bijlage 3:

Ontwerppatronen

projectvoorstellen: atelier de Stad als toevluchtsoord, juni 2021

Inleiding

nr titel
Elk patroon begint met een stelling.

wat is een ontwerppatronen en opzet
Een ontwerppatroon is een generiek opgezette
ontwerpoplossing, die voor een bepaald
veelvoorkomend type ontwerpprobleem gebruikt
kan worden. Het patroon geeft geen concrete
oplossing, maar biedt een sjabloon, waarmee het
ontwerpprobleem kan worden aangepakt.
Op elk ontwerppatroonblad worden elk van de
volgende drie aspecten schematische aangegeven:
-impact biotoop (doelsoorten of doelsoortgroep)
-schaal impact
-ecosysteemdiensten

Gevolgd door een uitleg aangevuld met
aandachtspunten.
Vervolgens een beschrijvende tekst die ingaat op
volgende punten:
-de zes V’s: Wat levert het op?
-de vier netwerken: Wat is het werkveld?
-het rotslandschap: Wat is de impact op het
stedelijk ecosysteem?

indicatie doelsoorten
(doelsoortgroep)

de ecosysteemdiensten

de schaal

Referentie: bron, auteur, ontwerper

De zes V’s
Wat levert het op?

Als vuistregel worden de zes V’s
gehanteerd. Een habitat zal in Voedsel en
Vocht moeten voorzien, geschikt zijn voor
de Voortplanting en Veiligheid moeten
bieden. Het ecologisch netwerk bestaat uit
Verbindingen en kent Variatie.

Voldoende voedsel (en Vocht) is vanzelfsprekend
essentieel. Per levensfase kan de voedselbehoefte
verschillen. Zo hebben sommige jonge vogels
ander voedsel nodig dan volwassen dieren.
Voorplanting in de vorm van het kunnen maken
van nest- of broedgelegenheid. Denk hierbij ook
aan insecten die bloemen en planten bestuiven.
Het afbakenen van een territorium valt hier ook
onder.
Veiligheid is het derde essentiële aspect waar een
woonomgeving aan moet voldoen. Een soort moet
zich veilig voelen om langdurig te kunnen verblijven. Een verblijf wordt gekozen op basis van
de bescherming die het biedt tegen predatoren.
Kunstlicht en geluid kunnen dit bemoeilijken.
Voor vleermuizen is donkerte een vereiste.
Deze drie V’s worden soms aangevuld met een of
meer van de volgende V’s: Vocht, Variatie en Verbindingen in het ecosysteem. Vocht is de basis
voor elk ecosysteem. Ecosystemen bestaan uit een
veelheid van soorten en die gebaat zijn bij voldoende variatie. Verbindingen, zoals aansluitingen
met omringende groenstructuren, zorgen ervoor
dat soorten niet ingesloten raken. Het voorkomt
inteelt en zorgt er voor dat soorten kunnen migreren zodra er zich schaarste in een gebied voor
doet.

De vier netwerken
Wat is het werkveld?

Alleen door voor alle netwerken te
ontwerpen kunnen complete ecosystemen
ontstaan.
Het ecologisch netwerk van de stad kan ontleed
worden in vier systemen. Naast het groenblauwe
zijn er ook het ondergrondse (bruine) en het nachtelijke (zwarte) netwerk.
Het groene en het blauwe netwerk zijn in de openbare ruimte het zichtbaarst. Het bruine is het
meest bepalende omdat het de basis is van het
ecologisch systeem. Het ‘zwarte’ netwerk verdient aandacht omdat kunstlicht onnodige barrières vormt voor nachtdieren. Lichtvervuiling is
niet alleen voor de nachtrust van de mens storend
maar ook voor verschillende diersoorten aanleiding
er juist weg te blijven. Kunstverlichting kan bovendien als ‘stofzuiger’ van nachtvlinders en andere
insecten werken.

Impact maatregelen
Voor wie is het bedoeld?

Het gaat bij natuur inclusief ontwerpen om
het mogelijk maken van natuur in de stad.
Om duidelijk te maken welke flora en fauna
zal kunnen profiteren van elke ingreep gebruiken we twee indicatoren.
Ontwerpvoorstellen zijn onderverdeeld in de impact
op de biotoop als geheel. Dit is een andere strategie dan het kiezen voor een doelsoort. Er wordt
voor een doelsoortenstrategie gekozen als er wordt
gestreefd om een specifieke soort te helpen. Bijvoorbeeld door huismusnestkasten op te hangen
om de populatie huismussen te helpen.
In dit project wordt er per ontwerppatroon indicatief aangegeven welke planten, dieren en andere
organismen zouden kunnen profiteren van het
betreffende ontwerpingreep. Dit doen we door te
verwijzen naar dat deel van de voedselpiramide
waar een patroon de grootste bijdrage aan levert.
Daarnaast worden een aantal soortgroepen en
soorten genoemd.
vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels
vogels zoals de ekster, kauw

schaal van de impact

Ecosysteemdiensten
Wat levert het de stad op!

Om uit te leggen welke voordelen de natuur
de stad levert is het begrip ecosysteemdiensten geïntroduceerd. Er worden vier
soorten diensten onderscheiden.
Productiediensten leveren grondstoffen zoals bijvoorbeeld voedsel en hout. Culturele
diensten zijn die van onderwijs, recreatie en
gezondheid. Regulerende diensten zorgen
voor schoon water en bestuiving. Ondersteunende diensten voor een gezonde bodem.
Om uit te leggen wat elk van de natuur
inclusieve maatregelen aan extra voordelen biedt geven we per ontwerppatroon aan
welke diensten het levert.
Omdat ecosysteemdiensten mensgericht
zijn is het een beperkt begrip. De mens is
slechts een van de soorten in een ecosysteem. Zo kunnen bepaalde diensten die
voor de mens nuttig zijn dat voor andere
soorten niet zijn. Producerende diensten
zoals houtbouw kan op de langere duur de
grond uitputten waardoor de biodiversiteit
van het bos vermindert.

