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Bouwen voor Biodiversiteit

Samenvatting

Op initiatief van Maike van Stiphout en Yvonne Franquinet heeft een formatie van samenwerkingspartners 
uit diverse vakgebieden het plan opgevat voor een reeks van activiteiten rond natuurinclusief ontwerpen of 
ontwerpen voor biodiversiteit, startend in de tweede helft van 2014 en doorlopend tot in 2015. Daarbij gaat het 
om ruimtelijk ontwerp op alle schaalniveaus voor een nieuw soort stedelijke habitat die niet alleen geschikt is 
voor mensen maar nadrukkelijk ook voor een zo groot mogelijke biologische rijkdom.

Het project omvat een breed onderzoek en een toegespitste ontwerpworkshop op locatie in het Cruquiusgebied 
te Amsterdam. Voor onderzoek en ontwerpworkshop wordt een interdisciplinair team samengesteld van 
biologen, productontwerpers, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers en een architectuurhistori-
cus. In een aansluitend traject wordt met samenwerkingspartner Arcam een tentoonstelling, een symposium en 
de ondertekening van een convenant met de eigenaren van Cruquiusgebied georganiseerd. 

Het Cruquiusweggebied is een experimentgebied dat transformeert aan de hand van een 
spelregelkaart, zonder een vooraf opgesteld stedenbouwkundig masterplan. Een transformatie van 
een randstedelijk bedrijventerrein naar een stads woon\werkgebied.

Cruquiusgebied

Indische buurt Flevopark

Oostelijk Havengebied

Zeeburgereiland
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Inleiding en doelstelling

Landschapsarchitect Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten), indiener van deze aanvraag, en collega 
architect Mathias Lehner (ontwerpbureau Lehner Gunther) zijn de initiatiefnemers van het project. Beiden 
koesteren al geruime tijd een beroepsmatige belangstelling voor het ontwerpen voor biodiversiteit. 

Maike van Stiphout is sinds 1993 directeur van het in Amsterdam gevestigde DS landschapsarchitecten. Een 
van de doelstellingen van dit bureau is dat de eigen projecten de biodiversiteit doen toenemen. Beoogde 
transformaties moeten leiden tot meer ruimte voor de natuur. Maike van Stiphout ziet dat het natuurinclusief 
ontwikkelen in Nederland nog in de kinderschoenen staat. Zij wil graag een brug slaan tussen landschapsar-
chitecten en architecten enerzijds, en anderzijds deskundigen uit ecologie en biologie, maar ook, bijvoorbeeld, 
producenten van bouwmaterialen. Ook wil zij meer kennis en aandacht vragen voor het natuurinclusief 
ontwikkelen als de basis in de bouw.

In deze strevingen vond zij een partner in architect Mathias Lehner (Oostenrijk, 1972). Hij is medeoprichter en 
directeur van het multidisciplinaire ontwerpbureau lehner gunther in Amsterdam. Hij heeft zich als architect 
gespecialiseerd op de zakelijke, communicatieve en sociale aspecten van architectuur binnen een (inter)
nationaal professioneel netwerk. Voor de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) leidt hij het programma 
BNA International. Door zijn Oostenrijkse achtergrond is Mathias Lehner meer dan gewoon vertrouwd met het 
natuurinclusieve bouwen in het Duitse taalgebied, dat hierin vooroploopt.

Om meer ruchtbaarheid te geven aan de mogelijkheden van natuurminnend bouwen hebben Maike van 
Stiphout en Mathias Lehner in het voorjaar van 2014 de website Nextcity.nl gelanceerd. 

De homepage van de website Nextcity.nl

Binnen het beoogde grotere samenwerkingsverband van het hier voorgestelde project zijn Maike van Stiphout 
en Mathias Lehner de uitvoerders van vooronderzoek en de organisatoren en begeleiders van zowel het vier 
maanden durend ontwerponderzoek alsook een ontwerpworkshop van een week in het Cruquiusgebied.
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De urgentie van het natuurinclusieve ontwerpen schuilt in een samenloop van ontwikkelingen. Het merendeel 
van de mensheid is voor zijn voortbestaan aangewezen op de stad. Het percentage van de wereldbevolking 
dat woonachtig is in steden groeit van 50 naar 75 procent. Dat gegeven alleen al prikkelt tot speculaties over 
een natuurinclusieve stad, waarin natuurwaarden als vanzelfsprekend zijn opgenomen. Tegelijk doet zich het 
fenomeen voor dat planten en dieren tot diep in de stad doordringen, op zoek naar leefmilieus die in het vaak 
eenzijdig gebruikte buitengebied steeds minder voorhanden zijn. De biodiversiteit neemt op het platteland 
sneller af dan in de stad. 

