Impressie bijeenkomst 'Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire
uitdaging', gehouden op 6 maart 2018 in Amersfoort.
Na de toelichting op de dag zijn het programma, de samenvatting van de paneldiscussie, het overzicht
van de deelnemers, informatie over de sprekers en een aantal presentaties opgenomen.
Aanleiding voor de bijeenkomst
De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten,
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om
aan deze vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op
projectniveau verschillende ervaringen op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant
zijn. Op 6 maart 2018 wisselden zij ervaringen uit en namen zij elkaar mee in hun eigen
belevingswereld, met als doel de kwaliteit van het gezamenlijk product te verhogen.
Programma
Onder dagvoorzitterschap van Jort de Bosch Kemper (voorzitter NGB; Bureau Viridis) presenteerden
architecten Hans Goverde (Kraaijvanger Architects), Hans Hammink (Architekten Cie), Jeroen van
Schooten (Team V Architectuur) en Elwin de Vink (Donkergroen) natuurinclusieve projecten. Zij lieten
zien welke resultaten van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Architect Mathias Lehner (lehner
gunther) ging in op het natuurinclusief ontwerp van steden. Ecoloog Anna Schwab (BügelHajema)
sprak over samenwerking tussen disciplines binnen een stedenbouwkundig bureau en architect Hans
Goverde (Kraaijvanger Architects) over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines.
Landschapsarchitect Harro Wieringa (Witteveen+Bos) ging in op de maatschappelijke motivatie en
ecoloog Margreet ter Steege (Buro Bakker) op regelgeving als motivatie voor natuurinclusief ontwerp.
Deelnemers werkten deze thema's in parallelsessies verder uit. Elma van Beek (BNSP; ELMA
stedenbouw), Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis), Hans Hammink (de Architekten Cie) en
Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect) maakten in de afsluitende paneldiscussie de
balans op.
Impressie van de dag
Bij architecten domineert esthetiek, bij ecologen biodiversiteit. Voor architecten is natuurinclusief
ontwerp werken volgens circulaire principes, voor ecologen en landschapsarchitecten is
natuurinclusief ontwerp ruimte bieden aan biodiversiteit en ecologische processen. Architecten
streven naar duurzaamheid; daarbinnen neemt biodiversiteit echter (nog) geen plaats in zoals
bijvoorbeeld energie dat wel doet.
Communicatie tussen disciplines en met de opdrachtgever is de sleutel voor natuurinclusief ontwerp.
Ervaring wijst uit dat samenwerking tussen architecten, landschapsarchitecten en ecologen in de
voorfase van een project bijdraagt aan de leefomgevingskwaliteit (gezondheid, beleving, woon- en
werkomgeving, biodiversiteit) en aan het voorkomen van vertraging van projecten als gevolg van
natuurwetgeving. Tijdig contact zoeken met andere disciplines is cruciaal, evenals het stimuleren van
integraliteit bij opdrachtverlening. Esthetiek, biodiversiteit en ecologische processen kunnen
samengaan!
Organisatie
De dag werd georganiseerd door:
• BNSP, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, www.bnsp.nl
• NGB, Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie van groene adviesbureaus,
www.netwerkgroenebureaus.nl
• NVTL, Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, www.nvtl.nl
onder aanbeveling van
• BNA, Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, www.bna.nl
Meer info
Bas van Leeuwen, secretaris Netwerk Groene Bureaus
secretariaat@netwerkgroenebureaus.nl
030-6565466
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Programma
9:30 uur

Inloop

10:00 uur

Opening door de dagvoorzitter

Jort de Bosch
Kemper
Bureau Viridis,
voorzitter NGB

10.10 uur

Natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die bij
Kraaijvanger Architects het ontwerp bepalen

Hans Goverde
Kraaijvanger
Architects

10:30 uur

Meer natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren bij de Architekten
Cie die het ontwerp bepalen

Hans Hammink
de Architekten Cie
Elwin de Vink
Donkergroen

10:50 uur

Nog meer natuurinclusief ontwerp van gebouwen
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die bij Team V
Architectuur het ontwerp bepalen

Jeroen van Schooten
Team V Architectuur

11:10 uur

Pauze

11:40 uur

Natuurinclusief ontwerp van steden
Gerealiseerde projecten, nieuwe ideeën en de factoren die voor
natuurinclusieve steden het ontwerp bepalen

Mathias Lehner
Nextcity.nl
Maike van Stiphout
DS
landschapsarchitecten

12.00 uur

Samenwerking tussen bureaus
Opgedane ervaringen en wensen voor de toekomst
• elkaar vinden en samenwerking organiseren
• begrippenkaders en communicatie tussen disciplines
• rol van de opdrachtgever en gunningscriteria

Hans Goverde
Kraaijvanger
Architects

12:20 uur

Samenwerking van disciplines binnen hetzelfde bureau
Opgedane ervaringen en wensen voor de toekomst
• samenwerking tussen disciplines
• begrippenkaders en communicatie tussen disciplines
• rol van de opdrachtgever en gunningscriteria

Anna Schwab
BügelHajema

12:40 uur

LUNCH

13:40 uur

Maatschappelijk gemotiveerd natuurinclusief ontwerp
• Inspelen op maatschappelijke vraag levert maatschappelijke
waardering, vastgoedwaarde, imagowaarde en andere vormen van
waarden. Wat zijn die waarden, en hoe komen die tot stand?

Harro Wieringa
Witteveen+Bos

14:00 uur

Wettelijk gemotiveerd natuurinclusief ontwerp
• Voldoen aan wettelijk vastgelegde vereisten kan het ontwerp sturen.
Welke sturing gaat uit van de Wet natuurbescherming,
Omgevingswet, Gedragscode 'natuurinclusief renoveren' e.a.?

Margreet ter Steege
Buro Bakker
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14:20 uur

Introductie op de sessies

Jort de Bosch
Kemper
dagvoorzitter

14:30 uur

Parallelsessies
Praktijkervaring en ideeën uitwisselen in groepen van twintig deelnemers

Discussieleider

•

Sessie samenwerken aan gebouwen: uitwisseling van ervaringen en
ideeën

Hans Goverde
Kraaijvanger
Architects

•

Sessie samenwerken vanuit maatschappelijke motivatie: samen
inspelen op maatschappelijke waardering (vastgoedwaarde,
imagowaarde, BREEAM en andere vormen van waardering)

Harro Wieringa
Witteveen+Bos

•

Sessie samenwerken vanuit wettelijke motivatie: samen inspelen op
wetgeving (Omgevingswet, Wet natuurbescherming, Gedragscode
'natuurinclusief renoveren')

Margreet ter Steege
Buro Bakker

•

Sessie samenwerken aan de stad: uitwisseling van ervaringen en
ideeën

Hans Hammink
de Architekten Cie
Elwin de Vink
Donkergroen

16:00 uur

Paneldiscussie: hoe vinden we elkaar?
• Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw),
• Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis)
• Hans Hammink (de Architekten Cie)
• Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect)

16:30 uur

Drankje en netwerken

17:00 uur

Sluiting

Samenvatting van de paneldiscussie
Architecten en ecologen denken verschillend; in één van de middagsessies duurde het een half uur
voordat beide disciplines elkaar begrepen. Bij architecten domineert de esthetische invalshoek, bij
ecologen biodiversiteit. Voor architecten is 'natuurinclusief ontwerp' werken volgens circulaire
principes, met onder meer recycling van bouwmaterialen, aandacht voor duurzaamheid, gebruik van
hout in plaats van andere bouwmaterialen en met binnentuinen met tropische planten. Voor ecologen
is 'natuurinclusief ontwerp' onder meer ruimte bieden aan inheemse planten en dieren in en bij
gebouwen, ruimte voor groen en natuurlijke processen binnen stadswijken en integratie van stedelijke
functies in het natuurlijke landschap. Sommige architecten interesseren zich niet voor natuur die zij als
vergankelijk en lelijk ervaren; zij willen mooie gebouwen neerzetten met eeuwigheidswaarde.
Ook landschapsarchitecten werken op esthetische basis, maar soms ook vanuit een functionele visie
op landschapsecologische processen die andere maatschappelijke doelen dan natuur ondersteunen,
zoals waterzuivering en een aangenaam woon- en werkklimaat. Voor ecologische aspecten
raadplegen zij ecologen op de manier waarop architecten een constructeur raadplegen.
Architecten gaan bijvoorbeeld voor goede materialen, slimme verbindingen en duurzaamheid als
kenmerken van fijne gebouwen. Met biodiversiteit worden geen prijzen in de architectuur gewonnen,
wel met duurzaamheid. Duurzaamheid wordt vertaald naar een verantwoorde omgang met energie,
maar niet direct in een verantwoorde omgang met biodiversiteit. Maar het wordt voor de architect wel
normaler om binnen het streven naar duurzaamheid ook biodiversiteit mee te nemen, zoals dat nu
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voor energie het geval is. De voorsprong van energie kan als oorzaak hebben dat de huidige
energievoorziening als eindig wordt ervaren, en die van biodiversiteit (nog) niet.
Het beeld van een rode stad in een groene omgeving is achterhaald: er is veel meer menging van
rood en groen. Daar liggen de uitdagingen voor architecten, landschapsarchitecten en ecologen. Maar
opdrachtgevers moeten dat ook zien. Dat vraagt communicatie. Landschapsarchitecten kunnen daar
een brugfunctie in vervullen; sommige gemeenten nemen al landschapsarchitecten in dienst.
Communicatie is de sleutel voor samenwerking tussen de disciplines. De kenniskloof tussen
disciplines is te overbruggen door in de huid van de andere discipline te kruipen; dat inspireert. Ga na
welk belang opdrachtgevers hebben, wat de belangen van betrokken partijen zijn. Beeldend kom je
makkelijker tot mogelijkheden om belangen te combineren dan pratend. En daarbij is flexibiliteit
belangrijk, durf terug te gaan als er een beter idee is. Gezamenlijke ontwerpsessies zijn effectief: geef
meerdere groepen dezelfde case, een korte tijd voor het ontwerpproces en bespreek de resultaten
met elkaar.
Rekening houden met biodiversiteit en daarbij anticiperen op de natuurwetgeving kan vertraging van
projecten voorkomen. Achteruitgang van beschermde soorten voorkomen is een vereiste, en dat kan
door 'reparaties' van ontwerpen achteraf maar ook door een integrale benadering bij het
ontwerpproces. Daarmee ontstaan nieuwe kansen. De urgentie daarvan wordt niet altijd (op tijd)
gezien.
Er is nu meer dan vroeger aandacht voor de leefomgeving, voor gezondheid, beleving en
werkomgeving. Ecologie kan daaraan bijdragen. Ook als ecologie geen direct onderdeel is van de
vraag van de opdrachtgever, zijn ecologen bij een project te betrekken. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot
onverwachte besparing van kosten door slimme oplossingen voor problemen, tot het benutten van
ongeziene kansen, tot bijdragen aan MVO-doelen van de opdrachtgever of aan zijn imago. Bij
sommige vragen is het de kunst om bij de opdrachtgever aan tafel te komen en al pratend de ecologie
erbij te betrekken. Idealiter zou een opdracht altijd integraal moeten zijn, dat wil zeggen
natuurinclusief.
Samenwerking tussen architecten en ecologen in de voorfase van een project kan dus bijdragen aan
de kwaliteit van de omgeving en het voorkomen van vertraging van projecten. Zoek tijdig contact met
andere disciplines!
Abstracte principes als biodiversiteit moeten gecombineerd worden met esthetiek. De architect wil
opgeleid worden, en leren de schoonheid te zien; wat is een mooi ecosysteem? Voed elkaar op!
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Overzicht van de deelnemers
1.
2.
3.

