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Jacques Vink, Piet Vollaard en Niels de Zwarte, auteurs Stadsnatuur Maken

Pionieren met natuur
inclusief bouwen

Drie jaar geleden presenteerden architecten Piet Vollaard en Jacques Vink en stadseco-

loog Niels de Zwarte het boek Stadsnatuur maken. Met achtergrondinformatie en praktijk-

voorbeelden willen zij inspireren en kennis bijbrengen over natuurinclusief bouwen. Het 

integreren van natuur in bebouwde omgeving is een jonge tak van sport en een echte pio-

nierspraktijk. Hoe ga je te werk? Waar moet je op letten? En hoe maken we natuurinclusief 

bouwen gemeengoed? ‘Ontwerpers willen er vaak wel iets mee, maar missen de kennis van 

ecologen. In die overlap tussen ecologen en ontwerpende partijen zit de crux’, zegt Vink. 

Stedelijk Interieur sprak de heren in Rotterdam, de stad waar het allemaal begon.

Auteur: Kelly Kuenen
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Hoe hebben jullie elkaar gevonden en wat 
vormde de aanleiding voor het boek?
 Vollaard  ‘Jaren geleden deden Jacques en ik mee 

aan een ontwerpprijsvraag. De vraag was om deze wijk 

(Provenierswijk in Rotterdam, red.) stapsgewijs gedu-

rende 7 jaar natuurlijker te maken en de biodiversiteit 

te bevorderen. Later lanceerden zij het idee voor De 

Groene Marathon, een 42 kilometer lange recreatie-

ve stadsnatuurroute door de hele stad. Steeds meer 

mensen sloten aan en er ontstond een soort informele 

werkgroep van biologen, ontwerpers, stadstuiniers die 

werkten aan projecten voor natuur in de stad. Als ont-

werpers hadden we al snel ecologen als Niels de Zwarte 

van Bureau Stadsnatuur of, in het geval van De Groene 

Marathon, André de Baerdemaeker nodig.’ 

‘Door dat contact ontdekten we dat er wederzijds be-

hoefte was aan informatieoverdracht. Als ontwerpers 

snapten we niet gek veel van ecologie. Ecologen begre-

pen op hun beurt niet hoe ontwerpen werkt, wat ont-

werpers willen weten en hoe je kunt zorgen dat natuur 

ook in ontwerp verankerd raakt – wat we nu natuurin-

clusief ontwerpen noemen, maar destijds als term nog 

niet eens speelde. Door onze projecten verzamelden 

we kennis over stadsecologie. Jacques en ik hadden al 

meerdere boeken gemaakt en kregen snel de neiging 

ook deze kennis om te zetten in een boek. Zo’n uitgave 

was er nog niet.’ 

 De Zwarte  ‘We hebben veel avonden doorgebracht 

om te kijken hoe we de stad vanuit de ecologie kunnen 

beschrijven, maar dan op basis van hoe een ontwerper 

naar de stad kijkt. De vraag was vervolgens hoe we dat 

konden opknippen in logische, behapbare eenheden. 

Dat was een worsteling hoor, maar ook leerzaam. Het 

eerste onbegrip was er zelfs al op basisniveau van taal. 

Als zij spraken over ‘plinten’ keek ik naar de onderzijde 

van de muur.’ 

 Vink  ‘Hetzelfde gold voor ons, maar ook het verschil 

tussen biotoop of habitat; we hadden geen idee.’

 Vollaard  ‘We moesten ook telkens aan elkaar vragen: 

wat bedoel je daar mee?’

We zijn inmiddels een paar jaar verder. Begint 
het begrip natuurinclusief bouwen te landen?
 Vollaard  ‘Eigenlijk is het nog steeds niet echt bekend 

en bungelt het onderaan het lijstje. Het start bij be-

wustwording bij architecten, ontwerpers en opdracht-

gevers. Zij moeten zich ervan bewust worden dat zij 

natuur kunnen meenemen. Pas dan zullen zij in een 

eerder stadium een ecoloog erbij betrekken en kun je 

de natuur integreren.’ 