Biodiversiteit

Mean species Abundance (% van referentie)

100

80

60

40

20

0

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050

Wereld (exlusief
Antartica)

Europa (OESO)

Nederland

afname biodiversiteit (bron: PBL/sept 13 www.clo.nl/nl144002)

groei stedelijk gebied wereldwijd (bron: Unicef)



stimuleringsfonds creatieve industrie - bijlagen aanvraagformulier - mei 2014

projectplan 4/10

Op een meer abstract niveau kan worden opgemerkt dat een groeiend segment van de ontwerpende vakwereld 
gegrepen lijkt door het besef dat steden onderdeel zijn van een wereldomspannend ecosysteem en als zodanig 
toebehoren aan de natuur. Hier blijkt het aloude onderscheid tussen stad en natuur definitief te hebben 
afgedaan. 

Deze combinatie stelt ruimtelijk ontwerpers voor uitdagende vragen en biedt hen tegelijkertijd een kans 
voor een interdisciplinaire en zelfs cross-sectorale herpositionering. Door in het ontwerp de voorwaarden te 
scheppen voor een grote variatie aan levensvormen kunnen zij ook in het milieu van de stad als natuur en als 
ecosysteem een grote biodiversiteit helpen ontstaan. Maar hoe moeten ze daarvoor te werk gaan? Hoe kunnen 
zij vormgeven aan een leefmilieu dat tegelijk stad én natuur is? Hoe kan er aan en in de stad worden gebouwd 
voor mens, plant en dier tegelijk? 
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Ecologische stratificatie

Voorbeeld van ontwerpen waarbij bouwen voor biodiversiteit in het masterplan is opgenomen. De doorsnede blijkt een goed 
middel om natuurinclusief ontwerpen te onderzoeken en te communiceren. (Station Biesbosch: DS, VenhoevenCS en Wim 
Timmermans)

Voornaamste doel van het project is om antwoord te helpen zoeken op dergelijke vragen en steun te bieden 
aan de ontwikkeling van het natuurinclusief ontwerpen en ontwerpen voor biodiversiteit. Met dat doel worden 
partijen bij elkaar gebracht, kennis en ideeën uitgewisseld en creatief handelen gestimuleerd. Biologen, 
architecten en designers brengen op gelijkwaardig niveau kennis in. Het streven is om in deze vakkringen de 
affiniteit met natuurinclusief ontwerpen te vergroten en het een steviger plek te geven op de agenda’s van een 
groeiend aantal betrokkenen.

Relevant is in dit verband dat de opkomende belangstelling voor natuurminnend ontwerpen strijdig is met het 
natuurwerend beheren en bouwen dat in Nederland nu gangbaar is. Grondeigenaren vrezen voor waardedaling 
van hun bezit, terwijl vastgoed in een groene, natuurlijke setting juist opvallend waardevast is. Ook daar is 
dus nog een wereld te winnen. Daarnaast is het van belang om een lekenpubliek te laten weten dat er op een 
nieuwe manier kan worden nagedacht over het integreren van enerzijds stad en architectuur en anderzijds flora 
en fauna – een ontwikkeling die vooruitwijst naar een ander toekomstig leefmilieu voor alle stedelingen. 
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Omschrijving van het project

In elke projectfase wordt voortgebouwd op de uitkomsten uit de voorafgaande fase. Locatiespecifieke en 
locatieoverstijgende accenten wisselen elkaar in deze fasen af en hetzelfde geldt voor theoretische en 
praktische, toepassingsgerichte accenten. Hieronder volgt een overzicht van de achtereenvolgende fasen. 

Fase 1 – Vooronderzoek en reader
Ter voorbereiding op hun dragende rol in onderzoek en ontwerpworkshop verrichten Maike van Stiphout en 
Mathias Lehner een vooronderzoek, gevoed door een viertal werkbezoeken. De bestemmingen liggen buiten 
Nederland vanwege de relatieve achterstand van ons land in relatie tot het onderwerp. Doel van de bezoeken 
is het inwinnen van informatie omtrent uiteenlopende, complementaire aspecten van het natuurinclusieve 
bouwen. Het draait afwisselend om beleidsaspecten, economische en financiële haken en ogen, de historische 
invloed van geschiedenis en klimaat op stedelijke biodiversiteit en de concrete maatregelen die binnen 
ieders bereik liggen. Als onderdeel van de werkbezoeken worden interviews afgenomen. Op basis van de vier 
bezoeken en de interviews, aangevuld met in deze fase opgedane kennis, wordt een reader samengesteld ten 
behoeve van de deelnemers aan het onderzoek in projectfase 2. 

