creatieve oplossingen en methoden gevonden worden. De uitdaging is vooral om 

ontwikkelaars en architecten te prikkelen tegen gelijke kosten een plus te realiseren. Het Suikerfabriekterrein 
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biedt hele goede kansen met Kerckebosch in het achterhoofd, ook omdat de ambities al hoog zijn om los te 

koppelen van riool en gas. 

Irene Mulder (Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag) heeft geen pasklaar antwoord, maar wijst erop 

dat de agenda Ruime voor de stad de opgaven verdichting, vergroening en verduurzaming combineert. Er 

zijn zeker mogelijkheden, want een stad heeft op allerlei manieren ruimte, ook ongebruikte. Steden zijn in 

transitie, bijvoorbeeld wat betreft autogebruik, waardoor heel veel ruimte vrij zal komen, en oude 

bedrijventerreinen, die met natuurinclusieve bebouwing en parken van grijs naar groen kunnen 

transformeren. Bij woontorens zijn er zeker kansen in de vormgeving. 

Wethouder Van der Schaaf maakt zich geen zorgen over het Suikerfabriekterrein, dat pas over een jaar of 

dertig klaar zal zijn en waar de ambities inderdaad hoog zijn. Lastiger zijn de kleinere inbreidingsgebieden 

als de Reitdiepzone en de Oosterhamrikzone. Bij omvorming van dergelijke (halve) bedrijventerreinen 

ontkom je vaak niet aan saneren en het aantasten van bestaand groen, omdat vaak een redelijk intensief 

programma nodig is om het rendabel te maken. Dit staat op gespannen voet met lucht, groen en ruimte. 

 

Dhr. Ubbens (CDA) vraagt zich af of de focus wel goed is. Bij nieuwbouwplannen is vergroening relatief 

makkelijk, maar in de bestaande stad is verstening een groot en lastig aan te pakken probleem, bijvoorbeeld 

wat betreft betegelde tuinen. 

Dhr. Van der Glas (GroenLinks) ziet in zijn woonomgeving, maar ook wel bij architecten en 

stedenbouwkundigen de angst dat vergroening verrommeling betekent. Het is de kunst om in te zien dat die 

rommeligheid ook schoonheid en waarde heeft. Dat vergt gewenning. 

Jelle de Jong (gespreksleider) zorgt dat er factsheets toegestuurd worden gebaseerd op het onderzoek van 

Agnes van der Berg over jeugd, natuur en gezondheid. De resultaten zijn verbluffend, bijvoorbeeld wat 

betreft huisartsenbezoek in vergelijking tussen groene en niet-groene wijken, gecorrigeerd voor zelfselectie 

en sociaal-economische status. Ook stapelen bewijzen zich op dat groen sociaal gedrag bevordert, evenals de 

concentratie en fysieke fitheid van kinderen. Verdichting is een te verdedigen keuze om groen in de 

omgeving te sparen, maar zonder natuurinclusief ingrijpen is de stad over dertig jaar van mindere kwaliteit. 

Het gaat niet vanzelf, maar vraagt een bewuste keuze en inzet. Een puntensysteem alleen zal niet genoeg 

zijn, het gaat om een omslag en een gezamenlijk leerproces. 

 

Dhr. Benjamins (voorzitter) is benieuwd of er in Kerckebosch niet een spanningsveld ontstaat door de 

stijgende waarde van vrije kavels en de houdbaarheid van het samengaan met sociale woningen. 

Evert-Jan Roelofsen (Kerckebosch) antwoordt dat Zeist niet mee wil werken aan erfpacht of 

maatschappelijk gebonden eigendom, waardoor de markt een gegeven is. Met de winst uit de gestegen 

grondprijzen kunnen ontwikkelingen gefinancierd worden. Een probleem is wel om ook mogelijkheden voor 

goedkope huur en koop te blijven bieden. In de praktijk neemt het oppervlak van deze woningen af. 

 

Wethouder Van der Schaaf ziet momentum en is geïnspireerd door de verhalen en door het boek The 

Happy City van Charles Montgomery, die groen, natuur en inclusiviteit samenpakt in stads- en 

gebiedsontwikkeling. Het is vooral zoeken hoe er een slinger aan gegeven kan worden. Dat kan met een 

puntensysteem, maar ook door het besef te vergroten dat groen niet rommelig is maar bij de toekomst van de 

stad hoort. Ook kunnen aansprekende projecten helpen te laten zien dat het anders kan, niet alleen bij 

nieuwbouw maar ook in bestaande wijken als Selwerd, de Oosterparkwijk en Vinkhuizen. Het zou mooi zijn 

samen een instrumentenkist te ontwikkelen om stappen mee te zetten. 

Mw. Nieuwenhout (GroenLinks) is benieuwd of gezocht wordt naar een universeel instrument of om 

verschillende instrumenten voor volledig nieuwe wijken, inbreidingsgebieden en bestaande wijken. Goede 

communicatie is van groot belang. Operatie Steenbreek levert enthousiaste reacties op. 

 

Dhr. Sietsma (GroenLinks) oppert als ambitie bij elke wijkvernieuwing en bij elk nieuwbouwproject op te 

nemen dat de biodiversiteit erop vooruit moet gaan en in een vroeg stadium zowel ecologen als bewoner te 

betrekken. Nu komt het in de praktijk nog voor dat stedenbouwkundigen een plan op papier maken en dat er 

in de praktijk een boom in de weg blijkt te staan. 

Wethouder Van der Schaaf herkent zich niet zo in dat laatste beeld, maar vindt de opmerking terecht dat 

ecologische waarden vanaf het begin meegenomen moeten worden. Het groenplan probeert daar meer 

structuur in aan te brengen. 
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Dhr. Van der Glas (GroenLinks) mist in de discussie het voorbeeld in de Oosterparkwijk waar een 

convenant met corporaties is afgesloten, dat hen meer ruimte geeft binnen de Flora- en Faunawet mits ze een 

plan opstellen fors in natuurinclusieve maatregelen te investeren. Dit is een goed middel bij bestaande bouw. 

 

Mw. De Wrede (Partij voor de Dieren) woont in Corpus den Hoorn, een van de meest versteende stukjes 

stad en ook in de nieuw bijgebouwde en te bouwen stukken. Hoe kan het dat groen niet meegenomen lijkt te 

worden in de ontwerpen daar?  

Wethouder Van der Schaaf wijst erop dat de wijk uit de jaren zestig stamt en dat veel plannen al lang 

geleden zijn gemaakt, daarom kan hij niet direct iets zeggen over ontwerpkeuzes toen. Over het algemeen 

zijn de inwoners gelukkig. 

 

De voorzitter dankt de sprekers en de gasten van Duurzaam Door heel hartelijk voor hun inbreng en sluit de 

expertmeeting onder dankzegging om 22.14 uur. 