 De Zwarte   ‘Als ecoloog was dat ook een grote frus-

tratie voor mij: dat een gebouw al af was op het mo-

ment dat wij er groen aan konden toevoegen. Elke keer 

dacht ik: had me nu maar eerder in het proces aan tafel 

gevraagd, dan hadden we niet beiden gefrustreerd aan 

tafel gezeten.’

 Vink  ‘Bij grote tenders ligt vaak een vraag in de trant 

van ‘kom met een voorstel voor een natuurinclusief ge-

bouw’. Veel ontwerpers weten op dat moment echter 

niet wat ze kunnen doen.’

 Vollaard   ‘Veel architecten profileren zich als na-

tuurinclusief, terwijl ze eigenlijk nog nauwelijks weten 

wat het betekent. Dat is wel een teken dat er interes-

se is, maar meer kennis nodig is. Het is echt nog niet 

zo dat het meenemen van natuur in het ontwerp van-

zelfsprekend is, zoals dat bij duurzaamheid wel het 

geval is. Bij dat laatste is ook de wet- en regelgeving 

erop aangepast. Dat is bij natuurinclusief, afgezien van 

soorten van de Wet natuurbescherming, niet het geval.’

 De Zwarte  ‘Biodiversiteit en daarmee het integreren 

van natuur is natuurlijk ook pas laat ontdekt als een 

probleem binnen de duurzaamheidsproblematiek.’

 Vink  ‘Overigens zijn er wel mooie voorbeelden van 

architecten die vooroplopen in dit thema. Denk aan 

Édouard François en Ken Yeang, maar ook aan kun-

stenaars als Herman de Vries en Louis le Roy met zijn 

Ecokathedraal. Beide kunstenaars werken en werkten 

aan het thema cultuur en natuur.’

In het boek leggen jullie de focus op de stad? 
Waarom?
 Vollaard  ‘Dieren passen zich aan aan de stad. Het is 

er voor dieren warm, veilig en voedselrijk. Zo ontstaat 

een divers, maar kwetsbaar systeem. De natuur maakt 

integraal onderdeel uit van de stad. De stad moet daar-

om, net als een oerbos of koraalrif, gezien worden als 

ecosysteem.’ 

 De Zwarte  ‘Het is een gegeven dat er gebouwd moet 

en gaat worden. Als je dat toch doet, doe het dan goed. 

De stad is overigens wel de plek waar je je manier van 

denken echt kunt veranderen. Daarnaast gaat het met 

een deel van de dieren die afhankelijk zijn van de stad, 

zoals diverse stadsvogels, minder goed. Dat terwijl we 

méér stad bouwen. Daar klopt dan natuurlijk iets niet. 

01 V.l.n.r. Niels de Zwarte, 
Piet Vollaard, Jacques Vink
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‘Het zijn nooit de pioniers die 
profiteren en rijk worden, maar 
zo werkt het met dit soort dingen’
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Je moet zo bouwen dat soorten die aan de stad ge-

bonden zijn, zich hier thuis voelen. Er is geld voor, er is 

aandacht voor en de stad is een prima plek om te ex-

perimenteren. Gaandeweg zijn we ook gaan inzien dat 

natuur niet alleen met dieren en planten, maar ook met 

leefbaarheid te maken heeft. De stad ontharden en ver-

groenen doet veel met je psyche, gezondheid, maar ook 

met de waarde van vastgoed.’ 

 Vollaard  ‘Dirk Sijmons, curator van de Internationa-

le Architecture Biënnale Rotterdam, de IABR, zei het 

ooit heel kernachtig: ‘De problemen zijn veroorzaakt in 

de stad, dus de oplossing moet je zoeken in de stad.’ 