In deze eerste fase worden de volgende vier werkbezoeken beoogd:

Maria Lezzi

Ortwin Renn

Eerste bezoek
In Zürich wordt gesproken met Maria Lezzi, directeur van het Zwitserse Ministerie van 
Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij is goed op de hoogte van beleidsmaatregelen ten gunste 
van biodiversiteit die in werking zijn in het kanton Aargau en in de steden Solothurn, 
Neuenburg en Zürich. Een actieve rol van de overheid en de samenwerking tussen hogere 
en lagere overheden wordt hier gezien als essentieel voor een succesvolle natuurinclusieve 
ommekeer. Een andere beoogde informant is Willy Geiger, plaatsvervangend directeur van 
het Ministerie van Milieu. Hij kan vertellen over het beleid omtrent biodiversiteit van de 
Zwitserse Bondsraad. 

Tweede bezoek
In de Duitse stad Stuttgart wordt gesproken met Ortwin Renn, professor in de Sociologie van 
Milieu en Techniek aan de Universiteit Stuttgart. Aan die universiteit geeft hij ook leiding 
aan het Centrum voor Interdisciplinair Risiko- en Innovatieonderzoek. Tussen 2006 en 
2012 was Renn voorzitter van het Duurzaamheidsoverleg Baden-Württemberg en lid van de 
door Angela Merkel in het leven geroepen Ethische Commissie Toekomst van de Energie-
voorziening. Een van de boodschappen die hij veelvuldig uitdraagt is dat economie en 
ecologie nooit met elkaar in strijd zijn geweest. Het is onder meer hierover dat hij zal worden 
ondervraagd. 

Derde bezoek
In het Duitse Halle vindt een ontmoeting plaats met Ingolf Kühn en Jens Stolle. Kühn is verbonden aan de 
afdeling Maatschappelijke Ecologie van het Helmholtz Centrum voor Milieuonderzoek te Halle. Stolle is 
verbonden aan het Instituut voor Biologie en Geobotanie van de Universiteit Halle.
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Ingolf Kühn en Jens Stolle zijn co-auteurs van een artikel waarin verslag wordt gedaan van een historisch-
ecologisch onderzoek naar de samenstelling van de stedelijke flora in Halle gedurende een periode van 
driehonderd jaar (Sonja Knapp, Ingolf Kühn, Jens Stolle, Stefan Klotz, ‘Changes in the functional composition 
of a Central European urban flora over three centuries.’ In: Perspectives in Plant Ecology, Evolution ans 
Systematics 12-2010, p.235-244). Veranderingen in grondgebruik, bijvoorbeeld door de overgang van een 
agrarische naar een stedelijke samenleving, komen in dit artikel naar voren als een belangrijke motor voor 
veranderingen in de soortenvariëteit. Ook klimaatverandering, milieuverontreiniging en wisselende voorkeuren 
van tuiniers blijken van betekenis. De grote menselijke invloed op biodiversiteit wordt in deze studie 
onomstotelijk vastgesteld.  

Research article

Changes in the functional composition of a Central European urban flora over
three centuries

Sonja Knapp a,n, Ingolf Kühn a, Jens Stolle b, Stefan Klotz a

a UFZ, Helmholtz Centre for Environmental Research, Department of Community Ecology, Theodor-Lieser-Strabe 4, 06120 Halle (Saale), Germany
b University of Halle, Institute of Biology/Geobotany, Am Kirchtor 1, 06108 Halle (Saale), Germany
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a b s t r a c t

Documents on historical floras provide unique opportunities to analyze past changes and to show

trends in biodiversity. We studied the historical and recent flora of the city of Halle in Central Germany.