Ecosysteemdiensten
-beschutting zon
-beschutting wind
-waterbuffering
-verbetering microklimaat
-schone lucht
-waterreiniging

-educatie
-recreatie
-ontmoeting
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De ontwerppatronen zijn opgedeeld in vijf
groepen.
1-ruimte voor de natuur
Plaatsmaken voor plant en dier
2-het groene netwerk
Ontwerpmogelijkheden voor de openbare
ruimte en privétuinen.
3-het blauwe netwerk
Ontwerpmogelijkheden voor de openbare
ruimte en het watersysteem.
4-het gebouw als rotslandschap
Gebouw als landschap. Aanpassingen aan
de vorm van het gebouw, zodat plant en
dier zich er kunnen vestigen.
5-natuurgevel
De overgang tussen klimaten. Aanpassingen aan gevel en dak, zodat plant en dier
er zich aan kunnen hechten.

Ruimte voor de natuur
plaatsmaken voor plant en dier

01 Tijdelijke natuur
Door natuur niet als iets statisch maar als
iets verplaatsbaars te ontwerpen ontstaan
nieuwe mogelijkheden.
Door vanaf het begin na te denken over fasering kunnen bepaalde delen van het plan al direct
worden aangelegd terwijl andere plekken misschien
moeten wachten na de bouw of verder ontwerp.
Aanplant in fases zorgt voor een variëteit in leeftijden wat gunstig is voor diverse soorten, zo zijn
er pioniers en soorten die juist van monumentale
bomen houden. Ook voorkomt het dat wanneer
beplanting aan vervanging toe is, in één keer heel
het habitat verdwijnt en opnieuw moet worden
aangeplant.
Verplaatsbaarheid van natuur in de openbare
ruimte zorgt voor een aantrekkelijke omgeving
in de ‘tussentijd’. Door bijvoorbeeld op pleinen
of rondom gebouwen verplaatsbare bakken
te plaatsen kan de natuur bij herinrichting
meeverhuizen.
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Referentie: bron, auteur, ontwerper

02 Stilteplekken
Door gebieden ontoegankelijk te maken
voor mensen ontstaan enclaves van waaruit
de natuur de stad kan veroveren.
Het gaat hierbij om plekken die in de luwte liggen
van menselijke activiteiten. Het gaat bij stilte plekken gaat dus niet perse om geluidsarme locaties.
Het kunnen ook plekken zijn die voor de mens juist
vanwege bijvoorbeeld verkeerslawaai onaantrekkelijk zijn, zoals zones langs geluidschermen of
spoorlijnen
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Referentie: herman vries

03 Donkerte
Door donkere plekken in de stad te maken
kunnen insecten, vogels en vleermuizen
verblijven in de stad.
Kunstlicht werkt verstorend. Voor insecten zelfs als
‘stofzuiger’.
Speciaal kunstlicht kan een alternatief zijn. Zeker
daar waar het kunslicht als lijn het ‘zwarte’ netwerk doorsnijdt en zo een barrière vormt.
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Referentie: herman vries

04 Vrijplaats
Door op braakliggende terreinen de natuur
zijn gang te laten gaan kunnen pioniersoorten de weg plaveien voor opvolgende soorten.
Braakliggende terreinen worden vaak opgeruimd.
Dit levert geen meerwaarde op voor de stad en
kost bovendien geld.
Aandachtspunten
Eigenaren zien het als een riskante strategie omdat
er zich soorten kunnen huisvesten die zeldzaam
zijn en daarmee toekomstige ontwikkelingen van
het terrein kunnen blokkeren. Met de rijksregeling
Tijdelijke Natuur kan dit risico bij eigenaren worden weggenomen.
Een variant op de vrijplaats is de ecokathedraal.
Door mens worden condities geschapen waar de
natuur zijn gang kan gaan.
Kan op verschillende schalen.
Belangrijk voor koloniserende soorten.
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Referentie:

Groen netwerk
ontwerpmogelijkheden voor de openbare ruimte en prive
tuinen

05 Kern-mantel-zoom
Opbouw van laag naar hoog biedt variatie
en zorgt daarmee voor een grotere
soortenrijkdom.
De kern bestaat uit de bomen, de mantel is een
zone met struiken en de zoom een lage rand met
ruigtekruiden.
Terwijl losstaande bomen een geschikte habitat zijn
voor een beperkt aantal soorten (zoals ekster en
houtduif), biedt een kern-mantel-zoom structuur
beschutting aan meerdere soorten.
Sommige daarvan zijn afhankelijk van het struweel
om te kunnen broeden. Anderen juist van de zoom
voor voedsel. Het is de optelling aan zones en de
aansluiting op het maaiveld die de kern-mantelzoom structuur rijk maakt aan stadsnatuur.

vegetatie, insecten, amfibieën, vleermuizen, kleine
zoogdieren
struweelvogels zoals: zwartkop, merel, vink en roodborst
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06 Hopover
Bomen aan weerzijde van een drukke
weg kunnen als oversteekplaats voor
vleermuizen dienen.
Doorgaande verlichte wegen zijn een barrière voor
vleermuizen. Omdat vleermuizen niet zichtbaar
willen zijn voor predatoren blijven ze instinctief
weg uit de buurt van straatverlichting.
Hoge bomen aan beide zijden van een weg kunnen
als 'brug' dienen waarover vleermuizen in de luwte
kunnen oversteken. Ook vogels en insecten hebben
hier profijt van. Vogels als bijvoorbeeld de huismus
bewegen zich bij voorkeur door het struweel. Ook
vlinders, bijen en hommels verblijven bij voorkeur
in de luwte van het groen.

vleermuizen, insecten en
vogels
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Referentie:

07 Bomenlaan
Oude bomen hebben betekenis voor
het ecosysteem. Bomenlanen worden
gebruikt door vogels en vleermuizen als
fourageerroutes door de stad.
Bomenlanen worden vaak in een keer aangeplant.
Vanuit veiligheidsoverwegingen is het nodig om
bij volgroeiing structureel te snoeien. Bij ongefaseerde aanpak hiervan kan het locale ecosysteem
ontregeld raken. Gefaseerd onderhoud zorgt voor
behoud van habitat. Bij herstructurering zal variatie in soorten de uitval door ziekte of plagen verkleinen.
In naoorlogse wijken zijn de bomen vaak niet
alleen even oud maar ook van dezelfde soort. Ze
zijn daardoor kwetsbaar voor ziekten of plagen.
Het aanplanten van bomenlanen die uit diverse
soorten bestaan draagt veel meer bij aan de biodiversiteit en vergroot de weerbaarheid van de
soorten. Bij bestaande lanen wordt aangeraden
om bij uitval, als vervanging, andere (bij voorkeur)
inheemse) soorten of cultivars terug te plaatsen.
vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels (ekster,
kauw)
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Referentie:

08 Plantafstand
Door de afstand tussen bomen en planten
te varieren kan een rijkere biotoop ontstaan.
In de huidige praktijk wordt bij het plaatsen van
bomen rekening gehouden met de groei. Niet alleen met de hoogte maar ook met de breedte van
de kruin. De toekomstige omvang is uitgangspunt
voor de onderlinge afstand en de afstand tot gebouwen.
Door juist in deze afstand te varieren ontstaat een
grotere varieteit in bomen. Ook kan de symbiose
tussen planten en bomen zo bevorderd worden
Aandachtspunt
Ook het wortelstelsel is van belang bij de plaatsing
van bomen. Om te voorkomen dat ondergrondse
infrastructuur, zoals leidingen en kabels, beschadigd, moet ook hier afstand worden ingebouwd.
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Referentie:

09 Bloeiperiode
Door na elkaar bloeiende beplanting te
kiezen is er over het hele jaar voedsel en
beschutting beschikbaar.
Insecten, vogels zijn afgestemd op de cycli van
de voor hen belangrijke planten. De periode van
bijvoorbeeld vrucht- en bloemvorming verschilt per
soort. Een afwisseling in soorten garandeert een
constante aanwezigheid van voldoende voedsel
voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
Een ander kenmerk van de seizoenen is de
afwisseling tussen transparantie en beschutting.
Waar bladeren in het ene seizoen voor schaduw en
massa zorgen ontstaat in het andere seizoen een
open groenstructuur met zichtlijnen.
Aandachtspunten
Sierwaarde, in vorm, textuur, kleur en geur en
draagt bij aan de beleving van onze omgeving.
Sierwaarde kan een gure, onveilige of vervuilde
plek verbeteren. Koop inheemse soorten en zeker
geen planten die met insecticiden zijn behandeld.
Deze zijn niet alleen schadelijk voor insecten maar
verliezen ook snel hun aanvankelijke sierwaarde.
- let op met (invasieve) exoten in natuurgebied, exoten soorten als vlinderstruik kunnen juist mooie aanvulling zijn
- let op de ecologische waarde van sierplanten - vervang bijvoorbeeld hortensia voor Viburnum of Philadelphus

één kant open één kant besloten

vrolijke kleuren maken vernauwingen
minder eng
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op zitplekken met vrolijke kleuren voelt men zich
veiliger

wayfinding; landschap als oriëntatie + landmark
vergroot het veiligheidsgevoel
lichtdoorlatendheid van bomen als de
Gleditsia zorgen voor Komorebi en dragen
bij aan een beter klimaat

Referentie:

10 Stepping stones
Door kleine groengebieden ontstaan
biotopen die als steppingstones kunnen
dienen.
Zoals Tiny Forests
De Japanese botanist Dr Akira Miyawaki, ontwikkelde in de 70-er jaren het Tiny Forest concept.
Ook vallen de pluktuin, moestuin en pocket garden
zijn hier een uitwerking van.
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Referentie:

11 Blokkeren
Door barrières te ontwerpen kunnen
soorten geholpen worden een veilige
oversteek te maken.
Voor grondgebonden soorten is het maken van
een veilige oversteek cruciaal. Om die reden is
het goed om barrières op te richten; opgangen
die naar plekken geleiden die wel goed oversteekbaar zijn. Dit kan een natuurlijke wal of haag zijn.
Of het kan ook een ecooever of wadi zijn die voor
bepaalde soorten als barrière werken en daarmee
een gevaarlijke oversteek blokkeren.
Naast groene, natuurlijke barrières kunnen het ook
gebouwde ingrepen zijn zoals bijvoorbeeld schermen die naar een faunapassage leiden.

amfibieën en kleine zoogdieren
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Referentie:

12 Passeren
Door openingen en gaten onder barrières
kunnen grondgebonden soorten migreren
tussen biotopen.
Een opening onder de schutting maakt het voor
egels mogelijk om tussen tuinen te bewegen.
Door een barrière zoals een vlonder of looppad ‘op
te tillen’ kunnen grondgebonden soorten hun weg
vervolgen en ontstaat een doorlopende habitat.
Tuinschuttingen delen een binnengebied op in
kleine percelen.

vegetatie, ongewervelden,
insecten (torren), kleine
zoogdieren en vogels
struweelvogels zoals: heggemuis
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Referentie:

13 Open verharding
Door open verharding toe te passen kunnen
barrières in het ondergrondse 'bruine'
netwerk worden voorkomen.
Verhard oppervlak zorgt voor onderbrekingen in
het ondergrondse ‘bruine’ netwerk. Immers onder
het verharde oppervlakte ontstaat een arme omgeving die voor een beperkt aantal soorten geschikt
is.
Door open verharding en groene zebra’s kunnen
plant en dier ondergronds oversteken en kunnen
zich zo gemakkelijker door de stad verspreiden. De
grond wordt rijker wat gunstig is voor een breed
scala aan stadsnatuur. De tredvegetatie kan bovendien zaden en voedsel voor bijvoorbeeld de huismus opleveren.
Aandachtspunten
Doorlaatbare halfverharding is bovendien gunstig
voor de waterhuishouding van de stad.

vegetatie, insecten, ongewervelden, kleine zoogdieren en vogels
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Referentie:

14 Dood hout
Door dood hout niet te verwijderen maar op
te stappelen in bijvoorbeeld een stobbenwal
ontstaat een rijke habitat voor insecten,
vogels en kleine zoogdieren.
Door stadsbeheer maar ook door bewoners wordt
dood hout vaak direct verwijderd. Hierdoor wordt
het verblijfsgebied van insecten in de stad sterk
beperkt.
stobbenwal

Met dood hout kunnen stobbenwallen worden
gemaakt. Of steppingstones zoals op deze ecoduct
waar het bijdraagt aan een veilige oversteek voor
kleine zoogdieren. Het ecoduct verbindt netwerken
aan beide kanten van een brede weg.
Aandachtspunten
Dood hout in de vorm van stobbenwallen wordt
vaak als lelijk en rommelig gevonden.

vegetatie, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren
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Referentie:

15

Natuurlijke speelplek
Door spelen in de natuur leren kinderen
over dier en plant.

