
Programma Expertmeeting Natuurinclusief bouwen en biodiversiteit 
 

Tijd: 20.00 – 22.15 uur 

Plaats: Stadhuis Groningen, Grote Markt, Oude Raadzaal (via bordestrap te bereiken) 

Korte Opening door Berndt Benjamins , voorzitter van de raadscie. Ruimte en Wonen 

Aankondiging Pitches door Jelle de Jong (directeur van IVN Nederland natuureducatie o.a. bezig met 

de participatietafel natuurinclusief bouwen en biodiversiteit en de community of best practices)  

 

1. Pitch Kerckebosch door Evert-Jan Roelofsen (directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij 

Kerckebosch Zeist). 

• De gebiedsopgave en een aantal voorbeelden van natuurinclusieve ingrepen 

• Ruimte (en betrokkenheid) die raad/politiek gaf, 

• Sturen op onderlinge samenwerking tussen partijen (doorbreken dat iedereen eigen  

                             ding doet)  

• Grote belang van communicatie (niet erbij doen, maar inzetten als ‘productiefactor’)   

                             met alle betrokkenen en die met bewoners in bijzonder 

• Belang van het organiseren van eigenaarschap in het gebied; rol Utrechts Landschap 

• Lessons learned (dat het op voorhand iets meer inspanning kost maar dat zowel het 

                             financieel als maatschappelijk rendement die extra inspanning meer dan goed   

                             maakt)  

• Het vieren van tussenresultaten. Niet te bang voor fouten.  

• Een pleidooi voor Ambitie – Minder Regels – Vertrouwen – Innovatie 

(probeer eens wat) – Belang van lef en over eigen schaduw durven stappen 

 

2. Pitch Irene Mulder Gemeente Den Haag (landschapsarchitect en beleidsmedewerker) 

• Achtergrond puntensysteem dat in Den Haag is gekozen (het begon met een motie) 

• Uitleg hoe het werkt 

• Ervaringen in de praktijk (prijsvraag architecten en publicatie) 

                             Met welke zaken moet je rekening houden als je in Groningen ook een 

                             puntensysteem wil invoeren 

• Status van het puntensysteem 

 

3. Pitch Maike van Stiphout DS Landschapsarchitecten  

• Aantal inspirerende voorbeelden waarin voordelen van koppeling NIB – 

                             Klimaatadaptatie  

• Trend zichtbaar in haar internationale netwerk (Duitsland, Frankrijk) 

• Korte terugkoppeling van de masterclass, die 10 december ‘s middags is gegeven aan 

de ambtelijke organisatie  (wat viel op?) 

      

Voorzitter bedankt alle insprekers door Berndt Benjamins 

 

4. Rondetafelgesprek met raad ,wethouders Roeland van der Schaaf (Ruimtelijk ordening en 

Wonen en Glimina Chakor( Groen en klimaatadaptatie), forum en zaal (o.l.v. Jelle de Jong) 

• (Opgespaarde) vragen n.a.v. pitchronde  

• N.a.v. prikkelende stelling of vraag ingebracht door Jelle de Jong 

Voor alle bijdragen is ongeveer 20 minuten gereserveerd, gevolgd door ongeveer 10 minuten voor 

reactie en vragen.  Voor het gesprek reserveren we een ongeveer drie kwartier. 



Afsluiting  en dankwoord door Berndt Benjamins  

 

Aanleiding: 

Naar aanleiding van de bespreking van het uitvoeringsplan Groenewei en De Zeilen in Meerstad in 

april van dit jaar, heeft de raadscommissie Ruimte en Wonen de opdracht gegeven voor een nadere 

oriëntatie op natuurinclusief bouwen en biodiversiteit. Dit te organiseren in de vorm van een 

expertmeeting. 

 

Doelstelling: 

Doel:  

De gemeenteraad wil graag meer inzicht in natuur inclusief bouwen. De mogelijkheden verkennen 

om dat vanuit de raad zelf te kunnen stimuleren en hoe daarmee de waarde van de natuur en 

biodiversiteit integraal onderdeel te laten uitmaken van het bouwproces.  

Specifieke vragen: 

1. Wat is natuur inclusief bouwen, hoe die je dat (technisch gezien) en hoe helpt dat de 

biodiversiteit. Wat is de meerwaarde. Graag ook met aansprekende voorbeelden uit 

andere gemeenten. 

2. Hoe zorg je in het werkproces (van plan tot realisatie) dat het er ook substantieel van 

komt. Kan het bij elk bouwproces? Wat zijn randvoorwaarden? Hoe regel je de 

organisatie van alle betrokkenen? (meestal blijkt bij dit soort vernieuwing dat het 

traditionele opknippen van het proces in deelprocessen met deel-opdrachtgevers het 

bereiken van resultaat belemmert)  

3. Welke instrumenten heeft de raad om dit te bevorderen. 

 

 

 

Alle bijdragen van de sprekers zijn mede mogelijk gemaakt door het ministeriele kennis- en 

innovatieprogramma Natuurinclusief bouwen on tour die DuurzaamDoor, die de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) organiseert.    

 

Interessante links: 

 
www.bouwnatuurinclusief.nl 

Magazine De_stad_natuurlijk_-_natuurinclusief_bouwen_in_Den_Haag 

Kamerbrief 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/groen/flora-fauna/ 

https://www.duurzaamdoor.nl/participatietafel-natuurinclusief-bouwen 

 

 

 

 