Karin
Elma
Aukje

4.
5.

wim
Lien

6.

Bertien

Besteman

7.

Lisa

Biris

8.

Harry

Boeschoten

9.
10.

Anneke
Rolf

Blokker
Born

11.

Jort

12.

van

van

Albers
Beek
Beerens

Ecologica / Naturio
ELMA stedenbouw
Arcadis

beining
Besien

Boomkwekerij Ebben
Vlaamse overheid,
Departement Omgeving
b&d Natuuradvies

Maarheeze
Amersfoort
'sHertogenbosch
Cuijk
Brussel

karin.albers@ecologica.eu
info@elmastedenbouw.nl
aukje.beerens@arcadis.com

Haarlem

b.besteman@bendnatuuradvies.
nl
l.biris@veenenbosenbosch.nl

veenenbos en bosch
landschapsarchitecten
Staatsbosbeheer

Arnhem

Amsterdam
Münster

Bosch Kemper

Gemeente Amsterdam
Büro
StadtlFarmlFoodlLandlCon
nect
Bureau Viridis

Edwin

Bouwmeester

Aveco de Bondt

Amersfoort

13.
14.
15.
16.

A.P.G.
Jacco
Axel
Mariëtte

brekelmans
Bruil
Buijs
Claringbould

Tom Brekelmans BNT
bioarchitectuur
Bureau Viridis
tlu landschapsarchitecten

Tilburg
Culemborg
Culemborg
Utrecht

17.
18.
19.

Luuk
els
Saskia

Cornelissen
corporaal
Cuijpers

20.
21.

Lara
Irma

De Graaf
Dekker

Arnhem
amsterdam
'sHertogenbosch
Heteren
Rotterdam

22.
23.

Jeroen
Bertus

Demmer
Dikkenberg

SAB
gemeente amsterdam
Gemeente 'sHertogenbosch
Agroplan
Rho adviseurs voor
leefruimte
Advin
Koninklijke Ginkel Groep

24.
25.

Rombout
Max

Eekelen
Elsen

Gemeente Breda
econsultancy

26.

Karl

Fonteyne

27.
28.
29.
30.
31.

René
Hans
carolien
Heiko
Jeroen

32.
33.

Hans
Jan Erik

Hammink
Heide

Vlaamse Confederatie
Bouw
SAB
Kraaijvanger Architects
Eco-Niche
Regelink E&L
Jeroen Hamers
landschapsarchitectuur
Architecten Cie
Bureau Waardenburg BV

Breda
Heinz
Moormannstraat
1b Boxmeer
Brussel

34.
35.

Martin
Chris

Heinen
Hoef

36.

Sanne

Horn

37.
38.
39.

Yann
Sander
Koos

Horstink
Hunink
Iestra

40.
41.

Marc
henk

de

van
den
van
van

van
v/d
de

van
der
van
de

de

Gestel
Goverde
graaf
Graaf
Hamers

Jager
jansen

Amersfoort

Culemborg

Den Bosch
Veenendaal

w.beining@ebben.nl
lien.vanbesien@vlaanderen.be

H.Boeschoten@staatsbosbehee
r.nl
a.blokker@amsterdam.nl
wombom@web.de
jdeboschkemper@bureauviridis.nl
ebouwmeester@avecodebondt.
nl
info@burobrekelmans.nl
mail@bioarchitectuur.nl
abuijs@bureau-viridis.nl
m.claringbould@tlulandschapsar
chitecten.nl
luuk.cornelissen@sab.nl
e.corporaal@amsterdam.nl
s.cuijpers@s-hertogenbosch.nl
laradegraaf@agroplan.nl
irma.dekker@rho.nl
jeroen.demmer@advin.nl
bvandendikkenberg@ginkelgroe
p.nl
rs.van.eekelen@breda.nl
max.van.elsen@live.nl
karl.fonteyne@vcb.be

Arnhem
Rotterdam
Leiden
Weesp
'sHertogenbosch
Amsterdam
Haren

rene.vangestel@sab.nl
HansGoverde@kraaijvanger.nl
cvdgraaf@eco-niche.nl
heiko.degraaf@regelink.net
info@jeroenhamers.nl

Ecogroen
Provincie Overijssel

Zwolle
Zwolle

m.heinen@ecogroen.nl
c.vd.hoef@overijssel.nl

Sanne Horn beplantingsspecialist
Sweco
Ecologica
Adviesbureau Haver
Droeze
Koninklijke Ginkel Groep
buro elodea

Amsterdam

office@sannehorn.nl

Arnhem
Maarheeze
Amersfoort

yann.horstink@sweco.nl
sander.hunink@ecologica.eu
iestra@haverdroeze.nl

Veenendaal
boornbergum

mdejager@ginkelgroep.nl
info@elodea.org

h.hammink@cie.nl
j.e.van.der.heide@buwa.nl
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42.
43.
44.
45.

Nicole
Ken
Ed
Aviva G.

Janssen
Jipping
Joosting Bunk
JoostingSchulze
Koen
Koorevaar

Econsultancy
Bureau Waardenburg BV
LANDLAB
Atelier Lichtgroen

Boxmeer
Haren
Arnhem
Voorburg

n.janssen@econsultancy.nl
k.d.jipping@buwa.nl
ed@landlab.nl
aviva@atelierlichtgroen.nl

46.
47.

Marcel
Jeroen

BRO
Adviesbureau E.C.O.
Logisch
Arcadis

Boxtel
's-Gravenweg
318 D
Arnhem

marcel.koen@bro.nl
jeroen@eco-logisch.com

48.
49.

Anne
Martine
Ben

Ben Kuipers
Landschapsarchitect
NGB

Delft

50.

Bas

lehner gunther
Amsterdam Rainproof |
Waternet
Le Far West Landschapsarchitectuur
Ecoresult B.V.
Ecoresult

Amsterdam
Amsterdam

secretariaat@netwerkgroenebur
eaus.nl
mathias@legu.nl
lot@rainproof.nl

51.

Mathias
Lot

Lehner
Locher

52.

Lousberg

53.
54.

Anne
Martien
Anton
Martijn

Arnhem

info@lefarwest.com

Dordrecht
Alblasserdam

antonvanmeurs@ecoresult.nl
martijnvanderneut@ecoresult.nl

55.
56.

Annelies
Claire

ECOquickscan
LANDLAB

Loo GLD
Arnhem

annelies@ecoquickscan.nl
claire@landlab.nl

57.
58.
59.
60.
61.
62.

Martijn
Dirk
Rebecca
Philip
nina
Victor

de Bouwecoloog
Laneco
RethinkLandscape
De Groene Ruimte BV
plein06
Ontwerpatelier RHeia
architectuur|ecologie
IPC
Team V Architectuur
Green Fortune nederland
BügelHajema
Buro Bakker
Econsultancy

Stolwijk
Ede
Vorden
Wageningen
rotterdam
Tilburg

Martijn@deBouwecoloog.nl
dvpijkeren@laneco.nl
rebecca@rethinklandscape.nl
philip.raaijmakers@dgr.nl
info@plein06.nl
victor@retelhelmrich.nl

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Eddy
Jeroen
Eelco
Anna
Margreet
Robert
Jan
CoCo
Peter

Schaarsbergen
Amsterdam
Amsterdam
Assen
Assen
Boxmeer

Eddy.Schabbink@home.nl
j.v.schooten@teamv.nl
Eelco@greenfortune.com
A.Schwab@bugelhajema.nl
margreet@burobakker.nl
stoffer@econsultancy.nl

Herten
Mheer

ct@kragten.nl
peter.twisk@regelink.net

Boxtel
Sneek
Gemert
Ede
Zeist

Eva.van.Valderen@bro.nl
Elwin.deVink@donkergroen.nl
ivar@starobv.nl
mar7lien@hotmail.com
Stefan.vreugdenhil@vogelbesch
erming.nl
daphne@lefarwest.com

Wieringa

Kragten B.V.
Regelink Ecologie &
Landschap
BRO
Donkergroen
Staro BV
Regelink E&L
Vogelbescherming
Nederland
Le Far West Landschapsarchitectuur
SMARTLAND
landschapsarchitecten
Witteveen+Bos

71.
72.
73.
74.
75.

Eva
Elwin
Ivar
Marlien
Stefan

van
de

76.

Daphne

van
der

77.
78.

Klaas
Jan
Harro

Woude

Movares

Utrecht

klaasjan.wardenaar@smartland.
nl
harro.wieringa@witteveenbos.co
m
erik.vd.woude@movares.nl

79.

Erik

80.