Daar komt nog bij dat we denken dat Nederland stad en 

buitengebied is, maar eigenlijk is Nederland een grote 

stad met wat parken ertussen en het agrarisch gebied 

een industrieterrein. En het is het domein van de archi-

tect. En, niet te vergeten: als je het hebt over natuurin-

clusief ontwerpen, dan ben je automatisch in de stad 

bezig. De noodzaak in de stad is groot.’

Is natuurinclusief bouwen duur?
 Vollaard  ‘Het hoeft ook niet meer te kosten. Je moet 

je er alleen vanaf het begin van bewust zijn.’

 Vink  ‘Het is als met energie-efficiënte. 20 jaar gelden 

was het niet verplicht maar vonden sommige architec-

ten het ook belangrijk hier iets mee te doen. Nu is het 

zo normaal dat je dit integreert. Er is alleen één groot 

verschil: als eigenaar merk je energieopgaven in je por-

temonnee, met natuurinclusief meer indirect.’

 Vollaard  ‘Er zijn wel allerlei tools om de waarde ervan 

uit te drukken (denk aan TEEB-stad en i-Tree, red.). Het 

probleem is dat diegene die investeert, niet diegene 

is die profiteert. Maar dat is altijd zo met dingen in het 

publieke domein.’ 

 Vink  ‘Je kunt het wellicht beter vergelijken met wa-

terhuishouding in de stad. De laatste jaren wordt dat 

integraal meegenomen in plannen. Zo zou stadsnatuur 

ook een plek moeten gaan krijgen.’

02 Spoorsingel Rotterdam
03 Achter het ‘fietsenhek’ in 
de Pieter de Raadtstraat in 
Rotterdam werd op wens van 
de woningbouwvereniging 
een gezamenlijke binnentuin 
gerealiseerd. Architecten 
maakten het plan, buurtbewo-
ners werden betrokken bij de 
realisatie.
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‘Als je inziet dat groen ook 
veel andere dingen in de 
stad oplost, dan wordt het 
interessant’
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 Vollaard   ‘Dat is dus nog lang niet vanzelfsprekend. Dat 

gebeurt pas als de publieke druk of de noodzaak ervan 

duidelijk wordt. De goedkoopste en snelle oplossing is 

meer bomen. Als je dan ook nog begrijpt dat bepaalde 

combinaties van bomen beter zijn, dan kom je op het 

pad van een bepaalde vanzelfsprekendheid. Dat besef 

is er alleen nog niet. Natuurinclusief bouwen is nu nog 

pionieren; je moet de weg opslaan zodat de mensen 

achter je ervan profiteren. Het zijn overigens nooit de 

pioniers die profiteren en rijk worden, maar zo werkt 

het met dit soort dingen.’ 

Niels de Zwarte, als ecologisch adviseur ben 
jij betrokken bij diverse projecten. Waar 
lopen overheden tegenaan, wat maakt dat zij 
natuurinclusief bouwen nog niet op grote schaal 
toepassen?
 De Zwarte   ‘Allereerst inzicht. Vind je biodiversiteit 

belangrijk voor je gemeente? Dat staat bij veel gemeen-

ten helemaal niet hoog op de verlanglijst. Daarnaast 

politieke wil; de raad moet het belangrijk vinden. Dat 

is overigens politiekekleuronafhankelijk, is mijn erva-

ring. Ik ken VVD-wethouders die heel erg groen zijn en 

GroenLinks-wethouders die dat helemaal niet zijn. Pas 

als je gaat inzien dat groen ook een heleboel andere 

dingen in de stad oplost, dán wordt het interessant. 

Daarnaast zit het op kennisniveau. Veel kennis zit bij 

groenbeheerders, niet bij de beleidmakers.’

 Vink  ‘Wat ons opvalt is dat projecten met directe in-

vloed op inwoners veel financiële middelen en wil ge-

nereren. Projecten met indirecte voordelen, zoals vaak 

het geval is bij stadsnatuur, komen vaak op de tweede 

plek. Eerst moeten we andere problemen oplossen en 

op zijn best lift natuurinclusief daarop mee.’

