
Rapportage natuur inclusief/biodiversiteit.  
 

´regeling natuur inclusief bouwen draagt bij aan het versterken van de 

biodiversiteit van de bebouwde omgeving.´ Met bebouwing wordt 

bedoelt dat we gebouwen waarin gewoond en gewerkt wordt maar ook 

gebouwen met binnenruimten voor ontmoeting, ontspanning, sporten en 

studeren. Deze maatregelen zijn in verschillende situaties toe te passen: 

bij nieuwbouw, bij herontwikkeling of transformatie en verbouw van 

bestaande bouw. 

Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland, dit geldt voor 

zowel het stedelijk als landelijk gebied. Al sinds de jaren ’70 zien we een 

daling van de biodiversiteit. Op verschillende manieren wordt geprobeerd 

de daling te stoppen. Aandacht voor biodiversiteit is meer 

vanzelfsprekend geworden. Niet alleen via het beheer van stad en land, 

maar ook via ontwerp van openbare ruimte en bebouwing. 

Natuurinclusiviteit is bij bouwopgaven nog geen vanzelfsprekendheid, 

terwijl daar voldoende kansen te benutten zijn om de diversiteit aan 

soorten te verbeteren als ook behoud en versterking van populaties en 

soorten.  

Op 24 november 2020 hebben de fracties van 

GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 een 

initiatiefvoorstel Natuur inclusief bouwen 

ingediend. In het voorstel wordt aangegeven 

dat de planvorming te langzaam gaat, ondanks 

dat het belang van natuur inclusief bouwen wordt 

onderschreven in diverse gemeentelijke documenten. 

Ondertussen gaan de ruimtelijke ontwikkelingen in met name de stad en 

zijn randen hard. Behalve de ontwikkeling kost ook de invoering en het 

uitproberen van nieuwe methoden veel tijd. De bestaande instrumenten 

zijn onvoldoende om natuur inclusief bouwen echt van de grond te 

krijgen. Bouwprojecten gaan nog te vaak ten koste van groen in plaats 

van dat ze groen toevoegen. 

 

 

 



 

Biodiversiteitsversterkende maatregelen zijn toe te passen in, op of aan 

en in de directe omgeving van het gebouw van het project. Ze verbeteren 

de omgevingsfactoren waardoor in algemene zin alle soorten hier baat 

bij hebben.  Slim inzetten van maatregelen hoeft niet alleen een positief 

effect te hebben op natuur inclusiviteit, maar kan ook bijdragen op 

andere thema’s. Groene daken, minder verhard oppervlak en groen aan 

gevels dragen bij aan minder wateroverlast en hittestress. Met het 

toepassen van natuur inclusieve maatregelen kan voor een deel invulling 

worden gegeven aan de verplichte watercompensatie vanuit de Kader 

richtlijn water. De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert 

doorgaans een hoger rendement op en zowel het dak als de panelen 

hebben een langere levensduur. Groen op en aan gebouwen zorgen voor 

een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werking 

heeft. Natuur inclusieve maatregelen hebben daarmee ook een 

economisch effect. In de maatregelentabel is aangegeven op welke 

aspecten een maatregel een meerwaarde heeft. 

 

Natuur inclusief bouwen is goed voor vastgoed en gezondheid naast de 

hiervoor genoemde voordelen op het vlak van wateroverlast en 

hittestress dragen natuur inclusieve maatregelen ook op andere thema’s 

bij. Groen in de directe omgeving van een woning verhoogt de 

vastgoedwaarde. Zo is er tevens een aangetoond positief effect op de 

gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene 

omgeving wonen, werken en recreëren. Een groene omgeving is 

rustgevender dan een versteende omgeving: mensen herstellen er sneller 

van stress, het concentratievermogen herstelt sneller en de 

gemoedstoestand wordt positiever. Alleen al zicht op groen vanuit de 

woning gaat gepaard met een lager niveau van het stresshormoon 

cortisol en een hoger gevoel van welzijn. Dit geldt ook voor uitzicht op 

groen vanaf de werkplek en draagt dus bij aan arbeidsproductiviteit. 
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