Niels

Zwarte

Bureau Stadsnatuur

Rotterdam

dezwarte@bureaustadsnatuur.nl

Kruidering
Kuipers
van

van
van
der

v

van
ter

Leeuwen

Meurs
Neut
Nieuwenhuis
Oude
Aarninkhof
Perk
Pijkeren
Planteijdt
Raaijmakers
ravestein
Retel Helmrich
Schabbink
Schooten
Schutter
Schwab
Steege
Stoffer
Teheux
Twisk

de

Valderen
Vink
Vleut
Voogd
Vreugdenhil
Wal
Wardenaar

van
der
de

Odijk

Arnhem
Amsterdam
Amsterdam

annemartine.kruidering@arcadis
.com
info@benkuipers.nl
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Over de sprekers en de panelleden
Sprekers
Jort de Bosch Kemper (directeur Bureau Viridis; www.viridis.nl)
Beschrijving p.m.
Hans Goverde (partner Kraaijvanger Architects; www.kraaijvanger.nl)
Zijn architectuur wordt gekenmerkt door oog voor de menselijke schaal binnen een grootschalige - vaak
binnenstedelijke - context. Als partner van Kraaijvanger Architects richt Hans Goverde zich op complexe
binnenstedelijke opgaven, multifunctionele gebouwen en geïntegreerde ontwerpprocessen.
Zijn meest spraakmakende recente werk betreft onder meer het Stadskantoor Venlo, een Cradle2Cradle
ontwerp dat gericht is op de gezondheid van gebruikers en omgeving. Het ‘Early Childhood Centre’ is
een uitbreiding van de ‘American School’ in Wassenaar. Een gezonde omgeving waar jonge kinderen
spelenderwijs leren waar duurzaamheid om gaat. Door toepassing van water, natuurlijke materialen, en
zichtbaar te maken hoe energie wordt opgewekt komen kinderen op vanzelfsprekende wijze in aanraking
met dit thema.
Hans Hammink (architect bij de Architekten Cie; www.cie.nl)
Hans Hammink is werkzaam bij de Cie. sinds 2004. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit
in Delft. Tijdens zijn studie won hij een prijsvraag en bouwde hij zijn eigen houten huis in Almere. Na zijn
afstuderen heeft hij enkele jaren in Londen gewerkt, en was hij één van de oprichters van het
Amsterdamse architectenbureau M3H.
Hans Hammink werkt over het algemeen aan grote, ingewikkelde projecten in binnen- en buitenland. Hij
is een gedreven en enthousiaste architect, en de combinatie van techniek en architectuur heeft in het
bijzonder zijn interesse.
Zijn specialisme is de integratie van architectuur met duurzame en circulaire principes. Een recent
voorbeeld daarvan is het project Circl in Amsterdam: een state of the art circulair gebouw.
Ook is hij één van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een gebouw, een
3D-model gekoppeld aan circulaire data.
Hij is docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en geeft regelmatig lezingen, met als doel
kennis en ervaring te delen met studenten en collega’s.
Mathias Lehner (directeur lehner gunther; www.legu.nl)
Since 2004 architect Mathias Lehner is founding director of the multidisciplinary design office lehner
gunther in Amsterdam. Mathias Lehner works within an international network and has special interest in
the economic, communicative and social aspects of architecture. Mathias has been lecturing at the
Amsterdam Academy of Architecture, the University of Applied Science Amsterdam, Delft University of
Technology and other universities in the Netherlands and abroad. At the Royal Institute of Dutch
Architects he heads the international program. More info: www.legu.nl
Jeroen van Schooten (architect-directeur Team V Architectuur; www.teamv.nl)
Jeroen van Schooten is architect, directeur en mede-oprichter van Team V Architectuur. Dit
Amsterdamse architectenbureau heeft sinds de oprichting in 2013 al een aantal spraakmakende
projecten opgeleverd, waaronder het gerenoveerde a.s.r. hoofdkantoor in Utrecht (winnaar van de
Nederlandse Bouwprijs), het Gelders Provinciehuis in Arnhem en Hotel Arena in Amsterdam. Team V
zette zichzelf definitief op de kaart met projecten als Zuidasdok en de houten woontoren HAUT in
Amsterdam. Vóór 2013 was Jeroen founding partner bij MVSA Meyer en Van Schooten Architecten,
waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het Ministerie van Financiën te Den Haag, de Kromhout
Kazerne in Utrecht, het ING House in Amsterdam en Rotterdam Centraal Station. Groen speelt in vrijwel
al deze projecten een belangrijke rol. Atria, binnentuinen, wintertuinen en begroeide daken lopen als een
‘groene draad’ door Jeroen’s werk.
Anna Schwab (ecoloog BügelHajema; www.bugelhajema.nl)
Anna Swab is een ervaren allround ecoloog en heeft een brede ervaring met het doorvertalen van
natuurwet- en regelgeving in het kader van de ruimtelijke ordening. Ecologie is altijd een onderdeel van
een integraal project waarbij Anna nauw samenwerkt met collega’s van verschillende disciplines en voor
verschillende opdrachtgevers. Anna bewaakt de bestaande ecologische waarden en is alert op kansen
voor verbetering van de biodiversiteit. Hierbij verliest ze andere belangen niet uit het oog.
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Margreet ter Steege (directeur Buro Bakker; www.burobakker.nl)
Margreet ter Steege (directeur) is een gedreven wetenschapper met de gave haar bevindingen helder en
overzichtelijk te presenteren. Warm bepleiter van goed gebruik van de ruimte in Nederland waar mens,
natuur én economie baat bij hebben.
Deskundigheid: ecologie, ecologische ondersteuning in juridische procedures, Natuurbeschermingswet,
Flora- en faunawet, bestuurskunde, monitoring, flora- en vegetatiekartering, plantenwetenschappen .
“Als onafhankelijk adviseur bij Buro Bakker heb ik het gevoel echt bij te dragen in het maatschappelijk
krachtenveld tussen natuur en maatschappij. In toenemende mate werkt Buro Bakker aan projecten die
gaan over de combinatie 'mens en natuur'; de inrichting van een gebied waar waardevolle en
beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen,
inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens. In mijn werk kan
ik oplossingen aanreiken waar mens en natuur baat bij hebben en zo bijdragen aan een mens- en
natuurwaardig gebruik van de ruimte in Nederland.”
Maike van Stiphout (directeur DS landschapsarchitecten; www.dsla.nl)
Maike van Stiphout is director of the Amsterdam-based DS landscape architects since 1993. Since
September 2014 she is Head of the Landscape Architecture Department at the Amsterdam Academy of
Architecture. She wants to build a bridge between architects, landscape architects and experts from
ecology and biology, but also, for example, manufacturers of building materials. Her mission is to enlarge
the interest in including nature within spatial developments as the basis for a new building practice. More
info: www.dsla.nl
Elwin de Vink (Hoofd Ontwerp Donkergroen; www.donkergroen.nl)
In mijn rol als Hoofd Ontwerp bij Donkergroen zie ik een toenemende bewustwording op het gebied van
groene integratie. Te vaak nog afgedwongen door certificeringen Breeam, Leed, Fira, Well maar ook
steeds vaker vanuit intrinsieke motivatie. Donkergroen is gespecialiseerd in integrale planvorming en
realisatie waarbij ook langdurig beheer een grote rol speelt. Met ons 30 man sterke ingenieursbureau
zijn we hier dagelijks mee bezig vorm te geven en te borgen. De manier waarop er op dit moment
stedenbouwkundig wordt ontworpen kan mijn inziens nog beter en slimmer maar vraagt om een andere
wet- en regelgeving. Hier zit vaak een groot deel van de beperking.
Harro Wieringa (groepsleider Landschapsontwerp en erfgoed Witteveen+Bos;
www.witteveenbos.com)
Beschrijving p.m.
Panelleden
Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw; www.elmastedenbouw.nl)
Stedenbouwkunde is voor mij werken aan de toekomst, voor en met mensen. Na mijn afstuderen aan de
Technische Universiteit Delft werkte ik bij verschillende Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus.
Daar groeide mijn behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied.
Daarom startte ik met ELMA stedenbouw en specialiseerde me in duurzame stedenbouwkunde.
Daarover schreef ik het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’. Om in de praktijk aan Levende Steden
te werken, richtte ik het netwerk van de Levende Stad op. Daarnaast zet ik me in als voorzitter van de
werkgroep DSO (Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) van BNSP en NVTL.
Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis; www.bureau-viridis.nl)
Beschrijving p.m.
Hans Hammink (de Architekten Cie; www.cie.nl)
Hans Hammink is werkzaam bij de Cie. sinds 2004. Hij heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit
in Delft. Tijdens zijn studie won hij een prijsvraag en bouwde hij zijn eigen houten huis in Almere. Na zijn
afstuderen heeft hij enkele jaren in Londen gewerkt, en was hij één van de oprichters van het
Amsterdamse architectenbureau M3H.
Hans Hammink werkt over het algemeen aan grote, ingewikkelde projecten in binnen- en buitenland. Hij
is een gedreven en enthousiaste architect, en de combinatie van techniek en architectuur heeft in het
bijzonder zijn interesse.
Zijn specialisme is de integratie van architectuur met duurzame en circulaire principes. Een recent
voorbeeld daarvan is het project Circl in Amsterdam: een state of the art circulair gebouw.
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Ook is hij één van de bedenkers van het Gebouwenpaspoort: een digitale tweeling van een gebouw, een
3D-model gekoppeld aan circulaire data.
Hij is docent aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam en geeft regelmatig lezingen, met als doel
kennis en ervaring te delen met studenten en collega’s.
Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect; www.benkuipers.nl)
Ben Kuipers heeft Landschapsarchitectuur gestuurd aan de LU Wageningen. Na verschillende
werkverbanden bij het ministerie LNV, gemeente Delft, Kuipers Compagnons en ontwerpbureau KAAP3
heeft hij zich in 1999 als zelfstandig landschapsarchitect-adviseur gevestigd in Delft. Sindsdien werkt hij
in verschillende samenwerkingsvormen aan een breed spectrum van opgaven en treedt hij op als
supervisor voor verschillende projecten. Sinds 2010 werkt hij ook als extern adviseur voor het Atelier
Rijksbouwmeester voor vraagstukken over de buitenruimte.