 De Zwarte   ‘Sinds een jaar of vijf zien we dat natuurin-

clusief bouwen verplicht wordt door een aantal ge-

meenten. Placemaking wordt uit handen gegeven. Dan 

wordt het een leuke wedstrijd en zie je leuke out of the 

box-dingen voorbijkomen.’

 Vollaard  ‘Een probleem is dat het in begrotingen van 

de gemeenten geen automatisme is om budget voor 

groen op te nemen. En als er groen wordt geplant, 

wordt vooral gekeken naar de stedenbouwkundige 

03
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functionaliteit en esthetiek, niet naar de ecologische 

betekenis. Los van het feit dat een boom geld kost, 

kun je voor hetzelfde geld een ecologisch verstandige 

boom plaatsen. Het draagvlak onder bewoners is ove-

rigens ook belangrijk. Dat begint al in het stemgedrag.’

Moeten we af van de vrijblijvendheid? Vorig jaar 
opperde een groot aantal partijen onder leiding 
van NL Greenlabel natuurinclusief bouwen tot 
norm te verheffen. Zien jullie daar heil in?
 Vollaard   ‘Ja, natuurlijk. Maar ik ben me ervan bewust 

dat er zoveel moet gebeuren. De klimaatcrisis moet be-

streden worden, stikstof moet de kop ingedrukt wor-

den. Als ontwerper of beleidsmaker krijg je wel heel 

veel op je bordje.’

 De Zwarte  ‘En het wordt alleen maar complexer. Je 

moet met al die dingen rekening houden en als het even 

kan integraal.’

 Vollaard  ‘Daarom heet het ook natuurinclusief ont-

werpen en niet natuurontwerpen, zodat het geen apart 

vakje wordt. Het gaat erom dat álle opgaven ook een 

natuurlijke betekenis hebben, net zo goed als duur-

zaam of functioneel. Alles in de openbare ruimte is al 

gemengd, alleen de natuur is nog steeds het onderge-

schoven kindje.’

‘In Parijs is het al heel lang verplicht dat daken van 

nieuwbouw groen of geel zijn (geel verwijst naar zon-

nepanelen, red.). Een dergelijke ingreep is niet moeilijk 

af te dwingen. Hier en daar is het al verankerd in het 

beleid als vrijblijvende stimulans, bijvoorbeeld in Rot-

terdam. Alleen stimuleren is echter niet genoeg. Ik zou 

groene daken verplicht stellen. Het is gemakkelijk te 

realiseren en ‘laaghangend fruit’. Uiteindelijk zul je het, 

als je het wilt, moeten afwingen. Want laten we eerlijk 

zijn: het is niet gratis. Als er een norm gesteld wordt, 

moet dit gebeuren door de politiek, maar die reageert 

extreem kortermijndenkend.’

Zijn er nog meer voorwaarden om stadsnatuur te 
laten slagen?
 Vink   ‘Ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich be-

wust worden van wat de voordelen zijn. Nu is het vaak 

04 De Ecokathedraal van Louis 
le Roy. Beeld: Peter Wouda, 
Stichting TIJD

04



VAKBL AD OVER DE OPENBARE RUIMTE • JAARGANG 18 31

dat ontwerpers het ofwel moeten, of het persoonlijk 

belangrijk vinden.’

 De Zwarte  ‘Mensen weten vaak hoe slecht het gaat 

ver weg. Iedereen kijkt naar panda’s, tijgers en olifan-

ten. Dat mijn kleindochter nooit meer een veldleeuwe-

rik hoort, daar zijn ze zich niet bewust van. Maar dichtbij 

blijkt het ineens een eyeopener te zijn.’ 

 Vollaard   ‘In voorlichting is ook nog een slag te maken, 

hoor. Als je propageert dat inheemse soorten beter zijn 

voor het ecosysteem, zoals bijvoorbeeld de paarden-

bloem, dat ziet iedereen als onkruid.’

 Vink  ‘Het doet me denken aan het andere uiterste, die 

kruidenmengsels in de supermarkt, met allerlei kleuri-

ge bloemen. Mooi, maar niet per se goed voor de bio-

diversiteit.’

