De groene stad,
hoe doe je dat?

Drie adviezen voor gemeenten en projectontwikkelaars
hoe ze ontwerpen en plannen uit het stenen tijdperk
alsnog groener kunnen maken!

Uit de serie ‘De groene stad, hoe doe je dat?’,
Marian Stuiver en Miranda Koffijberg
(2022), Wageningen University & Research
en Communicatiebureau de Lynx,
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Vormgeving en beeld (tenzij anders aangegeven): Communicatiebureau de Lynx

Het besef dat natuurinclusief bouwen voordelen heeft,
wint snel terrein. Toch worden de komende jaren veel
nieuwe wijken en gebouwen gebouwd, die nog niet - of
amper - natuurinclusief ontworpen zijn. Deze wijken
hebben echter wél een lange levensduur. Integreer
natuurinclusief bouwen daarom in de uitvoer van deze
projecten.

Beeld: Saxifraga, Luc Hoogenstein
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De laatste jaren is in meerdere projecten nog in een
laat stadium, zelfs op de bouwplaats, besloten om
natuurinclusieve maatregelen toe te passen. Bekend
voorbeeld is de 23 verdiepingen tellende Nimbuswoontoren in Nijmegen (2016). Ver in het bouwproces
zijn nog 100 neststenen voor gierzwaluwen
ingemetseld. De zwaluwen wisten ze hetzelfde jaar
al te vinden. Daarom: vermoed je dat er kansen zijn
voor méér groen in een project? Ga in gesprek met
de aannemer over wat nog mogelijk is: nestkasten,
gevel- en dakgroen, vogelwerend glas. Heb het lef om
nog iets te wijzigen, want dit kan voor plant en dier
van grote waarde zijn.

‘Vergeet niet: groen is altijd goedkoper dan steen’,
Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland
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Raadpleeg
soortendeskundigen
over welke
details
ertoe doen

Vaak kan er voor de inrichting van de ruimte
nog gekozen worden voor méér beplanting
dan waarschijnlijk al in het gemaakte plan
zit. Tuinen en publieke ruimtes kunnen bijna
altijd natuurinclusiever. Denk aan groene
erfafscheidingen (hagen), gevelgroen, een
groendak op schuren, groene verharding en
het terugbrengen van niet nuttige verharding.
Wat van belang is: als je bomen en struiken in
de juiste omstandigheden plant, gaan ze beter
groeien en bloeien, waardoor ze meer waarde
opleveren en zichzelf beter terugbetalen. Zorg
vooral voor genoeg ondergrondse groeiruimte.

Raadpleeg soortendeskundigen om te weten
welke details ertoe doen. Kleine maatregelen
kunnen net het verschil maken voor dieren en
planten om zich te vestigen. Denk aan kleine
kieren of holle ruimtes, een minder gladde
afwerking van een muur, een doorgang in
schutting of kiezels en aarde op daken. Een
soortendeskundige ziet extra mogelijkheden
en weet wat wel en niet werkt (schaduw of
zon, de juiste hoogte, het meest geschikte
materiaal). Ze zijn meestal graag bereid om
mee te denken.

MEER LEZEN?
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