Presentaties van
•
•
•
•
•
•
•
•

Hans Goverde (Kraaijvanger Architects)
Hans Hammink (de Architekten Cie)
Elwin de Vink (Donkergroen)
Jeroen van Schooten (Team V Architectuur)
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects)
Anna Schwab (BügelHajema)
Harro Wieringa (Witteveen+Bos)
Margreet ter Steege (Buro Bakker)

De presentatie van Mathias Lehner (Nextcity.nl) is niet beschikbaar gesteld.

9

Architecture for a Circular World - Natuurinclusief ontwerp van gebouwen
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kraaijvanger architects
designing
future
1927
creatingthe
places
tosince
explore

Hans Goverde

kraaijvanger architects

projectnaam,
VENLO
ASKED
FOR A
BUILDING
WITH A
POSITIVE
IMPACT..

projectnaam,
fase, datum

fase, datum

CHALLENGE US..

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

projectnaam,

projectnaam,

fase, datum

fase, datum

CITY OFFICIALS IN VENLO NOW WORK IN
AN OFFICE 5X HEALTHIER THAN AVERAGE.
NOW THEIR BUILDING PURIFIES THE
AIR AND WATER AND ABOVE ALL IT
GENERATES ENERGY.

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

projectnaam,

projectnaam,

fase, datum

fase, datum

“I WANT TO MAKE
MY PRIVATE ART
COLLECTION
MORE ACCESSIBLE
TO THE PEOPLE”
VOORLINDEN IS NOW HOLLANDS
MOST VISITED PRIVATE MUSEUM.

kraaijvanger architects

projectnaam,
fase, datum

“WE WANT
TECHSTUDENTS TO
BROADEN THEIR
HORIZON”

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

projectnaam,

@ THE PLAYGROUND TECHSTUDENTS NOW EXPLORE ARTS,
SPORTS, CULTURE AND TECHNOLOGY
IN A HYPERFLEXIBLE BUILDING

fase, datum

kraaijvanger architects

CIC CHOSE
US TO
DESIGN THEIR
ECOSYSTEM
FOR
INNOVATION

AFTER ONE YEAR A 100+ START-UPS
GATHERED THERE IN ROTTERDAM.

NOW 5000 PEOPLE WORK ON TOP
OF THE BUSSIEST PUBLIC TRANSPORT
HUB OF THE NETHERLANDS.
“WE NEED
67.000M²
OF OFFICE,
BUT OUR
PLOT IS
WAY TO
SMALL”

CAN WE
WALK
ON AIR?

YES WE CAN!

kraaijvanger architects

THE NEXT CHALLENGE IS A CIRCULAR ECONOMY

THE NEXT CHALLENGE IS A CIRCULAR ECONOMY
The Netherlands want to be circular by 2050
The Venlo region wants to be circular by 2030
The Venlo City Hall is circular TODAY
> The Circular economy is a solid bussiness model
> Education is key to the future of the Region

Cradle to cradle

Cradle to cradle

The importance of circular construction

The importance of circular construction
harvest

detailing
to be taken
apart

demolition
specification

material
passports

materials

cycle
dashboard

upcycle
regenerate

principle:
waste
is food

partner
network

cradle to
cradle

C2C material specifications

parts supplier
C2C
building
specification

goal:
stimulate
diversity

biochemical
elements

product supplier
renovate

diversity in
space

services

reuse
natural
thermal flows

tools:
sun =
energy

natural
light optimalisation

extract elements

enery
supplying
roofs
energy
supplying
facade

user

maintenance

kraaijvanger architects

Vision on C2C design

kraaijvanger architects

FIVE THEME’S FOR
CIRCULAR DESIGN

Rethink the way we make architecture

1. Process innovation
2. Air purifying buildings
3. Materials and Health
4. Zero energy
5. Closed Water Loop

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

CURRENT WORK

OUR AIM IS
TO STAY AHEAD
IN THE DEVELOPMENT
OF A TRULY CIRCULAR
ECONOMY

Early Childhood Center, Wassenaar

Early Childhood Center, Wassenaar

Designed as a farm with several buildings

Designed as a farm with several buildings

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

Early Childhood Center, Wassenaar

Early Childhood Center, Wassenaar

Designed as a farm with several buildings

Designed as a farm with several buildings

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

blijven dromen ...
Blijven dromen
2009

Early Childhood Center, Wassenaar
Designed as a farm with several buildings

Werken in een gezonde omgeving

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects
kraaijvanger architects

PWN

Stadskantoor Venlo

Synthese van werkomgeving en natuur

Een gebouw dat zijn omgeving beter maakt

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

Uitbreiden door optillen van het landschap

Uitbreiden door optillen van het landschap

Camouflage als concept

Camouflage als concept

kraaijvanger architects
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Verbinding met natuur

Verbinding met natuur

Doorsnede

Impressie

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

naam project

naam project

opdrachtgever

opdrachtgever

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

360°

360°

Radically circular, living luxurious

Circular materials combines with sharing economy

90% C2C materials
basement:
concrete with 80% recycled concrete
granules (recyclable)

wooden floors

floors: holz100 / lignatur floor elements
(C2Ccertified / CO2 storage)

demountable steel construction

windows and facade:
schucofacade system (C2C-certified)

load-bearing construction:
100% recycled steel (recycle / upcycle)

innovative waste chute
(5 fractions for separation of
green, plastic, paper, glass
and other types of waste)

holz 100
facade cladding:
biocomposite (recyclable / biodegradable)

shared stuff library, run by host
shared mobility

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

360°

360°

Energy & air

Vertical farming & water cycle

windmills
50% pv panels on facade
daylight optimization

100% LED

exhausted air is cleaner than
supplied air!
solar chimney in facade for air a
natural air flow

rainwater harvesting
6260m2
vertical farming

air supply and cooling by
adiabatic cooling
O² production & CO2 absorption
in vertical farm

energy
green waste

collective garden for
each neighbourhood

rainwater

greywater +
biowaste

daylight in garage

fruit trees
compost
bioreactor
shared hydrogen cars
thermal storage

water for vertical farming

biodiversity roof garden
mushroom farming

watertank

bioreactor for toilet
+ biowaste
kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

360°

360°

Vertical farming is the core of the building

Neighbourhoods

4 apartment levels:
max. 32 apartments over 4 levels
food producing core

1 collective level:
360° view
270m2 collective terrace & garden
300m2 collective indoor space:
- workplace
- library
- lounge

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

360°
The future can be build right now

OUR AIM IS
TO STAY AHEAD IN
THE DEVELOPMENT OF A
TRULY CIRCULAR ECONOMY
kraaijvanger architects

LEARN MORE?
VISIT FRANCISCUSZAAL 14.30

Circulair en natuurinclusief ontwerpen
Hans Hammink, de Architekten Cie.
Elwin de Vink, Donkergroen

Foto Ossip van Duivenbode
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Foto Ossip van Duivenbode

Foto Ossip van Duivenbode
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1800 m2 vergaderruimte in het souterrain;
1200 m2 ontmoetingsruimte en café op de begane grond;
daktuin op de eerste verdieping

MATERIALEN
VERVAARDIGEN

LEVERING VAN
ONDERDELEN

RECYCLING

PRODUCTIE
ONDERDELEN HERGEBRUIK

HERGEBRUIK

DISTRIBUTIE

ONDERHOUD

GEBRUIKER

AFVAL
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Foto Ossip van Duivenbode

Foto Ossip van Duivenbode
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Foto Ossip van Duivenbode

Foto Ossip van Duivenbode

10

12

Installaties:
Gebouw is zelfvoorzienend;
gelijkstroom (primeur)
W1, W2

WK6
E1
E5
WK4

W8

E1
E1

W8

W8
W7
WK7

WK6

W9
E2

E2

E5, WK5
WK2

WK1
W5, W6

Water
W1: Regenwater daktuin
W2
W4
W5: Irrigatie daktuin en kas
W7: Waterbesparend sanitair
W8: Planten, groene gevels (binnen en buiten)
W9: (afwas) Keuken
W10: Waterspeelplaats op het plein (verkoeling)

Foto Ossip van Duivenbode

E5, WK4

E3

W4

W8

E4
WK5

WK3

W10

Warmte/koude
WK1: Warmteuitwisseling met de bodem
WK2: Warmtepomp
WK3: PCM (Phase Changing Material)
WK4: Ventilatielucht
WK5: Verwarmers en koelers
WK6: Zeer goede isolatie, minder verbruik
WK7: Vloerverwarming / -koeling

Elektra
E1: PV-cellen
E2: Warmtepomp
E3: LED-verlichting (gelijkstroom)
E4: Ventilatie
E5: Veel daglicht (vermindert stroomgebruik)
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MATERIALEN
VERVAARDIGEN

Fasolar®

Gelijkstroom

Hergebruikte spijkerbroeken

New Horizon

LEVERING VAN
ONDERDELEN

Ontwerp
Bouw

RECYCLING

PRODUCTIE
ONDERDELEN HERGEBRUIK

Gebruik

HERGEBRUIK

DISTRIBUTIE

Beheer en onderhoud
Urban Mining

ONDERHOUD

GEBRUIKER

AFVAL

Foto Ossip van Duivenbode
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Foto Ossip van Duivenbode
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Circular.Cloud

ontwerper
aannemer
tekenaar

Revit

Markt

€

plaats

€

.api

MPG

= Circular.Cloud

BIM
.csv

excel

dBase

log

+

log

.ifc

.csv

.pim

beheerder
leverancier

PLATFORM
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Circular.Cloud

Circular.Cloud
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Circular.Cloud

Circular.Cloud
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Onderhoud

Bouw(voorbereiding)
3D scan

Demontage

Metadata

Marktplaats
Verhuur, contract, blockchain

MPG-score
Klimaatsensoren

Inrichting, meubilair

Bezetting, gebruik, reservering; nieuwe service

PORTFOLIO

Foto Ossip van Duivenbode
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Galileo Reference Center (nieuwbouw)

Kruiskade (onderhoud)

Basisweg (transformatie)

Wow Make it Work (meubilair)

22

Circular.Cloud

Ontwerp

Circl (nieuwbouw)

Opb Ouw circul a ir e tuin
abn-amrO

Ontwerp & advies

b Omen
- Vraagstelling: natuurlijke zonwering en
aantrekking voor dieren en insecten
- Oplossing: herplant van bestaande bomen
in de nieuwe tuin.
- Overige bomen krijgen een nieuwe bestemming in amsterdam en omstreken
Facts
- waarde: ecologie
- Hoeveelheid in project: 8 st

Hees ter s

subs tr a at

- Vraagstelling: natuurlijke zonwering en aantrekking voor dieren en insecten

- Vraagstelling: circulaire opvulling van
plantvakken

- Oplossing: inzet van bestaande heesters
van andere locaties van abn amrO

- Oplossing: aanwezig substraat wordt
hergebruikt. tekort aan substraat wordt aangevuld door de meest circulaire leverancier
(nog in onderzoek).