 De Zwarte   ‘Dat is ook de keerzijde van alle verplich-

ting en al té enthousiaste burgerinitiatieven: als je het 

met te weinig kennis doet, kunnen er ook dingen fout 

gaan. Als een projectontwikkelaar verplicht wordt tot 

een vleermuizenkast en die metselt of freest een zin-

ken kastje zonder te begrijpen dat dit niet zal werken, 

dan krijg je straks allemaal voorbeelden die niet werken. 

Ik was laatst ergens waar bij een kantoor diverse vogel-

kasten waren opgehangen in het landschap met enkel 

gras. Dat werkt natuurlijk niet. Zonder kennis loop je het 

risico op voorbeelden die niet werken. Foute voorbeel-

den zijn fnuikend voor het ontstaan van draagvlak.’

 Vink  ‘Daar kan het met een puntensysteem zoals Den 

Haag dat heeft ingevoerd – hoe goed en belangrijk dit 

initiatief is – ook nog steeds fout gaan. Dat moet nog 

wel aangescherpt worden.’

 Vollaard  ‘Die voorlichting is best lastig. Het nut van 

kasten is relatief gemakkelijk uit te leggen. Moeilijker 

wordt het dat kastjes en dergelijke alleen zin hebben 

als er eten in de buurt is, als ze goed georiënteerd zijn 

en ingebed in een breder ecosysteem. De aannemer 

kan daar niet over nadenken, dat moeten de ontwerper 

en ecoloog doen. Dat is het gevaar van een checklist 

van toepassingen.’

 De Zwarte   ‘Misschien is het standaardiseren van ken-

nis wel de volgende fase, na pionieren. Iedereen doet 

nu her en der iets met natuurinclusief. Moeten we niet 

pas op de plaats maken en onszelf afvragen: wat zijn 

we nu eigenlijk aan het doen? Wat dat betreft mogen 

ecologen wel wat vaker monitoren wat de gevolgen van 

ingrepen zijn; wat wel en wat niet werkt. Dat gebeurt nu 

maar mondjesmaat. Zo leren we niet snel genoeg bij.’

Stel, ik ben landschapsarchitect of 
stedenbouwkundige en ik wil iets met 
natuurinclusief bouwen, maar weet niet goed 
hoe of wat. Hebben jullie tips hoe ik dit kan 
aanvliegen?
 Vink  ‘Dat is best een lastige vraag, omdat er zoveel 

soorten opdrachten zijn. Maar stel: deze straat moet 

vernieuwd worden. Hoe zouden wij dat doen? Als eer-

ste zou ik zoeken naar informatie. Wat is er bekend van 

het ecosysteem? Welke biotopen zitten er in dit ge-

bied? Kijk of er aanwezige natuurclubs zijn die je erbij 

kunt betrekken. Mogelijk hebben die ook natuurdata 

voorhanden. Kortom: zorg voor context.’

 Vollaard  ‘Architecten zijn gewend historische, archi-

tectonische en programmatische context mee te ne-

men. Op een vergelijkbare manier kunnen zij dat doen 

voor de ecologische context. In deze straat bijvoor-

beeld is het hartstikke stenig en is er nauwelijks ruimte 

‘Als je een groen dak maakt, 
maar het niet té groen’
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voor geveltuintjes. Dat is een ontwerpopgave, want hoe 

creëer je dan groen? Welke middelen heb je dan in deze 

smalle straat om groen met ecologische betekenis in 

te brengen?’

 Vink  ‘Breng met ecologen een aantal ambassadeurs 

in kaart: soorten die al voorkomen en geef deze een 

duwtje in de rug. Daarom is het belangrijk om in kaart te 

hebben wat waar leeft.’

 Vollaard  ‘Je zult niet de eerste zijn die voorzieningen 

maakt voor vogels en vleermuizen die er helemaal niet zijn.’