Our earliest records date back to the year 1687; the youngest were sampled in 2008. More than 20 other

floras provide information for time in-between, covering ca. 320 years in total. We checked all historical

plant occurrences for plausibility. The species turnover of 22% that took place in the study period should

also yield changes in the functional composition of the flora. We identified native species and

archaeophytes that went extinct since 1689 and 1856, respectively, and all neophytes that were

introduced since 1689 or 1856. This ‘double’ calculation minimized the influence of so-called possible

pseudo-absences. Contingency tables assisted to identify trait states which were associated with

extinction or introduction. Time-series analysis identified temporal trends in trait state ratio

development after testing for temporal autocorrelation. Within the study period, species of bogs,

nitrogen-poor habitats or plants with helomorphic leaves got extinct more often than expected by

chance. Species dispersed by humans, plants preferring nitrogen-rich or warm habitats, shrubs and

trees, and species with mesomorphic leaves were, amongst others, over-represented among introduced

neophytes. Land-use changes such as the transformation from agriculture to urban land use or the

drainage of bogs are discussed as main drivers of these developments. Additionally, climatic changes,

contamination of habitats and gardeners’ preferences for specific plants are presumed to having caused

floristic changes. Our study shows the vast influence humans had and still have on biodiversity by

intentionally or unintentionally selecting specific functional plant types and thus changing the

composition of the flora.

& 2009 Rübel Foundation, ETH Zürich. Published by Elsevier GmbH. All rights reserved.

Introduction

Urbanization has shaped European landscapes for many
centuries. The first towns already developed around 700 B.C. in
the Mediterranean (Antrop, 2004). Since these early times,
urbanization spread all over Europe which is today highly
urbanized, with 72% of the total population living in urban areas
(only Latin and Northern America have higher rates of urban
population with 78% and 81%, respectively; United Nations, 2006).
In the 18th century and especially in the 19th century,
industrialization and trade caused the growth of many European
towns and cities. However, the main phase of urbanization took
place in the 20th century with its rapid developments in
transportation techniques (Berry, 1990; Antrop, 2004; United

Nations, 2006). The increased mobility, together with other
factors, such as political frameworks, enabled urban sprawl,
which was especially strong in the second half of the 20th century
(Kasanko et al., 2006).

Urbanization changes landscapes profoundly. In Europe, land
use often changed from agricultural to urban but also from semi-
natural to urban (Kasanko et al., 2006). These changes have severe
impacts on climate, biogeochemical cycles, hydrology and
biodiversity (Vitousek et al., 1997): compared to rural surround-
ings the high heat capacity of buildings together with heating
increases urban temperatures (Landsberg, 1981; Oke, 1982;
Sukopp, 1998); the emission of pollutants from traffic, industries
and heating changes the composition of the atmosphere (Berry,
1990); decomposition rates and nitrification rates increase in
urban relative to rural forest stands (McDonnell et al., 1997); the
high proportion of sealed surfaces reduces infiltration capacity
and groundwater replenishment (Sukopp, 1998); proportions of
native species decrease, while proportions of non-native species
increase (Kühn et al., 2004a; Kowarik, 2008); compositional

Contents lists available at ScienceDirect

journal homepage: www.elsevier.de/ppees

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics

1433-8319/$ - see front matter & 2009 Rübel Foundation, ETH Zürich. Published by Elsevier GmbH. All rights reserved.
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Vierde bezoek
In Londen wordt gesproken met Dr. Carol Williams, bioloog en hoofd 
bijzondere wetenschappelijke projecten bij de Britse Bat Conservation 
Trust (BCT) en voorzitter van de UK Green Building Council Biodiversity 
Group. Williams is onder meer goed op de hoogte van actuele samenwer-
kingsverbanden tussen de BCT en Britse fabrikanten van bouwmaterialen 
die belangstelling hebben voor biodiversiteit. Zij is tevens auteur van 
Biodiversity for Low and Zero Carbon Buildings: A Technical Guide for 
New Build (London, 2010). Uitgangspunt voor deze publicatie is dat het 
streven naar energiezuinigheid bij hedendaagse nieuwbouw vaak leidt tot 
potdichte bouwwerken zonder enige marge voor dieren. Met voorbeeld-
ontwerpen van voorzieningen voor biodiversiteit, speciaal voor dit boek 
gemaakt door architecten, verduidelijkt Williams hoe het anders kan. Het 
boek biedt ook een overzicht van wetten en regels die van betekenis zijn 
voor het bouwen voor biodiversiteit in de Britse context. Williams is een 
vraagbaak voor uiteenlopende aspecten van het onderwerp.  

Fase 2 – Onderzoek
Op het bovenomschreven vooronderzoek volgt een tweeledig interdisciplinair onderzoek, uitgevoerd door twee 
onderzoeksgroepen van respectievelijk circa vijf en circa tien personen. 