Ook voor de kleine inwoners van de stad is het
belangrijk om regelmatig in contact te komen
met de natuur. De waarde, maar ook de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die dieren en
planten kunnen vervullen voor de mens (schone
lucht, schoon water, voedsel, medicijnen etc.) lijkt
soms ver weg in de moderne samenleving en in de
stedelijke omgeving, wat de waardering voor de
natuur beperkt. Jong geleerd, oud gedaan. Natuurspeelplaatsen, kinderboerderijen en natuurlijke
parken in de buurt kunnen daarin een belangrijke
rol spelen.
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Referentie:

Blauw netwerk
ontwerpmogelijkheden voor de openbare ruimte en het watersysteem
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Regentuinen en
wadi’s
Door groen en waterberging te combineren
ontstaat er een 'blauwe' biotoop die kansen
biedt voor de ontwikkeling van natte natuur.
Traditioneel wordt water in de stad afgevoerd via
het rioleringssysteem. Deze afvoer heeft tot gevolg
dat water niet in het gebied wordt vastgehouden
wat resulteert in periodes van waterschaarste en
verdroging van de ondergrond. Daarnaast kan dit
systeem de vaker voorkomende piekbelastingen
niet verwerken. Waterbuffers zoals wadi’s en
regentuinen zijn een goed alternatief. Hiermee
krijgt het water de tijd om langzaam in de bodem
te verdwijnen. Een andere methode is het afvoeren
van water via zuiverende beplanting (helfyten
filters). Het is de afwisseling tussen nat en droog
die het een aantrekkelijke biotoop maakt voor de
stadsnatuur.
Aandachtspunten
Afvang van vervuiling door rubber en vloeistoffen
die door auto’s in het water terecht kunnen komen.
insecten (libellen), amfibieën en vogels
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Referentie:

17 Poelen
Kleine waterpartijen in de tuin of in het
opebaar groen vormen stepping stones
binnen het blauwe ecosysteem.
In de stad is de aanwezigheid van kleinschalige
watervoorzieningen beperkt. Water als drinkgelegeheid, om te badderen (voor vogels) of verkoeling. Bovendien is water een broedplaats voor
insecten.
Minivijvers kunnen dienen als stepping stone voor
kikkers om van de ene naar de andere waterpartij
te komen. Als habitat voor voortplanting en overwinteringslocatie zijn grotere vijvers nodig.
Waar
Los of ingegraven in de (collectieve) tuin.
Toelichting
Voordeel voor bewoners is dat een kleine minivijver
op microklimaatniveau voor verkoeling kan zorgen.

vegetatie, insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren
en vogels
struweelvogels zoals: heggemus
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Referentie:

18 Ecooever
Door drassig en/of nat landschap kan de
stedelijk biotoop worden verrijkt. Het kan
zowel als barrière als verbindend element
dienen.
Beschoeide oevers met een talud met gras vormen
een arme biotoop.
Een geleidelijke overgang zorgt voor meer variatie
en daarmee diversiteit aan plant- en diersoorten.
Landdieren kunnen het water in om te drinken of
om af te koelen. Waterdieren, zoals sommige amfibieën, kunnen er het land op. Tegelijkertijd kan het
een paaiplek voor vissen zijn.
varianten van ecologische oevers: gestapt of geleidelijk zoals voorbeeld hieronder

Inheemse beplanting heeft de voorkeur. Dit omdat
het in de regel meer insecten aantrekt. Beplanting
en insecten zijn van elkaar afhankelijk.
Aandachtspunten
Een ecooever kan de waterkwaliteit verbeteren.
Het kost meer ruimte en beheer dan een harde
beschoeiing.
vegetatie, insecten, vissen,
amfibieën, kleine zoogdieren, vleermuizen en vogels
watervogels zoals: waterhoen, meerkoet
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Referentie:

19

Drijvende
beplanting
Drijvend groen levert een biotoop op waar
insecten, vogels en vissen op én onder
kunnen leven.
Grachten en kanalen met harde, opgaande kades
bieden weinig houvast voor de stadsnatuur.
Op kokosmatten of drijvende constructies kunnen
waterplanten zich hechten. Onder de eilanden die
zo ontstaan is er beschutting voor vissen en ander
waterleven.
Aandachtspunten
Drijvend groen kan bovendien bijdragen aan de
reiniging van het oppervlaktewater.

vegetatie, insecten, vissen,
amfibieën en vogels
watervogels: waterhoen
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Referentie:
foto: Diny Tubbing

20 Uitstapplaats
Door aanpassingen aan de kade
kunnen amfibieen, kleine zoogdieren en
watervogels gemakkelijker het water
bereiken.
Harde kades zijn een obstakel voor amfibieën,
kleine zoogdieren en watervogels. Soms zijn kleine
aanpassingen voldoende om deze barrière te
verkleinen.

Bioloop, dient als uistap- en als rustplaats
uittredeplaats, Rotterdam (foto: bSR)

Bij de Bioloop wordt een trap gecombineerd met
een hellingbaan voor dieren. Zo kunnen dieren
vanuit de gracht de kade bereiken en vice versa.
Aandachtspunten
Het levert ook een mooie plek op om aan het water
te recreëren.

vegetatie, insecten, amfibieën en vogels
watervogels zoals: waterhoen, meerkoet
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Referentie: project: Bioloop, Next City

21 Duikers
Door de lengte van duikers te verkorten en
de diameter te vergroten ontstaan er betere
verbindingen in het 'blauwe' netwerk.
Duikers vormen een barrière. De lengte is vaak te
groot en de diameter te klein.
Om de verbinding ook geschikt te maken voor
grotere vissen is een diameter van meer dan 70cm
nodig. Bij nog grotere doorsneden (en een doorgang met beperkte lengte) kan er een looprichel
voor zoogdieren worden aangebracht.
In alle gevallen is het beter de lengte zo kort
mogelijk te houden.
De aansluiting van de duiker op de oever kan het
passeren van een veilige oversteek mogelijk maken
of juist het blokkeren een gevaarlijke passage
voorkomen.

vegetatie, insecten, vissen,
amfibieën en kleine zoogdieren
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Referentie: Fabrice Ottburg, WUR

22 Kadewand
Door kadewanden van een relief te voorzien
ontstaat houvast voor beplanting en nissen
voor insecten, kleine zoogdieren en andere
organismen.
Gladde kadewanden bieden geen houvast aan de
stadsnatuur.
Niet alleen reliëf door de metselwerkverbanden
maar ook het voegwerk en het type mortel kan
hiervoor gebruikt worden.
De waterabsorberende kwaliteit van het materiaal speelt hierbij een rol. Vochtige steen maakt
begroeiing door een grotere variatie aan beplanting
mogelijk. De mortel is een factor van belang.

vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels
gebouwbewonende vogels
zoals de oeverzwaluw
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Referentie: Charlotte van der Woude

Rotslandschap
het gebouw als landschap

Onze gebouwen en steden zijn voor veel
soorten als rotspartijen in een voedselrijk
en relatief warm landschap.
De volgende ontwerppatronen zijn geschikt
voor de stenige ondergrond. Zoals in een
rotslandschap kunnen ook in gebouwen
niches voor insecten, vogels en kleine zoogdieren worden uitgespaard. Gevels en daken kunnen zo ontworpen worden dat groen
zich op kan hechten.
Inherent aan de bouwtechnologie van destijds zijn de daken en gevels van de 70-er,
80-er en 90-er jarenwijk rijk aan uitsparingen, holen en gaten. De energietransitie
vraagt om nieuwe goed geisoleerde gevels
waarbij deze verblijfsplaatsen dreigen te
verdwijnen.
Wat kan er gedaan worden om dit relatief
rijke rotslandschap voor plant en dier bewoonbaar te houden?

23 Hoogtelijnen
Door de hoogte in de stad te benutten kan
de biodiversiteit verder worden vergroot.

Hoogtekaarten zijn een goed hulpmiddel om inzicht
te krijgen in het hoogtebereik per soort. Vogels en
insecten verblijven bij voorkeur op een bepaalde
hoogte ten opzichte van het maaiveld.
Let op! per biotoop zijn er verschillen. Een relatief
warme binnenstad kent andere condities dan bijvoorbeeld een winderige buitenwijk aan de kust
Daarom zullen per biotoop de hoogtekaarten verschillen.

BRON

insecten, vogels en vleermuizen
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Referentie:

24

Verticale stepping
stones
Door gebouwen op te delen in niveaus
ontstaan er stepping stones waarmee planten diersoorten een hogere habitat kunnen
bereiken.
De habitat van dier- en plantensoorten zijn in de
hoogte begrensd. Boven de vijf verdiepingen zijn
gebouwen daardoor voor de meeste plant- en diersoorten ongeschikt.
Stepping stones zoals bijvoorbeeld terrassen
kunnen gebruikt worden door soorten dieren en
planten om hogerop te komen. Hierdoor kunnen
ook hoge gebouwen natuur inclusief worden.

vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels
gebouwbewonende vogels
zoals de huismus
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Referentie:

25 Randen
Door in gevels randen en richels aan te
brengen kunnen planten aanhechten.

Planten hechten zich niet aan gladde gevels maarhebben en ruwe ondergrond nodig. Op randen en
richels verzamelt zich in de loop van de tijd genoeg
substraat voor mossen en plantjes waarop uiteindelijk ook grotere planten houvast vinden.
Aandachtspunten
Er dient rekening gehouden moeten worden met
het onderhoud van de gevels. Materialen die geen
onderhoud vergen en ‘mooi’ verouderen hebben
daarom de voorkeur.

vegetatie, insecten
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Referentie:
Biodiversity school en sporthal, Boulogne Billancourt, Paris,
architect: ChartierDalix

26 Gatengevel
Door prefab gaten en nissen in het
metselwerk of prefabgevelelementen aan
te brengen kunnen er insecten nestelen en
schuilen.
Modern metselwerk kenmerkt zich door strakke
baksteen en harde cementmortel. Bouwkundig
optimaal als het gaat om de vochthuishouding van
de gevel. Voor insecten ontbreekt het hierdoor
echter aan nissen en gaten om er te nestelen, iets
waarin oud metselwerk met vaak oneffen stenen
en kalkmortel wel voorziet.

Buginn

Prefab bouwproducten zoals bijvoorbeeld de Buginn
biedt wel nest- en schuilgelegenheid. Modern strak
metselwerk kan hiermee natuur inclusief worden
gemaakt.

Buginn

insecten
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Referentie:

27 Stappelsteenmuur
Door afscheidingen te maken met veel kieren en openingen ontstaat een verblijfplaats
voor plant en dier.
Voor het aanbrengen van niveauverschillen of als
keerwand kan een gestappelde muur voldoende
zijn. Een muur van stoeptegels, bakstenen en
puin bijvoorbeeld. Planten en insecten kunnen er
in in weg kruipen. Een vochtige wand is bovendien geschikt voor vaarns en ook kikkers kikkers
kunnen er beschutting vinden. Voedsel voor vogels
en kleine zoogdieren.
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Referentie:

28 Losse nestkasten
Per vogelsoort en voor vleermuizen gelden
specifieke eisen voor nestkasten en invliegopeningen.
Hieronder volgen enkele vuistregels en verwijzingen naar bronnen waar gedetailleerde informatie te
vinden is.
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Referentie: natuurtuin ‘t Loo

29 Spouw en voeg
Met name voor de vleermuis kan de spouw
een goede verblijfsplaats zijn.

Daartoe met de spouw wel toegankeiljk zijn. Dit
bijvoorbeeld door open stootvoegen van voldoende
maat.
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Referentie:

30 Onder de dakrand
Door een beschutte ligging voor een nestkast te kiezen zullen vogels er eerder gebruik van maken.
In de stad ontbreekt het aan beschutte plaatsen
voor gebouwbewonende soorten.
Nestkasten onder de dakrand bieden beschutting
voor stadsvogels zoals: de mus en gierzwaluw.
Aandachtspunten
Een nadeel kan zijn dat er verontreiniging onder de
kast ontstaat. Met een plankje onder de nestkast
kan dit worden voorkomen.

vleermuizen en vogels
gebouwbewonende vogels:
huismus, huiszwaluw, gierzwaluw
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Referentie:

31

Opbouwnestkasten
Opbouwnestkasten werken beter bij een
beschutte plaatsing.

Omdat nestkasten bij opbouw weinig beschutting bieden zullen ze minder door vogels gebruikt
worden. Opbouwnestkasten kunnen bovendien te
veel opwarmen in de zon.
Beplanting kan beschutting bieden. Daarnaast kan
het groen op zuidgevels er voor zorgen dat de
kasten niet te heet worden.
De kleur van de nestkast kan invloed hebben op
de temperatuur in de kast. Een zwarte kast kan te
veel opwarmen.
Bij het plaatsen van nestkasten moet rekening
worden gehouden met: oriëntatie, hoogte en aanvliegmogelijkheden.

insecten en vogels
gebouwbewonende vogels
zoals de huismus en gierzwaluw
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Referentie:
project: woningbouw en inrichting openbare ruimte, Genderdal, Eindhoven, ontwerpers: Bureau Lubbers

Natuurgevel
de overgang tussen klimaten

A wall for all seasons
Mike Davis, 1981

De gevel is geëvalueerd van een passief beschermende schil tot een
actief regulerend huid. Naast regen- en windkering ook isolatie, energieopwekking en communicatie. Hieraan kan een nieuwe functie worden
toegevoegd: die van natuurzone.