Bij dieren wordt vaak gedacht aan vogels en 
vleermuizen. Bestaan er, naast de alom bekende 
insectenhotels, ook natuurinclusieve maatregelen 
voor insecten?
 Vollaard  ‘Ja hoor. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde ve-

getatie toepassen. Insecten hebben veel aan inheemse 

beplanting. Zo kun je voor hen een compleet voedsel-

web bouwen.’

 Vink  ‘Je zou ook kunnen kijken naar de opbouw van de 

grond van dit deel van de stad. Als je in het ‘nieuwe’ open-

baar groen eenzelfde grond gebruikt, dan kunnen de 

planten zich gemakkelijk verspreiden. Er wordt snel in-

gezoomd op vogels, dit is herkenbaar en zichtbaar. Maar 

het is belangrijk om onderaan te beginnen: bij de bodem.’

 De Zwarte  ‘Voor insecten zijn er ook veel kansen op 

groene daken. Daar kun je ook dode elementen aan-

brengen, puin, dood hout of zand. Voor allerlei soorten 

graafwespen of insecten die snel opwarmend zand no-

dig hebben, is dat wenselijk, maar in Nederland hebben 

we dat niet veel.’

 Vollaard  ‘Eigenlijk is de tip: als je een groen dak 

maakt, maar het niet té groen. Zorg dat de grond een 

grote bodemdiversiteit heeft en van schraal tot rijk is. 

In een divers substraat ontstaan vanzelf diverse soor-

ten, waaronder inheemse soorten. Zo komen er insec-

ten en insecteneters. Een groen dak waar geen men-

sen komen is het allerbeste. Het hoeft niet mooi te zijn, 

als het maar werkt.’

 De Zwarte   ‘Eigenlijk zou de titel van ons boek moeten 

zijn Stadsnatuur mogelijk maken. Je schept condities 

waarin de natuur zich kan vestigen. Dat geldt voor een 

groen dak, maar maak ook variatie in bebouwing, per-

foratie, materiaalgebruik.’

 Vollaard  ‘En een tip voor architecten: een gladde ge-

vel is nooit natuurinclusief.’ 

 Vink   ‘Dat vergt ook best een omslag in denken. Je 

moet je ontwerp als het ware loslaten omdat je niet pre-

cies weet wat er zal gebeuren. Je hebt geen zicht op het 

INTERVIEW • BIODIVERSITEIT
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05 Tour de de la Biodiversité 
door Maison Edouard Francois 
(Beeld Pierre L’Excellent)
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eindresultaat. Architecten willen geen verrassingen: 

dat is hoe we worden opgeleid en wat de opdrachtge-

ver verwacht. Ik denk dat als er voldoende voorbeelden 

zijn van projecten die laten zien dat deze werkwijze een 

mooi eindresultaat oplevert, de durf om los te laten re-

sultaat oplevert. Omdat het een nog nieuw thema is, zijn 

er alleen nog te weinig voorbeelden.’

 Vollaard   ‘Als je mensen iets wilt laten zien, moet je in 

de ontwerppresentatie niet steeds kiezen voor natuur 

die volwassen is, terwijl het in de realiteit vaak begint 

met sprietjes en kale grond.. En je moet eerlijk zijn dat 

het kan afwijken van wat in de presentatietekeningen 

‘beloofd’ is.’

In het begin van dit interview werden enkele 
voorbeelden van natuurinclusief bouwen 
genoemd. Wat is jullie favoriete project? 
 Vollaard  ‘Mijn grote voorbeeldideaal is Louis le Roy, in 

de jaren zeventig propagandist van het ‘wilde tuinieren’. 

Bijvoorbeeld de Ecokathedraal (in het Friese Mildam, 

red.). Le Roy zei: als we op deze manier steden kunnen 

maken, waarbij zowel natuur als cultuur geïntegreerd 

zijn, dan zijn we een hele stap verder. Le Roy had maar 

1 procent van het stadsoppervlakte nodig om natuur te 

integreren: ‘Als ik dat heb, dan verspreidt het zich van 

daaruit vanzelf’.’

