
Hoe te komen tot groene, natuurinclusieve steden?

Dr.ir. Robbert Snep, senior onderzoeker Groene Steden

Wageningen University & Research (WUR)



2

In Nederland 74%

https://www.urban-future.info/



Nationale Woningbouwkaart
https://www.rijksoverheid.nl/documenten
/kaarten/2021/06/09/nationale-
woningbouwkaart

In 2020: 7.9 miljoen woningen in NL
2020-2030 > 1 miljoen woningen erbij



Hoe belangrijk is de stedelijk gebied voor de Nederlandse biodiversiteit?

Lahr, J., D. Lammertsma, R.J. 
Bijlsma, E. Weeda, R. Buij en 
R. Snep, 2014. Nederlandse 
biodiversiteit. Hoe
belangrijk is het stedelijk 
gebied? Landschap 
2014(4):195-203.

• Wagenings onderzoek (2014)
• NL Soortenregister (40.000)
• steekproef (n=1.352) 
• op basis van oordeel deskundigen 

indeling soorten in biotopen

10% van Nederland (1.6% + 8.4%) = soorten afhankelijk van de stad
12% van Nederland is stedelijk gebied

4% NL = soorten agrarisch gebied 
54% NL is agrarisch gebied
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Steeds meer soorten weten 
de stad te vinden....

Soortenrijkdom stad

tijd

Dagblad van het Noorden https://dvhn.nl/groningen/stad/Onmiskenbare-knaagsporen-van-
bevers-gespot-in-Groningse-grachten-26347713.html



6

Landelijk gebied

Stedelijk gebied

Bron: NEM (CBS & SOVON)

Trend Stadsvogels

1. Behoud de stad als leefgebied voor wilde planten en dieren!
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Extinction of experience: the loss of human–nature interactions

Masashi Soga & Kevin J Gaston 2016. Frontiers Ecol & Evol

Leeftijd

10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

% mensen dat
in hun jeugd
(0-10 jr)  
veelvuldig in 
de natuur
speelden

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Soga%2C+Masashi
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gaston%2C+Kevin+J


2. Zorg dat er stadsnatuur is die beleefd kan worden!
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Aanbevelingen uit de wetenschap

• meer groene infrastructuur in 
steden

(Shanahan et al. 2015; Soga et al. 2015)

• behoud en herstel van natuurlijk
groen in steden (Pyle 1993; Samways 2007).

• zet in op high‐quality natuur voor 
stedelingen (Bixler et al. 2002).

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225?casa_token=rEMkg7NoZ34AAAAA%3AGecBqiSSRwjw0QCcZtrNS7yUypTH5zBqOKm0pgmPJEAqBkDaK0pQ1FW95suaUcuyaU-cNIk9kb_HxkNg#fee1225-bib-0040
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225?casa_token=rEMkg7NoZ34AAAAA%3AGecBqiSSRwjw0QCcZtrNS7yUypTH5zBqOKm0pgmPJEAqBkDaK0pQ1FW95suaUcuyaU-cNIk9kb_HxkNg#fee1225-bib-0041
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225?casa_token=rEMkg7NoZ34AAAAA%3AGecBqiSSRwjw0QCcZtrNS7yUypTH5zBqOKm0pgmPJEAqBkDaK0pQ1FW95suaUcuyaU-cNIk9kb_HxkNg#fee1225-bib-0037
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225?casa_token=rEMkg7NoZ34AAAAA%3AGecBqiSSRwjw0QCcZtrNS7yUypTH5zBqOKm0pgmPJEAqBkDaK0pQ1FW95suaUcuyaU-cNIk9kb_HxkNg#fee1225-bib-0038
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.1225?casa_token=rEMkg7NoZ34AAAAA%3AGecBqiSSRwjw0QCcZtrNS7yUypTH5zBqOKm0pgmPJEAqBkDaK0pQ1FW95suaUcuyaU-cNIk9kb_HxkNg#fee1225-bib-0003


Groen met 

meerwaarde 

mens & 

natuur

Mooie 

groene stad-

ambities

Hoe wordt groen meegenomen in de verstedelijking?

hoog

laag

beleid praktijk

Stadspraktijk: 

vooral decor-groen;

Onvoldoende baten 

klimaat,gezondheid

en natuur
Vertaalslag 

naar eisen 

bouwproject 

onvoldoende Ontwerp te 

weinig groen, 

weinig 

meerwaarde
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Artist impression Uiteindelijk resultaat
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#Neststenen voor #vogels in nieuwbouw. Gaat prima samen met architectuur! 

“ Ook in 'ons' 

huizenblok zijn veel 

van die neststenen 

toegepast..., maar ik 

merk nauwelijks (of 

helemaal niet) enige 

activiteit.” 

https://twitter.com/hashtag/Neststenen?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/vogels?src=hashtag_click
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gebouw
-natuur

tuin natuur

straat-
natuur

wijk-natuur

Eva Lanxmeer, Culemborg

Natuur-
inclusieve
woonwijk

Foto: Maike van Stiphout



nestkasten











https://issuu.com/ds_landscape_architects/docs/firstguide

https://www.dsla.nl/en/nieuws/the-first-guide-for-nature-inclusive-design/?open=open#post-0

Maike van 
Stiphout – DS 
landscape 
architects
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Merwedekanaalzone Utrecht (1e autovrije wijk in NL): verdichten en vergroenen

Hoge dichtheid bouwen: 

12.000 pers. op 22 ha =  545 pers/ha

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten-en-stedelijke-ontwikkeling/bouwprojecten/merwedekanaalzone/



https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zo-krijgt-utrecht-merwede-evenveel-
woningen-voor-mensen-als-dieren/



Wat kunt u in uw gemeente doen voor natuur?

• Wijs gemeente, projectontwikkelaar en architect op deze informatie:
- https://www.checklistgroenbouwen.nl/
- https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
- Leren van Natuurrijke Woonbuurten uit het verleden

• Vraag of gemeente en projectontwikkelaars mee willen doen aan het platform 
Klimaatadaptief Bouwen met Natuur

- https://www.kanbouwen.nl/

• Vraag of uw gemeente ook een Puntensysteem Natuurinclusief Bouwen wil gaan 
gebruiken!

Medina complex Eindhoven

https://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.kanbouwen.nl/