32

Gevel als
tussenklimaat
Door een overgangszone tussen binnen
en buiten aan te brengen ontstaat een
tussenklimaat waar stadsnatuur zich kan
vestigen.
Moderne gevels zijn veelal steriele oppervlakten die
een harde grens vormen tussen het binnenverblijf
van de mens en het leefgebied van andere
organismen.
Een tussenklimaat biedt niet alleen plaats voor
vogels en insecten maar bij minder goed weer ook
een beschutte buitenruimte voor de bewoners.
Aandachtspunten
Een overgangszone kan bijdragen aan een betere
energiehuishouding en door via deze zone te lucht
aan te voeren kan de binnenluchtkwaliteit van
woning verbeteren.
Vele andere natuur-inclusieve ingrepen kunnen in
dit patroon worden geïntegreerd. Deze oplossing
kost wel meer ruimte, bouwvolume en constructie.
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Referentie:
Project: House N, Sou Fujimoto Architects, Oita, Japan, 2008

33 Groen aan de gevel
Groene gevels bieden beschutting, voedsel
en nestgelegenheid voor vogels, insecten
en kleine zoogdieren.
In de dicht bebouwde binnenstad is er weinig
ruimte voor de natuur.
Door klimop langs de gevel te laten groeien ontstaat er een rijke biotoop.
Aandachtspunten
Sommige soorten beplanting kunnen het gevelmateriaal beschadigen.

vegetatie, insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren
struweelvogels zoals de
zwartkop, merel, vink en
roodborst
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Referentie:
hedera langs baksteengevel

34

Groen voor de
gevel
Groene gevels bieden beschutting, voedsel
en nestgelegenheid voor vogels, insecten
en kleine zoogdieren.
In de dicht bebouwde binnenstad is er weinig
ruimte voor de natuur.
Door beplanting langs een geleidende constructie
voor de gevel langs te laten groeien ontstaat er
een rijke biotoop.
Aandachtspunten
Voor onderhoud is de achterliggende gevel moeilijker te bereiken.

vegetatie, insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren
struweelvogels zoals de
zwartkop, merel, vink en
roodborst
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kabels voorlangs gevel

Referentie: De Funen, Amsterdam, Geurst & Schulze

35

Groen geïntegreerd
gevelsysteem
Groene gevels bieden beschutting, voedsel
en nestgelegenheid voor vogels, insecten
en kleine zoogdieren.
In de dicht bebouwde binnenstad is er weinig
ruimte voor de natuur.
Een geïntegreerd systeem bespaart ruimte en kan
daarmee kostenneutraal zijn.
Aandachtspunten
Doordat de beplanting niet in de volle grond staat
is de waterhuishouding kritisch. In de hoogte
neemt de invloed van wind en zon toe en is een
bewateringssysteem noodzakelijk.

Vertical Garden, Patrick Blanc
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Referentie:

36

Keermuur
Groene keermuren bieden ruimte aan planten, insecten en andere kleine organismen

Geluidsmuren en keermuren bieden ruimte aan
beplanting en daarmee insecten en kleine organismen.
Op speciale stenen en slimme waterdoorlatende
constructie bieden een rijke voedingsbodem. Niet
alleen reliëf door de metselwerkverbanden maar
ook het voegwerk en het type mortel kan hiervoor
gebruikt worden.
De waterabsorberende kwaliteit van het materiaal speelt hierbij een rol. Vochtige steen maakt
begroeiing door een grotere variatie aan beplanting
mogelijk. De mortel is een favan belang.

vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels
gebouwbewonende vogels
zoals de oeverzwaluw
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Referentie: keerwand Griftpark, Utrecht

37 De vijfde gevel
Kale daken dragen weinig bij aan een de stedelijke
ecologie. Om die reden worden veel daken van groen
voorzien. Ecologische daken zijn niet per definitie
groen. Ook met zand en puin op het dak kan een
rijke habitat voor wilde bijen en sommige vogels
zoals de zwarte roodstaart ontstaan.
Ook de gevel kan als rotslandschap worden ontworpen: randen en porositeit kunnen bijdragen aan
meer houvast voor planten en nestgelegenheid voor
insecten.

Door leegstaande daken anders in te richten wordt het stedelijk ecosysteem vergroot. Er is een breed scala aan oplossingen
mogelijk.
Groene daken; van sedum tot kruidendak, bieden
voedsel verblijf aan insecten, vogels en kleine
zoogdieren.
Blauwe daken; zoals een polderdak, leveren een
nat ecosysteem op.
Bruine daken; zorgen voor een stenig ecosysteem,
geschikt voor wilde bijen en sommige vogels.
Aubergine daken; moestuinen op dakniveau leveren voedsel voor de mens en zorgen tegelijkertijd
voor een habitat voor insecten en vogels.

vegetatie, insecten en vogels
gebouwbewonende vogels
zoals de zwarte roodstaart,
scholekster
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Referentie:
project: brown roof, Laban Dance Centre, London, architect:
Herzog & De Meuron, Vogt Landschafstarchitekten

38 Schutting als haag
Door een schutting als een haag te
ontwerpen ontstaat een verblijfplaats voor
insect, vogel en klein zoogdier.
Een haag is een ideale verblijfplaats
voor struweelvogels, insecten en kleine
zoogdieren. Tuinschuttingen bieden weinig
verblijfsmogelijkheden en vormen een barrière
voor bijvoorbeeld egels om van tuin naar tuin te
bewegen.
Hagen zijn niet overal mogelijk en nemen
bovendien ruimte in beslag. Een schutting
kan als haag ontworpen worden met nissen
en onderdoorgangen. Nissen kunnen als
nestgelegenheid voor vogels dienen.
Aandachtspunten
'good fences make good neighbours'
De buren moeten het er overeens zijn hoe de
schutting er uit ziet.

vegetatie, insecten, vleermuizen, kleine zoogdieren
en vogels
struweelvogels zoals: heggemus

38

Referentie:

