Natuurinclusief bouwen
Kennis Natuurlijk!

Wat is natuurinclusief?
Natuurinclusief handelen is het vermijden van schade aan de natuur en het bevorderen van biodiversiteit. Natuurinclusief
bouwen is daarom meer dan alleen nestkasten ophangen - het is proactief handelen ten bate van biodiversiteit.
Een belangrijk principe van natuurinclusief bouwen is maatwerk, zowel vanuit de ecologie als vanuit belangen van
betrokken partijen bij een locatie. Natuurinclusief bouwen is namelijk alleen succesvol als met beide rekening wordt
gehouden. Dat betekent dat bij bouwprojecten in de hele keten afspraken moeten worden gemaakt.

In het Kennis Natuurlijk! vraag- en antwoordplatform beantwoorden jonge
onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief of klimaatbestendig leven,
wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij.
Dit overzicht voor natuurinclusief bouwen beantwoordt de vraag: "Wat is
natuurinclusief en wanneer voldoet een klein bouwwerk hieraan?”. De
kennisvraag is afkomstig van telecomaanbieder KPN, met het doel om uit te
zoeken hoe organisaties grip kunnen krijgen op natuurinclusief handelen.
KPN wil dit zelf bereiken door zijn telecominfrastructuur in te zetten voor de
biodiversiteit. Om de vraag behapbaar te maken richten we ons binnen deze
kennisvoucher op glasvezelhuisjes, kleine bouwwerken van 10 tot 15m 2 groot.

Wanneer is een klein bouwwerk natuurinclusief?
Een natuurinclusief klein bouwwerk is in de eerste plaats functioneel, maar daarnaast zo gebouwd dat het de lokale biodiversiteit behoudt en
versterkt. Om natuurinclusief ontwerpen en bouwen te ondersteunen in de praktijk, hebben we bestaande kennis overzichtelijk weergegeven in
deze tabel, die dient als meetlint. De tabel legt een basis voor meetbaar natuurinclusief bouwen. De gradiënt van ‘niet natuurinclusief’ tot
‘streefwaarde natuurinclusief’ is daar een begin voor. De tabel is te gebruiken voor elk klein bouwwerk, zoals glasvezelhuisjes, trafohuisjes,
tuinschuren of andere vergelijkbare constructies.
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Het bouwwerk heeft minder verharding en er wordt
rekening gehouden met de impact op de omgeving.
De eerste stappen zijn gezet om slimmer om te gaan
met onze natuurlijke hulpbronnen. En dat is mooi.
Maar om natuurinclusief te zijn, is meer inzet nodig.

Het bouwwerk biedt ruimte aan de natuur en de
inrichting levert in kleine mate een bijdrage aan de
biodiversiteit in de omgeving. Bij de inpassing is
rekening gehouden met de omgeving.

Het bouwwerk biedt meer ruimte aan de natuur en
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Bouwen met de natuur kan op verschillende manieren. Uiteindelijk zijn er twee basismethoden te onderscheiden:
1. Basiskwaliteit creëren en ruimte laten voor natuurlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de bodemkwaliteit in orde is en ruimte
te laten voor natuurlijke processen en begroeiing.
2. Doelsoorten selecteren en aan diens behoeften voldoen. Bijvoorbeeld door voedselaanbod en nestgelegenheid te behouden en creëren.
Bij natuurinclusieve nieuwbouw worden deze principes ook al meegenomen in materiaalkeuze en productieprocessen. Het (her)gebruik en de
winning van duurzameof biobased materialen is een belangrijk onderdeel van natuurinclusief bouwen, maar dat is nog niet meegenomen in
deze tabel. Bij bestaande bouw is dat minder aan de orde, maar kan wel een schil met natuurinclusieve maatregelen om de constructie heen
worden geplaatst.
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De volledige tabel en het Kennis Natuurlijk! onderzoek zijn in te zien voor iedereen die kleine bouwwerken
natuurinclusief wil vergroenen via: www.naturalis.nl/natuurinclusief
Versie november 2022. Illustraties door Stijn van ‘t Veer, KPN.

Voor ideeën, aanvullingen of vragen, neem contact op met:
Fleur van Duin, fleur.vanduin@naturalis.nl
Zina Broeksma, zina.broeksma@naturalis.nl