Facts
- waarde: ecologie
- Hoeveelheid in project: 13 st

Facts
- circulariteit: re-use
- Hoeveelheid in project: 1093m3

Hagen

Va s te pl anten

- Vraagstelling: scheiden van ruimtes

- Vraagstelling: circulair gekweekte
beplanting

- Oplossing: hagen van taxus baccata,
snoeisel worden gebruikt voor het medicijn
taxol
Facts
- waarde: maatschappelijk en ecologisch
- Hoeveelheid in project: 81 m1

- Oplossing: de beplanting is biologisch
gekweekt en voldoet aan skal. de soorten
zijn deels inheems met hoge biodiversiteit en
hoge belevingswaarde.
- geen gebruik potgrond en potjes
Facts
- waarde: ecologie
- Hoeveelheid in project: 2750 m2

b Ollen

tegelmuur

- Vraagstelling: biologisch gekweekte soorten

- Vraagstelling: nieuwe bestemming voor
vrijkomende tegels uit terrein

- Oplossing: de beplanting is biologisch
gekweekt en voldoet aan skal. de soorten
zijn deels inheems met hoge biodiversiteit en
hoge belevingswaarde.
Facts
- waarde: ecologie
- Hoeveelheid in project: 2750 m2

- Oplossing: betontegels inzetten als
keermuur voor beplanting en verharding
Facts
- circulariteit: recycle / re-use
- waarde: funtioneel en educatief
- Hoeveelheid in project: 45 m1

bank Op tegelmuur

bank Op tegelmuur

- Vraagstelling: zitelement i.c.m. tegelmuur

- Vraagstelling: zitgelegenheid voor
bezoekers en werknemers

- Oplossing: betontegels i.c.m. inlands eiken
als zitelement

- Oplossing: inlands eiken van sbb op
circulair stalen frame.

Facts
- circulariteit: na inzet tuin als fundering
- waarde: functioneel gebruik
- Hoeveelheid in project: 45 m1

Facts
- waarde: circulaire elementen
- Hoeveelheid in project: 90 m1

grOene wand

waterOpVang

- Vraagstelling: modulaire groene wand met
ecologische waarde

- Vraagstelling: wateropvang t.b.v.
beregening groene wand en grijswater
systeem

- Oplossing: inzet van een modulair
gerecyled systeem, waarbij de wand volledig
demontabel en herinzetbaar is. in de wand
komen vogelnesten

- Oplossing: inzet van Hidroboxen t.b.v.
wateropvang
- materiaal gerecycled kunststof

Facts
- circulair: volledig remontabel
- waarde: ecologie

Facts
- waarde: re-use
- Hoeveelheid in project: 210 m3

ecOlOgie

beHeer grOen

- Vraagstelling: biodiversiteit

er is geen afval! al het vrijkomende groen
wordt gecomposteerd op eigen terrein en
weer gebruikt als groene meststof

- Oplossing: inzet van beplanting op
voorkeuren van de Vlinderstichting en
de bijenstichting. tevens inzet van vogelnestkasten en bijenhotels
Facts
- waarde: ecologisch
- Hoeveelheid in project: ca 40.000 st

Bekroond met NL GREENLABEL
GEBIEDSLABEL

A

Flora en fauna
Laat ecologisch onderzoek doen naar doelsoorten
Betrek locale (stads)ecoloog. Daar zit vaak veel meer kennis
Resultaat: nestkasten meegenomen voor huismus, ringmus en
gekraagde roodstaart
Onderhoud essentieel
Jaarlijkse monitoring en evaluatie

Bij- en vlindervriendelijke beplanting
Planten die vroeg in voorjaar bloeien
Maar ook nog in late najaar
(Sedum, Hedera arborescens)
Toevoegen van schuilmogelijkheden
voor vlinders en bijen

Ervaringen vanuit dit project

Doorbreken kip – ei syndroom

Er zijn geen biologische bomen in grote maten of hoeveelheden

15.000 planten besteld voor gebruik 2018

Er is een heel klein assortiment biologische bollen

Kwekerij Dependens uit Bennekom

Er is een heel groot sortiment beplanting wat wordt gekweekt zonder
enige ecologische waarde (Hydrangea ‘Annabelle’)

Sortiment samen bepaald

Biologische vaste planten zijn er wel maar weinig voorraad. Niet op
grote schaal toe te passen

Omzetvergroting van bijna 100%
5 werknemers met afstand tot arbeidsmarkt krijgen kans

Circulair gaat verder dan biologisch

Overtuigen vanuit kosten

Circulariteit omschrijft dat er geen schadelijke gevolgen voor mens en
natuur mogen zijn in fabricage
Circulariteit kijkt ook naar logistiek, verpakkingsmaterialen etc. Dus de
hele keten
Turf kan een biologisch materiaal zijn maar is zeker geen circulair
materiaal (reden…onherstelbare schade wingebieden)

Circulair en natuurinclusief ontwerpen
Hans Hammink, de Architekten Cie.
Elwin de Vink, Donkergroen

Foto Ossip van Duivenbode

Gemiddeld 10% tuinbudget besteed aan beplanting
Biologische beplanting 10-20% duurder
Dan is het totaalbedrag om de juiste keus te maken dus 1-2% van het
totaalbudget

Intrpductie
Team V Architectuur: 2013 - nu

Natuurinclusief
ontwerpen
Jeroen van Schooten
6 maart 2018

Team V Architectuur

Team V Architectuur

Kwaliteit, oog voor detail

Innovatie in techniek / integraal ontwerpen

Team V Architectuur

Inspiratie

Lichte, groene en gezonde leef/werkomgevingen

Licht en groen
Madrid

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen

GWL-terrein Amsterdam (1994- 1998)

ING House, Amsterdam (1997-2002)

opgeleverd bij MVSA
Meyer en Van Schooten
Architecten

opgeleverd bij MVSA
Meyer en Van Schooten Architecten

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen

Ministerie van Financiën, Den Haag (2005-2009)

Kromhoutkazerne Utrecht (2006-2012) met Karres en Brands Landschapsarchitecten

opgeleverd bij MVSA
Meyer en Van Schooten Architecten

opgeleverd bij MVSA
Meyer en Van Schooten Architecten

Natuurinclusief ontwerpen

Natuurinclusief ontwerpen

Kromhoutkazerne Utrecht (2006-2012) met Karres en Brands Landschapsarchitecten

Waarom? Wat is de meerwaarde van groen?
Redenen om groen toe te passen:
1. Gezond gebouw: gezonde werkomgeving
2. Gezonde stad: gezonde en prettige leefomgeving

Pas wanneer de meerwaarde duidelijk is,
is de investering acceptabel.

Gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen

Wat is een gezond gebouw?

Het effect van groen in werkomgeving op gezondheid

Onderzoek Harvard University:

Onderzoek Wageningen University:

het effect van duurzaam gecertificeerde

effect van groen op gezondheid.

gebouwen (LEED) op mensen.

• Luchtkwaliteit: planten zuiveren lucht en

Hieruit bleek dat medewerkers:
• tot 26 procent hoger scoorden op de cognitieve
functietest
• 30 procent minder symptomen hadden van het
‘sick building’-syndrome
• slaapkwaliteit van 6 procent hoger

verlagen concentraties van o.a. CO2.
• Vochthuishouding: Planten verdampen
water en maken de lucht minder droog:
minder hoofdpijn en betere concentratie.
• Uitzicht: zicht op groen en planten
verbetert het concentratievermogen en
draagt bij aan het herstel van stress.

Op basis van dit onderzoek formuleerde Harvard
negen vuistregels voor een gezond gebouw.

• Akoestiek: planten dragen bij aan een
betere akoestiek.
Bron: ‘Groen en werken’; Wageningen University &
Research: J.A. Hiemstra, S. de Vries en J.H. Spijker.

Gezonde gebouwen

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Hoofdkantoor a.s.r. Utrecht (BREEAM Excellent)

Duurzaamheidscertificering: BREEAM
Gezondheid, o.a.:
• Daglichttoetreding
• Uitzicht
• Kunstverlichting
• Luchtkwaliteit
• Thermisch Comfort
• Akoestiek
• Privébuitenruimte
Landgebruik en ecologie:, o.a.:
• Hergebruik van land
• Duurzaam medegebruik locatie
door planten en dieren
• Efficient grondgebruik

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Een gezonde werkomgeving: licht en groen

Een gezonde werkomgeving: licht en groen

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht
Waar moet je op letten bij het ontwerpen van een groene kantooromgeving?
• Integrale aanpak: geen
toevoeging achteraf.
• Dus: vooraf opnemen in
Programma van Eisen.
• Goed plannen: afvoer,
bewatering, onderhoud etc.

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Een groene omgeving: ecologische tuin, daktuinen en geveltuinen

Ontwerp daktuin-inrichting
Terras t.p.v. restaurant
Terras op natuursteen
Mossedum
Beplanting
Lavendel
Grassen
Hoog groen
Zonnepanelen

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Hoofdkantoor a.s.r. in Utrecht

Voordelen van grond op en rond het gebouw

Resultaten

• Buitengroen beperkt ‘s zomers

Effect van groene en gezonde

hitte in en rondom gebouw:

werkomgeving bij a.s.r.:

minder hittestress en minder
koeling nodig.
• Een groen dak en gevelgroen
vergrotende isolatiewaarde: lagere
stookkostenen koeler in de zomer.
• Een groene omgeving stimuleert
mensen een lunchommetje te
maken. Dit houdt medewerkers
scherp en gezond.
Bron: ‘Groen en werken’; Wageningen
University & Research: J.A. Hiemstra, S. de
Vries en J.H. Spijker.