39 Pergola
Door een pergola toe te passen wordt het
oppervlak van de tuin vergroot.

Stadstuinen zijn vaak klein en ruimte voor natuur
inclusieve maatregelen daardoor beperkt.
Een pergola biedt meer ruimte voor beplanting en
daarmee verblijfsgebied voor vogels en insecten.
Aandachtspunten
Pergola’s bieden in de zomer schaduw. Vanuit
privacy redenen ook handig om de inkijk van de
bovenburen te verminderen.

vegetatie, insecten, vleermuizen en vogels
struweelvogels zoals: heggemus
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Referentie:

40 Boom en gebouw
Door bomen dicht op de gebouwen te laten
groeien ontstaat een overgang tussen gebouw en maaiveld.
Bij het plaatsen van bomen wordt rekening gehouden met de groei. Niet alleen met de hoogte maar
ook met de breedte van de kruin. De toekomstige
omvang is uitgangspunt voor de onderlinge afstand
en de afstand tot gebouwen.
Een boom vlakbij een gebouw kan de overgang
vormen tussen dak/gevel en het groen rondom het
gebouw. De juiste boom op de juiste plek is hierbij
cruciaal. Dit om beschadigingen te voorkomen en
onderhoud aan de gevel te kunnen blijven plegen.
Deze afstand kan ook zo gekozen worden dat de
boom een stepping stone vormt tussen maaiveld
en gebouw.
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Referentie:

41 Voortuinen
Het verwijderen van stoeptegels kan een
rijke voedingsbodem opleveren voor een
plant en insect.
Minder verharding is niet alleen goed voor de
absorptie van regenwater maar biedt ook kansen
voor het bodemleven. De keuze voor inheemse,
bloeiende beplanting levert een habitat op voor
wilde bijen en hommels.
Aandachtspunten
Door de natuur zijn gang te laten gaan ontstaat
een tuin die nauwelijks onderhoud vergt. Immers
dat wat natuurlijk aan komt waaien is afgestemd
op de locale condities.
Een wilde tuin kan op weerstand stuiten. De conventies over hoe een tuin er uit zou moeten zienzijn sterk cultureel bepaald.

vegetatie, insecten
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Referentie:

42 Balkons
Door kleine aanpassingen kan het balkon
een oase voor de stadsnatuur worden.

Het balkon is voor stadsbewoners vaak de enige
buitenruimte van de woning. Een beperkte ruimte
die op eenvoudige wijze uitgebreid kan worden als
een hangende tuin.
Aandachtspunten
Water is ook hier weer essentieel. Beter is het
daarom beplanting te laten groeien die tegen eenstootje kan. Bloeiende, inheemse planten leveren
een habitat op voor wilde bijen en insecten.

Referentie:

Ontwerpprincipes
Algemene ontwerpuitgangspunten

De volgende ontwerpthema’s zijn te herleiden uit de ontwerppatronen.

Porositeit

Vogels, vleermuizen en insecten kiezen holtes om
een nest te bouwen of te schuilen. Van nature waren dat bomen, oevers of bergwanden. In oudere
gebouwen zijn die ruimschoots aanwezig, moderne
gebouwen daarentegen zijn strak en zonder randen, richels, randen en holtes ontworpen.

35

Verbinden
rotslandschap

gradiënten

Verbindingen, zoals aansluitingen met omringende
groenstructuren, zorgen ervoor dat soorten niet
ingesloten raken. Het voorkomt inteelt en zorgt er
voor dat soorten kunnen migreren zodra er zich
schaarste in een gebied voor doet.

Gradiënten

Geleidelijke overgangen zorgen voor variatie. Omgevingen waar een diversiteit aan soorten aanwezig is zijn veerkrachtiger.

Tijdshorizon

verbindingen

porositeit

Stappenplan
een goede aanpak als voorwaarde
Om natuurinclusief bouwen bij gebieds- of gebouwontwikkeling te integreren zijn een aantal stappen nodig.
Stap 1: Incentive - Bepaal waarom natuur inclusief bouwen nodig voor je is
Voorafgaand aan de uitwerking definieer je de redenen voor je ambitie. Dat kan zijn om een bijdrage te leveren
aan een gezonde groene stad, omdat de Wet Natuurbescherming (WNB) vraagt om compenserende maatregelen of omdat het is voorgeschreven in sommige gemeenten. Voor nieuwbouwprojecten heeft de gemeente Den
Haag bv. een puntensysteem ontwikkeld.
Stap 2: Uitgangspunten - Zoek uit wat de kansen en beperkingen van de locatie zijn
Bepaal de kenmerken van de locatie en welke kennis over de lokale ecosystemen beschikbaar is. Raadpleeg
daarvoor een ecoloog of zoek contact bij lokale natuurverenigingen. Formuleer daarnaast aan de hand van ecosysteemdiensten bijkomende voordelen, die voor jouw project relevant zijn.
Stap 3: Maatregelen - Selecteer de te nemen maatregelen
Elke locatie is specifiek. Een straat in de binnenstad is anders dan een woonbuurt aan de rand van de gemeente. In de ecologie worden deze omgevingen biotopen genoemd. Elk van deze biotopen vormt de leefomgeving
van specifieke soorten dieren, insecten en planten. Selecteer de maatregelen die voor deze soorten geschikt
zijn.
Stap 4: Co-creatie - Ga in gesprek met de bewoners en andere betrokkenen. Door samen af te wegen welke
maatregelen nuttig en gewenst zijn zal het draagvlak vergroten. Wellicht zijn er bewoners die het leuk vinden
een deel van het beheer en de monitoring (zie Stap 8) te verzorgen.
Stap 5: integratie – Integreer de gekozen maatregelen in het ontwerp.
Als duidelijk is welke maatregelen genomen kunnen worden om de habitat van de gekozen soorten te versterken kan het ontwerpen beginnen. Samen met architect of landschapsontwerper integreer je de maatregelen in
jouw gebouw.
Stap 6: Communicatie - Maak de consequenties inzichtelijk
Natuurinclusief ontwerpen is een nieuwe discipline. Uitleg is nodig om draagvlak voor de gekozen inrichting
van openbare ruimte en/of gebouw te vinden. Dit kan weerstand door onbegrip voorkomen. Benadruk daarbij
bijkomende voordelen. Groene daken bijvoorbeeld leveren niet alleen een bijdrage aan een gezondere stadsnatuur, maar dienen ook als waterbuffer en zijn koelend voor het binnenklimaat.
Stap 7: Realisatie – Bescherm de natuur tijdens de bouw
Vermijd tijdens de bouw activiteiten die de lokale natuur verstoren, anders tast je de te behouden natuur al
aan voordat het gebouw is opgeleverd. Denk aan luchtvervuiling, maar ook aan het beschermen van de aanwezige bomen en planten.
Stap 8: Monitoring en beheer - Monitor het resultaat
Stadsnatuur laat zich slechts uitnodigen en het resultaat is daarom afwachten. Om te leren wat er goed en
minder gaat is het belangrijk te monitoren wat er daadwerkelijk is neergestreken. Zo kunnen eventueel ook
kleine obstakels die het bedoelde resultaat in de weg zitten worden weggenomen. Vraag een ecoloog, eventueel geholpen door lokale natuurverenigingen om de stadsnatuur te monitoren.

