Tweede bijeenkomst Community of Practice: Natuurinclusief Bouwen
Dinsdag 12 februari komen wederom ca. 30 deelnemers bijeen voor de Community of Practice over
Natuurinclusief Bouwen. Dit keer zijn we te gast bij Provincie Overijssel en Het Oversticht in Zwolle.
Bart Buijs (landschapsarchitect en Directeur Het Oversticht) heet ons welkom. Het Oversticht werkt
aan een aantrekkelijke en betekenisvolle leefomgeving in Overijssel.

Warm welkom door Bart Buijs (Directeur Het Oversticht).

Een kijkje in de Overijsselse aanpak
Vervolgens nemen Jessica Winter (Provincie Overijssel), Laura van Heeswijk (Provincie Overijssel) en
Anneke Coops (Het Oversticht) ons mee in de Overijsselse aanpak op het gebied van Natuurinclusief
Bouwen. In het programma Natuur voor Elkaar bouwen zij met veel partijen aan een sterk natuurlijk
netwerk in de provincie. Binnen het thema Natuurinclusief Bouwen werken ze aan een betrokken
netwerk in de provincie; ontwikkelen een toolbox met concrete toepassingen van Natuurinclusief
Bouwen (met Vogelbescherming); organiseren expertsessies; en geven advies aan partijen die
Natuurinclusief Bouwen willen toepassen. Anneke vertelt over de strategie van Het Oversticht. Ze
leiden werknemers op tot Natuurinclusief Bouwen-experts die vervolgens gemeentes kunnen
overtuigen van het belang van Natuurinclusief Bouwen. Dit combineren ze met de buitenruimte,
omdat een ingebouwde nestkast geen meerwaarde heeft wanneer de buitenruimte niet geschikt
(natuurlijk) is ingericht voor vogels.

Laura van Heeswijk (Provincie Overijssel) over de Overijsselse Natuurinclusief Bouwen aanpak.

Anneke Coops (Het Oversticht) over hun Natuurinclusief Bouwen-strategie

Jessica Winter (Provincie Overijssel) over de knelpunten binnen Natuurinclusief Bouwen in Overijssel

Verdieping kansen en knelpunten in ‘open space’
Robbert Snep (Wageningen UR) geeft een korte terugkoppeling van de kansen en knelpunten die
tijdens de vorige bijeenkomst naar voren kwamen. Deze zijn onder te verdelen in de thema’s kennis
(welke kennis is er al en welke ontbreekt er nog?), belangen (hoe krijgen we al aan de voorkant van
het traject mensen mee?), belonen (hoe stimuleren we Natuurinclusief Bouwen?) en integreren (hoe
linken we Natuurinclusief aan thema’s, zoals klimaat, gezondheid etc. in bouwopgaven?).
Jelle de Jong (Directeur IVN) legt vervolgens de werkprincipes van open space uit, waarmee we
kansen en knelpunten verder gaan verdiepen. Met elkaar bepalen we de casussen die we in
subgroepen willen behandelen.

Jelle de Jong (IVN) over ‘open space’ om kansen en knelpunten te verdiepen.

Aan het eind van de bijeenkomst koppelen alle groepen kort hun bevindingen terug:

Onderwerp
Stimuleringsmaatregelen aan de
tekentafel. En hoe krijg je partijen
aan tafel?
Financiële waarde van natuur
inzetten

Hoe gaan we verder na de CoP?
Hoe betrekken we bestuurders om
Natuurinclusief Bouwen te
activeren binnen gemeentes en
bedrijven?

Samenvatting verdieping
Belangrijk om goed op persoonlijk niveau te kijken bij
aannemers; wat zijn hun interesses en belangen en hoe sluit
Natuurinclusief Bouwen hierop aan?
Kansen nieuwe partijen:
- Waterschappen (draagt bij aan wateropgave)
- Zorgverzekeraars (draagt bij aan gezondheid van mensen
- Woningbouwcorporaties (draagt bij aan de kwaliteit van de
leefomgeving)
Vogelbescherming heeft het initiatief genomen voor een
grote Europese aanvraag om de Natuurinclusief Bouwen
aanpak verder op te schalen. Andere partijen sluiten aan.
Nieuwe inspiratie voor de Schieoevers. Project begint bij een
droom voor het gebied (vergelijk Harvard). De rivier kan
worden gezien als drager van biodiversiteit, die uitloopt in
de rest van het gebied. Een zorgvuldige en gefaseerde
gebiedsaanpak en strategie is nodig.
We bespreken ‘Natuurinclusief Bouwen on tour’.
Bestuurders gaan op safari naar voorbeeldprojecten binnen
(of buiten) gemeente. Vanuit de verwondering over wat er al
bestaat, ‘dromen’ we wat er zou kunnen zijn en formuleren
de partijen een lokaal actieplan.

Nieuwe concepten groenbeheer
privaat en openbaar hoe doe je
dat?

We spreken o.a. over ‘Right to Challenge’. Burgers mogen
gemeentes uitdagen om bijvoorbeeld beheer zelf te doen
voor minder geld dan gemeente normaliter uitgeeft.

Enthousiasmeren niet-groene
partijen

Verplaats je in de andere partij en sluit aan bij hun
belevingswereld.

EU Interreg aanvraag met
Overijssel, Noord- en Zuid Holland
en Vlaanderen
Natuurinclusief Bouwen toepassen
bij Schieoevers Delft

Geplande bijeenkomsten:
11 april: Nationaal debat natuurinclusief bouwen in Rai tijdens Building Holland. Hier zal de
prijsuitreiking van http://www.bouwenplusbiodiversiteit.nl/

16 april: Derde bijeenkomst CoP bij Ballast-nedam in Utrecht, we starten met een masterclass lunch
waar ook medewerkers van Ballast Nedam voor zijn uitgenodigd, meer informatie volgt!
11 juni: Vierde bijeenkomst CoP bij Gemeente Amsterdam.
Tijdens de voortreffelijk verzorgde borrel worden er nog meer ervaringen uitgewisseld. We zien
elkaar weer op 16 april. Graag tot dan!