• Ziekteverzuim significant
afgenomen
• Tevredenheid onder
medewerkers en waardering
werkomgeving toegenomen
(ondanks centralisatie)

Een gezonde stad
Hoe draagt een groene omgeving bij aan een gezonde stad?
• Afname hittestress: Groen koelt door beperking
van de instraling (schaduw) en verdamping van water;
10% meer groen in een stedelijk gebied vermindert
het hitte-eiland effect met gemiddeld 0.6 ºC.
• Verbetering luchtkwaliteit: Groen reduceert
fijnstof en andere verontreinigingen in de lucht. Een
gemiddelde stadsboom vangt jaarlijks 100 gram
fijnstof af. Een vierkante meter klimop vangt 4-6 gram
fijnstof per jaar, een Sedumdak 0,15 gram/m2.
• Duurzaamheid: Groen draagt bij aan de vastlegging
van CO2 en beperkt de opwarming van de aarde.
• Stimuleren gezonde leefstijl: Groen biedt meer
recreatiemogelijkheden (meer bewegen).
• Ecologie: Meer ruimte voor vogels en insecten.

Bron: ‘Groen en werken’; Wageningen University & Research:
J.A. Hiemstra, S. de Vries en J.H. Spijker.
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Duurzaam Amsterdam

Meer groen in de gebouwde omgeving: HAUT Amsterdam

CORPORATIEWONINGEN
WORDEN GEMIDDELD
ENERGIELABEL B

65%

5

VAN 3 NAAR
CARGOHUBS
VOOR SCHONE STADSDISTRIBUTIE

ELEKTRICITEIT
VAN ZONNEPANELEN:
VAN 5.000 NAAR

VAN 19% NAAR
GESCHEIDEN HUISHOUDELIJK AFVAL

80.000

HUISHOUDENS

1000 WONINGEN ZONDER
ENERGIEREKENING

VOOR TEN MINSTE

12.000

GRONDSTOFFEN EN
MATERIALEN LOKAAL
HERGEBRUIKEN

GEEN NIEUWE
PARKEERVERGUNNING
VOOR TE OUDE AUTO’S

HUISHOUDENS EXTRA
WINDENERGIE

201

VAN 90 NAAR
ENERGIEZUINIGE,
GEZONDE SCHOLEN

BUSSEN IN 2026
UITSTOOTVRIJ

75% VAN DE

NIEUWBOUW
ENERGIENEUTRAAL

4000

VAN 1000 NAAR
OPLAADPUNTEN IN 2018

Amstel
VAN 62.000 WONINGEN NAAR

102.000 WONINGEN AANGESLOTEN OP STADSWARMTE

IN 2025 ZOVEEL MOGELIJK VERKEER BINNEN DE RING UITSTOOTVRIJ

Somerlustpark

2014

2025
2014

VOORTZETTEN MILIEUZONE
VRACHTVERKEER

2015

ONDERZOEK MILIEUZONE
SCOOTER

2017

MILIEUZONE
BESTELVOERTUIG

2018

MILIEUZONE TAXI EN
TOURINGCAR

2020

AANSCHERPEN MILIEUZONE
VRACHTVERKEER

DUURZAME ENERGIE

SCHONE & GEZONDE LUCHT

CIRCULAIRE ECONOMIE

KLIMAATBESTENDIGE STAD

GEMEENTE DUURZAAM

IN 2020 WORDT 20% MEER DUURZAME
ENERGIE PER INWONER OPGEWEKT, EN
20% MINDER ENERGIE GEBRUIKT.

IN 2025 30% MINDER UITSTOOT VAN ROET
EN 35% MINDER UITSTOOT VAN STIKSTOFDIOXIDE DOOR SLIM EN SCHOON
VERVOER.

AFVAL IS GRONDSTOF. GRONDSTOFFEN EN
MATERIALEN WORDEN TERUGGEWONNEN
EN OPNIEUW GEBRUIKT. NIEUWE VORMEN
VAN PRODUCTIE, CONSUMPTIE EN
DISTRIBUTIE ONTSTAAN.

BIJ DE INRICHTING VAN AMSTERDAM
REKENING HOUDEN MET DE GEVOLGEN
VAN KLIMAATVERANDERING.

DE GEMEENTE GEEFT HET GOEDE
VOORBEELD DOOR HAAR BEDRIJFSVOERING TE VERDUURZAMEN.

De gezonde stad / Future Healthy Cities
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Meer groen in de gebouwde omgeving: Station Zoetermeer-Lansingerland

Meer groen in de gebouwde omgeving: Zuidasdok / Station Zuid Amsterdam

Laan op Bleizo, met Arcadis (2018)

Zuidasdok, Amsterdam
Meer groen in de Zuidas, i.s.m. Bosch Slabbers en Zwarts Jansma Architecten
Consortium: Zuidplus

Zuidasdok, Amsterdam
Ring Zuid als groene corridor door de hoogstedelijke Zuidas
Versterken bestaande groenstructuur en introductie drie recreatieve routes

2.

3.
1.

Openbare ruimte in stedelijk kerngebied
Voortzetting groenstructuur in stedelijk kerngebied rond Station Zuid

Bomendak van acacia’s
Groepen acacia’s en appelbomen
Getrapt landschap
Dakplint, begroeiing gelijk aan getrapt landschap
Perronkappen en luifels
Groene corridor met kruidenmengsel

De landschappelijke groene corridor krijgt in het kerngebied
een parkachtige invulling: een getrapt landschap en begroeide
perronkappen en luifels.
0

getrapte landschap kerngebied

Zuidasdok, Amsterdam
Zicht op groen vanaf de perrons

Zuidasdok, Amsterdam

2

4

6

8

10m

Natuurinclusief ontwerpen
Aanbevelingen
Overheid / Gemeente:
• Groenwensen opnemen als selectiecriterium bij aanbestedingen.
• Groen opnemen in aanbevelingen/regelgeving voor bouwopgaven.
Opdrachtgevers:
• Effect van groen integraal beschouwen: niet alleen als kostenpost, maar ook de
langetermijneffecten op gezondheid en mededwerkerstevredenheid meewegen.
• Groen opnemen in bouw/ontwikkelbudget > kosten voor initiatie én onderhoud reserveren.
• Groenwens opnemen in Programma van Eisen, zodat het integraal wordt ontworpen.
Ontwerper:
• Opdrachtgevers informeren over mogelijkheden en voordelen van groen.
• Groen vroeg in het proces mee-ontwerpen (integraal): samenwerken.
• Planning: opdrachtgever adviseren over implementatie, investering en onderhoud/beheer.
Wanneer de meerwaarde van groen duidelijk is, is de investering acceptabel.

Architecture for a Circular World - Natuurinclusief ontwerp van gebouwen
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SAMENWERKING TUSSEN BUREAU’S

Hans Goverde

kraaijvanger architects

FIVE THEME’S FOR
CIRCULAR DESIGN
1. Process innovation
2. Air purifying buildings
3. Materials and Health
4. Zero energy
5. Closed Water Loop

PROCESS INNOVATION

kraaijvanger architects

Process innovation

Process innovation

kraaijvanger architects

kraaijvanger architects

Process innovation

Process innovation

Planning

Workshop: client, advisors & “the market”

External

Internal

Scheldebouw

Customer contact centre

Oscomere

Facility workgroup

Océ

Technical workgroup

Philips

Urban planning workgroup

Scheuten

Maaswaard

C2C expolab

Dutch Railway

Mosterd de winter Fire Department Venlo
Copijn
Mobilane
Kitchenadvisor

kraaijvanger architects
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Air purifying building

AIR PURIFYING BUILDING

kraaijvanger architects

Air purifying building

Air purifying building

If a car can purify the air why can’t a building do the same?

Building facade as a green lung

Solar Chimneys for natural air flow.

Greenhouse in wintertime air flows through
the greenhouse to the AC, in summertime it
goes directly to the AC, trees purify the air.

North-eastern Green Façade air
purifying, insulating, filters out particulate
matter, NOx and SO3. Air comes out
cleaner than it goes in

Constructed Wetland Roof
for water filtration.

Square with trees to filter the air and
dampen noise and wind.

Parking Garage precools the air in summertime.

kraaijvanger architects
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Air purifying building

Air purifying building

Building facade as a green lung

Low tech, high impact

Results from tests with
the facade at
TU Eindhoven:
TU/e test
results in SO2
30%
decrease
30 % SO
2 decreasein
30%
decrease
NOx
30 % NOx decrease
with lower airspeed:

At
lower
50 %
less? airspeeds
50% reduction could
be possible
the green
facade
The
green
facade
compensates
the m2
compensates for 3000
emission of fine dust
road in dust (smog)
particles
genereated
bij
the
equivalent of
(royal
haskoning)
3000 m² road
kraaijvanger architects
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Materials & Health
Eye catching stairs increases activity during the day

MATERIALS AND HEALTH

kraaijvanger architects

Materials & Health
The green facade cleans the air, inside and out.

ZERO ENERGY

kraaijvanger architects

Zero Energy

Zero Energy

PV panels, an abundance of daylight, led-lights and overall energy efficiency

“We want active buildings!” Michel Weijers, City of Venlo

kraaijvanger architects
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Closed Water Loop

Collect rainwater

Solar collectors

Water saving taps and
toilets

Energy efficient
kitchen
equipment

Separate grey water system
Constructed wetland cleans
water for nonfood reuse

CLOSED WATER LOOP

kraaijvanger architects

Closed Water Loop
Constructed Wetland Roof

BUSINESS CASE

kraaijvanger architects

€ 29.000.000,00

Business case

Business case

Total Cost of Ownership vs. Total Cost of Usage

Investing
in zero energy
€ 24.000.000,00

€ 19.000.000,00
estimated exploitation cost
without zero energy
investment (energy index at
4%)
interest + write down of
zero energy investemensts

€ 14.000.000,00

TCO VS. TCU

€ 9.000.000,00
savings in energy costs

Initial investments + operational costs

€ 4.000.000,00

Health + productivity
Residual value:
The building as a deposit for raw materials.