Bij het nemen van natuurinclusieve maatregelen
zijn er procesmatige aspecten die een voorwaarde
zijn voor het doen slagen van het project.
In het ontwerpatelier ‘De stad als toevluchtsoord’
kwamen de volgende vier aan de orde:
stap
stap
stap
stap

2-inventarisatie: Wat is de huidige situatie?
4-co-creatie: Hoe betrek je de mensen erbij?
6-communicatie: Hoe breng je het verhaal over?
8-beheer: Hoe hou je het in stand?

Extra aandacht hebben we besteed aan
communicatie door te kiezen voor ambassadeurs als
vertegenwoordigers voor het locale ecosysteem.

Communicatie
Hoe breng je het verhaal over?

Door ambassadeurs als vertegenwoordigers
van ecosystemen aan te wijzen wordt het
makkelijker om ontwerpvoorstellen aan een
breed publiek uit te leggen.
Biodiversiteit, habitat en ecosysteem zijn vaktermen
en daarmee voor bewoners en ontwerpers abstracte
termen. Specifieke soorten zijn dat niet. Door ambassadeurs als vertegenwoordiger te kiezen is het eenvoudiger uitleggen hoe door een ontwerpvoorstel de
biodiversiteit wordt vergroot. Neem de huismus. Een
groene gevel met klimop is niet alleen een groenelement, maar biedt voedsel en een schuilplek aan de
huismus, een gezellige huisgenoot die de kruimels op
komt eten na de lunch op het balkon. Van dezelfde
groene muur leven ook insecten die als voedsel kunnen
dienen voor ook vleermuizen. Een compleet systeem
van plant, dier en andere organismen.
Ambassadeurs
Kies herkenbare, aansprekende soorten, liefst met concrete binding met de projectlocatie.

Ambassadeurs nodigen uit om naar de ecosysteemrelaties in en tussen de leefgebieden te
kijken. Door de biotoop van een ambassadeur te
verbeteren kan een heel ecosysteem profiteren.
Voor de Stad als toevluchtsoord is gekozen voor de
huismus, zwartkop en waterhoen.
-De huismus vertegenwoordigt de ‘bruine’ stad, de
bebouwde omgeving waar deze soort zijn nestplek
vindt (zoals ook de gierzwaluw en vleermuis). -De
zwartkop representeert de ‘groene’ stad, met volwassen, gevarieerd groen met voldoende voedsel
en beschutting.
-De waterhoen staat voor de ‘blauwe’ stad; voor
schoon water en geleidelijke oevers, daar waar
deze heimelijke watervogel zijn nest kan maken
waar ook amfibieën en insecten van profiteren.

Ambassadeurs (ook wel flagspecies genoemd) zijn
een communicatiemiddel om de nut en noodzaak van
natuurinclusieve ontwerpen uit te leggen aan bewoners
of andere gebruikers.
Ambassadeurs zijn niet per definitie ook keystone species, soorten met een cruciale rol in het stedelijk ecosysteem.
Ambassadeursoorten hebben geholpen bij het ontwikkelen van de ontwerppatronen. Maar de uiteindelijke
patronen hebben een grotere reikwijdte en bedienen
zoals hierboven bescherven een biotoop en meerdere
soortgroepen en soorten.
Aandachtspunten
Het misverstand kan ontstaan dat bepaalde ingrepen alleen voor de ambassadeur nuttig is. Ook kan de
indruk ontstaan dat de ambassadeur belangrijker is dan
een andere, soms onzichtbare, organismen.

Publicaties

Nuttige websites

Darwin in de Stad, Menno Schilthuizen, Atlas Contact, 2018
Beschrijft hoe soorten in de stad geraken en hoe ze
onder invloed van het stedelijk milieu evolueren.

-https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/technieken-beheer-eninnovatie/natuurinclusief-bouwen

First Guide to Nature Inclusive Design, Maike van
Stiphout, 2019
Kijkt meer vanuit de soorten naar natuur-inclusief
ontwerpen en is ook wat meer architectonisch qua
focus.

-https://www.natuurenmilieufederaties.nl/nieuws/
word-lid-van-de-agrarische-natuurvereniging-bijjou- in-de-buurt/
-http://www.biodiversiteit.nl/biodiversiteit-is-levensbelang/ecosysteemdiensten

Stadsecologie, de stedelijke omgeving als ecosysteem, Jelle Reumer (bureau Stadsnatuur), 2000
Goede inleiding vanuit het perspectief van ecologie
en ecologen. Veel standaard ecologische begrippen
verklaard (en de soorten staan in het Nederlands
(met latijn er tussen haakjes achter

-https://bouwnatuurinclusief.nl/ Natuurinclusieve
maatregelen wilde bestuivers bouw

Designing for Biodiversity a technical guide for new
and existing buildings, Kelly Gunnell, Carol Williams, Brian Murphy, 2013

-http://www.naturalcity.nl

-http://www.vivarapro.nl/producten
-https://nl.urbangreenbluegrids.com/design-tool/

-Puntensysteem NIB Den Haag – zie bestand op
websitepagina 5 https://www.knnv.nl/
-Amsterdam Rainproof, bouw groen en blauw,
https://www.rainproof.nl/
-Groenkennisnet factsheets ecosysteemdiensten,
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/
show/Factsheets-over-ecosysteemdiensten-in-destad-gepresenteerd.htm
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Opgezet door:
Vogelbescherming NL
Studio Natuur Inclusief
Met financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie. Mede mogelijk gemaakt door
de Gemeente Delft en de Gemeente Almere. Met
bijzondere dank aan de div. vrijwilligers en experts
die hun kennis en enthousiasme met ons deelden.