In de eerste onderzoeksgroep vergaren vijf studenten Biologie van de Universiteit Leiden uit de literatuur data 
over stedelijke biodiversiteit en de historische ontwikkeling daarvan. Dit is een stage-onderzoek vanuit de 
vakgroep Science, communication and society. De stagiaires worden in de dagelijkse gang van zaken begeleid 
vanuit de Universiteit Leiden door onderzoeker Marco Roos en Prof. dr. J. van den Broek, binnen het gehele 
onderzoek onder leiding van Maike van Stiphout en Mathias Lehner. De deelnemers kunnen de tien ontwerpers 
die ook bij het project zijn betrokken (zie hieronder) onder meer voeden met informatie over de ecologische 
parameters van een variëteit aan dier- en plantensoorten. Zij zullen ook de speficieke potenties voor biologische 
rijkdom in het Cruquiusgebied duiden. In de workshopfase ligt hun interesse in de overdraagbaarheid van 
natuurkennis op bewoners en eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers van het gebied.

Designing for Biodiversity: co-auteur 
Carol Williams

gebiedsverkenning vanaf het water met een florakenners 
Fred Booy en Claud Biemans (augustus 2013)

inventarisatie biodiversiteit met stadsecoloog Anneke 
Blokker (april 2014)
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In de tweede onderzoeksgroep verrichten vijf studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en vijf 
alumni van de Design Academy Eindhoven literatuuronderzoek naar de internationale stand van zaken omtrent 
het natuurinclusieve ontwerpen. Dit laatste vanuit het hierboven al aangestipte gegeven dat de ontwerpende 
gemeenschap buiten Nederland in dit opzicht vaak een eind vooruit is. Dagelijkse begeleiding en inhoudelijke 
coördinatie van deze tweede onderzoeksgroep zijn in handen van Maike van Stiphout en Mathias Lehner. 

Tenslotte onderzoekt een student Architectuurgeschiedenis van de Universiteit van Amsterdam de geschiedenis 
van Cruquius als overslaggebied, waardoor de kennis van mogelijk specifieke aangevoerde planten en dieren en 
het gebied kan worden ingezet in de workshop.

De beide onderzoeksgroepen werken gelijk op en komen maandelijks bijeen voor de uitwisseling van kennis en 
ideeën. Deze maandelijkse bijeenkomsten worden door Maike van Stiphout en Mathias Lehner georganiseerd.

Fase 3 – Ontwerpworkshop Cruquiusgebied
Volgend op de onderzoeksfase maken de vijf studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam 
(architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) en de vijf alumni van de Design Academy Eindhoven 
uit de voorafgaande onderzoeksfase, concrete ontwerpvoorstellen voor een vastomlijnde stedelijke locatie: 
het Cruquiusgebied in Amsterdam Oost, een bedrijventerrein dat wordt herbestemd tot een gemengd woon-/
werkgebied. Er is juist voor deze locatie gekozen omdat de herontwikkeling er op een experimentele manier ter 
hand wordt genomen, wat ruimte laat voor bijzondere initiatieven. De lokale overheid houdt zich welbewust op 
afstand en hanteert niet een stedenbouwkundig masterplan als maatgevend, maar slechts een aantal relatief 
losse spelregels. Ontwikkelaars zoals Amvest en kleinere spelers zoals eigenaren van gebouwen, kunnen 
daardoor in belangrijke mate zelf het toekomstige karakter van het gebied bepalen. De ontwikkeling vindt 
stapsgewijs plaats, zodat kan worden ingespeeld op de veranderingen van de markt en van gebruikers. Afgezien 
van deze experimentele herontwikkeling is het Cruquiusgebied ook interessant omdat het een schiereiland 
betreft met zowel land- als waterecologie. 

download deze kaart en vul zelf aan
www.dsla.nl/newsitem/187

Cruquius natuurlijk!  -   augustus 2013  -   www.dsla.nl
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inventarisatie land- en watereclologie Cruquius

Voor het maken van de ontwerpvoorstellen wordt een workshop van een week georganiseerd, waarin onder 
meer onderzoek op locatie in het Cruquiusgebied wordt verricht. De voorstellen moeten toepassingsgericht zijn 
en aansturen op natuurinclusieve herontwikkeling, dus op een leefmilieu met een grote biologische rijkdom, 
dat ruimte biedt aan mens, dier, plant en al wat leeft. Organisatie en begeleiding van de workshop berusten bij 
Maike van Stiphout en Mathias Lehner. De workshop wordt afgesloten met een besloten presentatie. 

download deze kaart en vul zelf aan
www.dsla.nl/newsitem/187

Cruquius natuurlijk!  -   augustus 2013  -   www.dsla.nl
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Fase 4 – Expositie, symposium en convenant

Met gebruikmaking van een selectie uit de ontwerpvoorstellen voor het Cruquiusgebied en gegevens uit het 
onderzoek, wordt een expositie gemaakt die bij Arcam aan het publiek wordt gepresenteerd. Bij de opening of 
gedurende de looptijd daarvan, vindt een symposium plaats waarvoor een brede doelgroep van ontwerpers, 
beleidsmakers, bouwers en ontwikkelaars wordt uitgenodigd. 