€ -1.000.000,00

€ -6.000.000,00

€ -11.000.000,00
2052

2050

2048

2046

2044

€ 3.300,00
€ 496.100,00

€ 4.000,00
€ 300.000,00

Break even
in years
15

26

Yield Life-span
in years
12,50%

Cost reduction
in 40 years

Savings
in 40 years

€ 27.285.528,00

€ 16.884.008,00

7,00%

40

€ 1.847.173,00

€ 904.941,00

9

18,30%

40

€ 327.396,00

€ 271.708,00

16

7,80%

20

€ 20.906,00

32

5,10%

40

€ 302.755,00

€ 96.205,00

19

8,30%

25

€ 2.723.694,00

€ 1.126.472,00

€ 5.878,00

€ 16.500,00

€ 20.000,00

8

20,00%

20

€ 250.491,00

€ 175.350,00

€ 1.066.000,00

€ 520.000,00

10

15,30%

20 € 11.801.940,00

€ 8.603.867,00

geothermal heating Maaswaard

€ 861.000,00

€ 265.000,00

18

11,40%

20

€ 3.824.732,00

Rc=5,00

€ 146.850,00

€ 6.250.983,00

17

10,80%

40

€ 49.500,00

€ 65.000,00

37

12,40%

20

€ 473.358,00

€ 235.443,00

€ 176.000,00

€ 528.000,00

7

22,80%

10

€ 2.356.534,00

€ 1.006.483,00

total nominal savings

€ 3.410.050,00

€ 1.702.000,00

28

7,60%

€ 11.039.800,00

€ 2.561.211,00

total savings (energy index at 2,5%)

€ 3.410.050,00

€ 1.702.000,00

17

10,30%

€ 18.815.090,00

€ 8.413.570,00

total savings (energy index at 4%)

€ 3.410.050,00

€ 1.702.000,00

15

12,50%

€ 27.285.528,00

€ 16.884.008,00

total saving (energy index at 6%)

€ 3.410.050,00

€ 1.702.000,00

13

15,30%

€ 45.612.917,00

€ 35.211.397,00

LED lights

2042

€ 27.500,00

PV cels

HR Heath Recovery

2040

€ 1.702.000,00

€ 465.300,00

€ 102.000,00

geothermal heating City Hall

2038

€ 3.410.050,00

constructed wetlands filter
solar collectors

2036

water free urinals

2034

rain water collection

2032

Health + productivity
Initial investment Replacement costs
in 40 years

triple glazing

kraaijvanger architects

Business case

Extra investments in sustainability

total

2030

Business case

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

kraaijvanger architects

€ 930.300,00

€ 632.929,00

kraaijvanger architects

OUR AIM IS
TO STAY AHEAD IN
THE DEVELOPMENT OF A
TRULY CIRCULAR ECONOMY
LEARN MORE?
VISIT FRANCISCUSZAAL 14.30

1% energy
10% building
Cost breakdown
for a typical office
building TCU

90% staff

In a healthy building everybody profits
• 1% drop in sick leave is a € 600.000 saving for the
city of Venlo. Per year!
• Constant monitoring air quality and wellbeing.
• Scientific field research by University of Berkeley,
Maastricht en Aachen.

kraaijvanger architects

BügelHajema Adviseurs

NATUURINCLUSIEF STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
ALS INTERDISCIPLINAIRE UITDAGING
Samenwerking van disciplines binnen hetzelfde bureau
Anna Schwab

BügelHajema Adviseurs disciplines

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BügelHajema Adviseurs producten

Planologen
Stedenbouwkundig ontwerpers
Juristen
Landschapsontwerpers
Landschapsarchitecten
Ecologen
Communicatieadviseurs
Verkeerskundige
Ruimtelijk vormgevers
Grafisch ontwerpers
Gis specialisten

Bestemmingsplan

Visie en Ruimtelijk ontwerp

Ecologisch advies

Milieu eﬀectrapportage

Procesbegeleiding

Beeldkwaliteitsbeleid

BügelHajema Adviseurs natuurinclusief ontwerp

BügelHajema Adviseurs natuurinclusief ontwerp

Vooraf, beleid

projectniveau

•
•

Visiekaart masterplan
Fondsvorming structuurvisie
regeling artikel 6.24 lid 1 Wro financiële bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen

•
•

Inrichtingsschets wijk
Inpassing zonnepark

BügelHajema Adviseurs natuurinclusief ontwerp

Samenwerking en communicatie tussen disciplines

Achteraf, juridische noodzaak

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Bestemmingsplan
Omgevingsvergunning
Wet natuurbescherming
Natuurnetwerk Nederland
Stikstof

Rol en gunningscriteria opdrachtgever
•
•
•
•
•

Natuurinclusief vanaf dag 1
Positieve houding ten aanzien van natuur
Draagvlak creëren
Betrekken omwonenden
Wegnemen weerstand

3 vestigingen, 1 bureau
Projectgroep, startgesprek
Workshops
Fysieke aanwezigheid
Directe collega’s
Bekend op elkaars terrein
Ecologen inspireren collega’s
Signaleren potenties natuur door Projectleider

Wensen voor de toekomst
•
•
•
•
•

Natuurinclusief denken als vanzelfsprekendheid
Natuur inclusief denken in omgevingsvisies en omgevingsplannen
Meer algemene en beleefbare natuur.
Betrekken in- en omwonenden
Monitoring en educatie

Meerwaarde/voordelen
• Tijdwinst
• Voorkomen zienswijzen
• Voorkomen (Plan)Mer (€€)
• Voorkomen verbodsovertredingen Wnb
• Positieve uitstraling
• Ruimtebesparing; combineren functies op een locatie.

Fondsvorming

EINDE

Twee projecten:

Kustbescherming als basis voor stedelijke uitbreiding
Semarang, Indonesië

Parklandschap als basis voor stedelijke verdichting

Natuurlijke processen als basis
voor stedelijke ontwikkeling

Kaapstad, Zuid-Afrika

Harro Wieringa
Witteveen+Bos

6 maart 2018
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Ontwerpen met natuur ter bescherming van
stedelijke uitbreiding in Semarang, Indonesië

Projectgebied

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Kustbescherming voor ongestuurde groei van een stad van 1,5 miljoen inwoners.
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Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017
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Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Verstedelijking in een
overstromingsgevoelige delta

Erosie door urbanisatie
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Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Traditionele waterkering geen
duurzame oplossing

Harde kering versterkt erosie, heeft een
korte levensduur en kost veel geld.
7 | 60

‘Building with nature’
Sedimentatie en groei mangrove achter doorlaatbare dammen.

Een doorlaatbare kering van natuurlijk
materiaal heeft een dempende werking, is
een groeiend systeem en is veel goedkoper.

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017
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Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Kustlandschap met een
´mangrove based economy´

Kaapstad Two Rivers Park

11 | 60

12 | 60

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Multifunctioneel park als basis voor stedelijke verdichting

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Rivierzone als wasteland van een
sterk verstedelijkt gebied

Stad met achterkant naar
de rivieren

Rivierenpark als
katalysator voor nieuwe
ontwikkeling
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Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Gekanaliseerde afvoer van
groot stroomgebied

Inrichting niet bestand tegen

Sterke vervuiling
17 | 60

Witteveen+Bos | Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp | Presentatie 06.03.2017

Vasthouden regenwater

Verbreden rivierbedding
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Waterzuivering
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We#elijke mo+even voor
natuurinclusief ontwerp
6 maart 2018

Wet natuurbescherming
• Sinds 1 januari 2017
• Vervangt:
– Flora- en faunawet
→ Soorten (Hfdst.
3)
– Natuurbeschermingswet’98 → Natura 2000 (Hfdst. 2)
– Boswet
→ Houtopstanden (Hfdst 4.)

• Regelt de bescherming van soorten, Natura 2000gebieden, bossen, jacht en schadebestrijding

Soortenbescherming
• ‘AcReve’ soortbescherming:
Ø Provincie heeT verplichRngen en
verantwoordelijkheden t.a.v. biodiversiteit en guns%ge
staat van instandhouding (GSVI) bedreigde soorten en
habitats

Soortenbescherming
• Zorgplicht
• Verbodsbepalingen 3 categorieën:
• Vogelrichtlijnsoorten (art. 3.1), waaronder vogels met
jaarrond beschermde nesten (huismus, gierzwaluw)

• Passieve soortbescherming:

• Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5), waaronder
vleermuizen

Ø Bescherming soorten bij ingrepen
Ø Provincie bevoegd gezag
Ø IniRaRefnemer eindverantwoordelijk

• NaRonaal beschermde soorten (art. 3.10)
• Rode Lijst soorten: alleen beschermd indien op lijsten of
beschermd onder EU richtlijnen

Essen+e bescherming

Verbodsbepalingen Wnb

•

Bescherming van het individu, zijn verblijfplaats en het
leefgebied dat nodig is om de verblijfplaats te laten
funcRoneren
– T.o.v. FF-wet accent meer op niveau populaRe

•

•

Gaat niet alleen om nest of hol, maar ook om bijv.
overwinteringsplekken, foerageergebied, migraReroutes
Ø FuncRonele leefomgeving

•

•

3.1: Vogels Vogelrichtlijn:
-

opze]elijk doden of vangen (lid 1)
opze]elijk vernielen nesten, rustplaatsen en eieren (lid 2)
eieren rapen en onder zich hebben (lid 3)
opze]elijk storen vogels (lid 4), indien wezenlijke invloed staat van
instandhouding (lid 5)

3.5: Soorten Habitatrichtlijn (incl. Bern II en Bonn I)
opze]elijk doden en vangen (lid 1)
opze]elijk verstoren (lid 2)
opze]elijk vernielen of rapen eieren (lid 3)
opze]elijk beschadigen of vernielen voortplanRngsplaatsen of rustplaatsen
(lid 4)
– opze]elijk plukken of vernielen planten (lid 5)
–
–
–
–

Bescherming is gevat in verbodsbepalingen
•

3.10: Na+onaal beschermde soorten
– opze]elijk doden of vangen (lid 1a)
– opze]elijk vernielen vaste voortplanRngsplaatsen of rustplaatsen (lid 1b)
– opze]elijk plukken of vernielen planten (lid 1c)

Overtreding verbodsbepalingen
•

Maatregelen nemen om overtreding te voorkomen: miRgaRe
– Aangepast ontwerp, werkwijze, alternaReve verblijfplaatsen
– Doel: behoud funcRonele leefomgeving

•

Vrijstelling ontheﬃngsplicht indien gewerkt kan worden
volgens gedragscode
– Gedeﬁnieerde reikwijdte
– Bv. Gedragscode natuurinclusief renoveren: NOM keur

We#elijke belangen VR & HR
• Vogelrichtlijn
– Volksgezondheid of openbare veiligheid
– Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee,
bossen, visserij of wateren
– Ter bescherming van ﬂora en fauna
– Voor onderzoek of onderwijs

• Habitatrichtlijn
– Bescherming wilde ﬂora en fauna of instandhouding habitats
– Schade aan gewassen etc.
– Volksgezondheid, openbare veiligheid, andere dwingende
redenen van groot openbaar belang (incl. sociaal en
economisch) en voor het milieu wezenlijk gunsRge eﬀecten
– Onderzoek, onderwijs, herintroducRe

Geen gedragscode: ontheﬃng
– Hiervoor moet er een we#elijk belang zijn!