 Vink  ‘Patiowoningen in Het Funen in Amsterdam (ar-

chitect Geurts & Schulze, red.), dit woongebouw is aan 

de buitenzijde geheel voorzien van een draden con-

structie voor klimplanten en is in de loop van de tijd 

compleet begroeid geraakt. Compleet met vogels en 

insecten. Het resultaat vind ik erg geslaagd.’

 De Zwarte   ‘Natuurinclusieve wijken, zoals EVA-Lanx-

meer in Culemborg (met veel groene gebieden en waar 

bewoners het onderhoud doen, red.). Dit is een project 

dat al relatief ver is. En Eden Bio in Parijs. In tegenstel-

ling tot Het Funen was deze architect (De Zwarte heeft 

het over Édouard François, red.) al heel lang bezig met 

natuur onderdeel maken van de stad. Hier is bij sociale 

huurwoningen groen aangeplant wat zichzelf heeft uit-

gebreid en inmiddels een echte oase vormt.’

Is er iets wat jullie architecten of 
beleidsmedewerkers willen meegeven?
 Vink  ‘Stedenbouwkundigen moeten meer wennen aan 

het idee dat de stad ook letterlijk groeit en evolueert.’

 Vollaard  ‘Wat ze nog niet tussen de oren hebben is het 

idee dat landschap en steden, natuur en cultuur, rood 

en groen vooral in de steden verstrengeld zijn. En: stop 

met monocultuur.’

 De Zwarte  ‘Klopt. Biodiversiteit hangt samen met di-

versiteit. Ik zou zeggen: maak het in elk project in het 

begin zo ingewikkeld mogelijk. Gooi zoveel mogelijk 

disciplines bij elkaar, met mensen waarvan je van tevo-

ren nog geeneens weet wat ze bijdragen. Verzamel zo 

veel mogelijk en ga vervolgens scheiden en schaven.’

Vollaard: ‘Dat is immers ook het algemeen principe van 

weerbaarheid. Als je complexiteit, diversiteit en redun-

dantie – overmaat – in het systeem hebt zitten, dan is 

dit veerkrachtig en weerbaar. Dat geldt ook voor de 

natuur.’

 De Zwarte  ‘Waar ik het meest bang voor ben is dat 

stedenbouwers niet van de parken af blijven en in groe-

ne randen gaan bouwen. Dan krijgen we onleefbare 

steden. Elk randje waarvan je denkt ‘dit is niet optimaal 

voor een park’, moet je juist optimaliseren voor groen, 

niet gebruiken voor andere dingen.’

 Vink  ‘De jonge generatie vindt natuurinclusief geluk-

kig heel leuk. En als je ontwerpers vraagt natuur te in-

tegreren in het gebouw, ben ik ervan overtuigd dat het 

gros dat fantastisch vindt.’ 

Vollaard: ‘Ik denk dat dit ook geldt voor gemeenteamb-

tenaren.’

 De Zwarte  ‘Een van de motivaties voor het boek was 

ook dat ik de negatieve krantenkoppen beu was, de 

zoveelste ‘vogel legt bouwproject stil’. Laten we goe-

de voorbeelden verzamelen en dáárover praten. En 

aan de huidige generatie studenten zou ik ook zeggen: 

gebruik je ov-kaart. Reis naar en leer van leuke, inspi-

rerende projecten en vul je met goede dingen waar je 

blij van wordt. Laten we dat vervolgens inzetten, dan 

kunnen we een mooie stad maken!’
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Allen zijn betrokken bij De Natuurlijke Stad. Meer informatie over Stads-

natuur maken/Making Urban Nature is te vinden op www.naturalcity.nl en 

www.natuurlijkestad.nl.

Bij natuurinclusief bouwen 
moet je je ontwerp als het ware 
loslaten. Je hebt geen zicht op 
het eindresultaat’

Jacques Vink, Piet 

Vollaard & Niels de 
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