Er wordt naar gestreefd om de bij het Cruquiusgebied betrokken partijen in deze projectfase een convenant te 
doen ondertekenen voor een baanbrekende natuurinclusieve aanpak van het gebied. 

Cruquius overslaggebied, 1988 (Stadsarchief Amsterdam)
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Partners

Naast de aanvragers zijn de volgende partners betrokken in het project:

Arcam Architectuurcentrum Amsterdam
Als onderdeel van haar programma voor 2014 en 2015 wil Arcam een reeks van activiteiten organiseren rond 
natuurinclusief ontwerpen of ontwerpen voor biodiversiteit. Arcam beoogt daarbij nauwe samenwerking met 
Maike van Stiphout en Mathias Lehner, de indieners van deze aanvraag. Met name in de vierde projectfase, 
organiseert Arcam samen met de indieners diverse publieksactiviteiten om te bereiken dat de uitkomsten uit de 
eerdere fasen niet op de plank blijven liggen maar kenbaar worden gemaakt aan een breed publiek. 

Daarnaast heeft Arcam de rol op zich genomen van een ondersteunende en faciliterende centrale spil in het 
project. Arcam treedt op als bemiddelaar: het instituut brengt ontwerpers, ontwikkelaars en beleidsmakers 
bijeen rond de thematiek van het ontwerpen voor biodiversiteit. In het voorjaar van 2014 is Arcam gestart 
met initiatieven die deze groepen bekend moeten maken met het ontwerpen voor biodiversiteit en eventuele 
weerstand daartegen moeten wegnemen. Binnen Arcam is cultureel producent Dave Wendt met het project 
belast. 

Universiteit Leiden / Naturalis Biodiversity Center
De Universiteit Leiden, vakgroep Science, communication and society, en het daaraan verbonden Naturalis 
Biodiversity Center zijn bij het project betrokken als de externe partij die kan gelden als bij uitstek deskundig 
waar het gaat om biodiversiteit, de ecologische ‘verlanglijstjes’ van levensvormen en wetenschappelijk 
betrouwbare gegevens over dergelijke zaken en het communiceren met betrokkenen. 
Voor deze partij is Marco Roos (onderwijscoördinator, examinator en hoofd onderzoeksgroep Tropische Planten-
diversiteit,  Universiteit Leiden) bij het project betrokken. Daarnaast is Prof. dr. J. van den Broek (hoofd vakgroep 
science, communication and society, Universiteit Leiden) begeleider van het onderzoek naar de overdracht van 
natuurkennis op bewoners, eigenaren, ontwikkelaars en gebruikers. 

Design Academy Eindhoven
De Design Academy Eindhoven is als instituut zijdelings betrokken. De opleiding stelt contactgegevens 
beschikbaar van alumni. De alumni doen niet alleen onderzoek naar de internationale stand van zaken van het 
natuurinclusieve ontwerpen en bouwen, maar moeten ook een veelheid aan informatie uit de onderzoeksfase 
verwerken in ontwerpvoorstellen voor natuurinclusieve herbestemming van het Cruquiusgebied. 

Academie van Bouwkunst Amsterdam
Deze masteropleiding voor architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten stelt vijf studenten ter 
beschikking, die als onderdeel van het praktijkdeel gedurende 4 maanden full time deelnemen aan het project. 
Hun rol is gelijk aan die van de alumni uit Eindhoven: deelname aan het vooronderzoek en het maken van 
ruimtelijke ontwerpvoorstellen tijdens de workshopweek. 

Universiteit van Amsterdam
De opleiding Architectuurgeschiedenis stelt een student beschikbaar om de geschiedenis van het 
Cruquiusgebied te onderzoeken. Het gebied is een overslaggebied geweest waarvan als herinnering nu nog 
bijzondere plantensoorten te vinden zijn. De rol van de student is het leveren van input voor de ontwerpsessie.