•

Bescherming huismus

Ecologische ‘plus’ en de func+onele leefomgeving
•

Kennis over gebruik plangebied en omgeving door beschermde
soorten
– Waar komt de soort precies voor?

•
•

– Waarom is de soort aanwezig?
•

Welke ecologische funcRe?

•

Welke kenmerken van de omgeving zijn cruciaal voor deze ecologische
funcRe?

o rusten, foerageren, voortplanten, winterslaap …

o

beschuing, voldoende voedsel, hoog gras, holtes in boom, goede
poel, geen betreding, goede combinaRe struweel en openheid,
groenblijvende struiken …..

Ø Waaruit bestaat de funcRonele leefomgeving
Ø Inpassen kennis over funcRonele leefomgeving in ontwerp

Bescherming huismus
•

Func+oneel leefgebied - vervolg
• Droge, zandige plekken voor het nemen van een zandbad
• Water om te drinken
• Water om in te baden
• Met heel dichtbij dekking om te drogen (paar meter)
•

Alles bij voorkeur dicht bij elkaar, ten minste binnen een
straal van 100 – 200 meter rond de plek waar gebroed
wordt.

•

Voortplan+ngsplaatsen
• Nesten
Rustplaatsen
• Nesten
• AlRjd groene struiken of klimplanten (winter)
Func+oneel leefgebied
• ConRnu voldoende voedsel te vinden.
• Binnen 5 – 10 meter moet dekking aanwezig zijn
• Dekking in vorm van stekelige struiken, begroeide gevels
of schuingen, groenblijvende begroeiing (klimop)
• Een paar grote bomen voor eiwitrijk voedsel voor de
jongen (larven, rupsen), binnen 50 meter vanaf het nest
• AlRjd groenblijvende planten als collecReve slaapplek
voor mannetjes, ongepaarde vrouwtjes en juvenielen
• Niet teveel grote bomen

De prak+jk: inrich+ng
bedrijventerrein

Beeldkwaliteitsplan

Beeldkwaliteitsplan

•
•
•

De kade vormt een waardevol cultuurhistorisch en landschappelijk element.
De groene taluds leveren een belangrijke bijdrage aan de ecologische kwaliteit
van de recreaReve verbinding.
Deze zal als ecologische zone en recreaReve route gehandhaafd worden.

BGSV, maart 2015

En dan….huismussen

Resultaat Nader onderzoek
•
•
•
•

Groot aantal huismus nesten, jaarrond beschermd
Voor sloop woningen: Ontheﬃng nodig!
We]elijk belang? LasRg… Escape: ter bescherming ﬂora en fauna
MiRgaReplan:
•
•
•
•
•

QuickScan 2015
NO 2015 en 2016

AlternaReve verblijfsvoorzieningen
Gewenningsperiode
Groenstructuur aanpassen voor huismussen
InrichRng groenstructuur vóór sloop
Invoegen ecologische plus

Planning op de schop: Groenstructuur zou aan het eind ingericht
worden
• Financiering anders…
PreVger: ecologische (en juridische!) randvoorwaarden al bij
ontwerp bekend
•

Wijkrenova+e Hoogezand

De prak+jk: wijkrenova+e Hoogezand

Aanwezigheid we]elijk
beschermde soorten:
- Huismussen
- Gierzwaluw
- Gewone dwergvleermuizen

Sloop en nieuwbouw
2018 – 2021
Oplevering fase 5: 2023

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Sloop: vanaf februari 2018

Sloop: 2019

Sloop: 2021

Nieuwbouw: 2018-2019

Nieuwbouw: 2019-2021

Nieuwbouw: 2021-2023

Aantal woningen: 65

Aantal woningen: 50

Aantal woningen: 67

Woningen opgeleverd: 2019

Woningen opgeleverd: 2021

Woningen opgeleverd: 2023

Aanwezige beschermde soort i.h.k.v. de

Essen+ële func+e(s) van het plangebied voor de soort

Aantal

Nesten onder dakpannen

11

aanvraag

Sloop:

Sloop:

Goeman Borgesiusstraat 1 t/m 31

Groen van Prinsterenstraat 17 t/m 43

Nolensstraat 2 t/m 50

Goeman Borgesiusstraat 49 t/m 63

Groen van Prinsterenstraat 18 t/m 48

Schuilplaatsen in groenblijvende struiken, heggen, klimop

Nolensstraat 68 t/m 94

Goeman Borgesiusstraat 2 t/m 58

Groen van Prinsterenstraat 66 t/m 92

Foerageergebied in tuinen en openbaar groen

Nolensstraat 7 t/m 49

Goeman Borgesiusstraat 78 t/m 118

Groen van Prinsterenstraat 69 t/m 87

Nolensstraat 75 t/m 93

Van Houten 2 t/m 28 (even)

Fruinpad 2 t/m 12
Fruinpad 22 t/m 28

Huismus

Overige broedvogels

Kri+sche periode voor de soort aanwezig in
het plangebied.

Sloop:
Piersonpad 12 t/m 38

Maart t/m augustus
Perioden met extreme kou in de winter

Nesten onder pannen en in tuinen

--

Half maart t/m half juli

Gierzwaluw

Nesten onder het dak

27

Half april t/m eind augustus

Gewone dwergvleermuis

Zomerverblijfplaatsen voor solitaire dieren

7

April tot november

Wijkrenova+e Hoogezand

340 m

80 m
150 m

S

Soort

Huismus

K

Aantal aangetroﬀen

Wijkrenova+e Hoogezand

• Tijdelijke en permanente voorzieningen
• Door gefaseerde aanpak voortdurend
voldoende.
• Inbouw permanente voorzieningen in
nieuwbouw

Tijdelijke

Permanente

Permanente

verblijven

alterna+even

voorzieningen

voorzieningen

fase 3 t/m 5

fase 3

fase 2 + 3

fase 4 + 5

11

22

10 + 5 x 65 m vogelvide

5 m per woning, in

= 670 broedplaatsen

340 m

• Groenstructuur wijk geschikt voor
huismus

80 m
150 m

totaal 1170
broedplaatsen

Gierzwaluw

27

40

135

65

Gewone

7

28

28

42

dwergvleermuis

Ontheﬃng Hoogezand
• We]elijke belangen: Volksgezondheid, openbare veiligheid en ter
bescherming van ﬂora en fauna
• Wijk groenstructuur drager voor behoud funcRonele leefomgeving
• Inbouw voorzieningen in nieuwbouw woningen
• Ecologische vereisten van de soorten ingepast in ontwerp woningen
en wijk
• Daarmee juridische vereisten haalbaar en geen hinder
• RealisaRe ecologische plus voor alle aangetroﬀen soorten
Ontheﬃng voor de gehele wijkrenovaRe tot en met fase 5, oplevering
2023

Conclusie
• Denk vooruit en ‘groot’, zowel in Rjd als in ruimte
• Plangebied, en omgeving
• Niet één huizenblok, maar liever de wijk
• Niet alleen dit jaar, maar liever meerjarig
• Weet wat er zit en waarom
• Gebruik kennis over funcRoneel leefgebied voor ontwerp
• Beschouw de ecologische en juridische randvoorwaarden aan het begin
• Realiseer waar mogelijk een ecologische plus, in verband met het we]elijk
belang
En bedenk:
• Hoe beter de staat van instandhouding, hoe beter te moRveren dat deze
niet in het geding is.

Gedragscode
Vrijstelling onder gedragscodes (art. 3.31 Wnb):
• NaRonale soorten:

– onder diverse we]elijke belangen, waaronder ruimtelijke
ingreep of bestendig beheer en onderhoud

• Streng beschermde soorten VR + HR:

– Alleen onder we]elijk belang richtlijnen: streng!

• Voor handelingen i.k.v.:

– Bestendig beheer of onderhoud (water)wegen, keringen,
oevers, bermen, vliegvelden of natuurbeheer
– Bestendig beheer of onderhoud landbouw of bosbouw
– Bestendig gebruik
– Ruimtelijke ontwikkeling of inrichRng

• Gedragscodes worden goedgekeurd door Minister
LNV, ‘met afstemming provincies’

Ontheﬃng
• Provincie / Min LNV bevoegd gezag
• We]elijke termijn 13 weken (+ 7 weken)
• AcRviteitenplan + aanvraagformulieren
–
–
–
–
–
–

EﬀecRnschaing
GunsRge staat van instandhouding
We]elijk belang
AlternaReven
MiRgaRe, zorgvuldig handelen
CompensaRe

Vleermuizen: voortplan+ngs- en
rustplaatsen
Blauw: winterverblijf
Groen: kraam- en zomerverblijven

Rood: paarverblijf

We#elijke belangen Nl beschermd
– in het kader van de ruimtelijke inrichRng of ontwikkeling
van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
– ter voorkoming van schade of overlast
– ter beperking van de omvang van de populaRe van dieren,
in verband met veroorzaakte schade;
– ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke
of gebrekkige dieren;
– in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de
landbouw of bosbouw;
– in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan
vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
– in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de
landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied,
– of in het algemeen belang

Let op: bescherming omvat meer!
Vliegroutes en foerageergebieden

