
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. 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 Plantendiversiteit,  
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. 
Recent afgestudeerde ontwerpers doen niet alleen onderzoek 
naar de internationale stand van zaken van het natuurinclu-
sieve ontwerpen en bouwen, maar moeten ook een veelheid aan 
informatie uit de onderzoeksfase verwerken in concrete producten 
voor natuurinclusieve herbestemming van het Cruquiusgebied. 

Academie van Bouwkunst Amsterdam
Van de masteropleiding voor architecten, stedenbouwers 
en landschapsarchitecten komen vijf, op interdisciplinaire 
samenwerking gerichte, studenten, die gedurende 3 maanden 
full-time deelnemen aan het project. De rol van deze studenten 
is gelijk aan die van de alumni uit Eindhoven: deelname aan het 
vooronderzoek en het maken van ruimtelijke ontwerpvoorstellen 
tijdens de ontwerpweek. 

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 ontwerp-sessie. 

Context van de studie
De mens is een integraal onderdeel van het natuurlijke 
ecosysteem op deze planeet. Ons lot is nauw verbonden 
met de biodiversiteit, de enorme verscheidenheid aan 
andere dieren en planten, en de plaatsen waar deze gedijen. 
Dankzij deze diversiteit kan het ecosysteem ons voorzien van 
voedsel, brandstof, medicijnen en andere benodigdheden 
van levensbelang. Biodiversiteit neemt echter in een versneld 
tempo af als gevolg van menselijke activiteiten. Dit verzwakt 
het vermogen van het ecosysteem waarvan we afhankelijk zijn 
om de recente ontwikkelingen zoals klimaatverandering te 
weerstaan.

Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Oost
Het stadsdeel Oost is nauw betrokken en ondersteunt financieel 
het onderzoek. 

Stichting Cruquius 2015
In de Stichting Cruquius 2015 zijn een twaalftal eigenaars op 
het Cruquiusgebied verenigd. Zij maken gezamenlijke afspraken 
over de herontwikkeling, zorgen voor onderlinge afstemming en 
praten met de gemeente over de uitvoering en werking van de 
spelregelkaart. Stefan Bergsma is coördinator van de de stichting 
en zal, namens de eigenaren, een ontwikkelproject voorleggen 
aan de deelnemers. Vanuit enkele eigenaars zijn al ideeën 
voorgedragen voor natuurinclusieve ingrepen op hun specifieke 
gebouw. 

De Nieuwe Vaart
Het bestuur van het woonwerkgebouw de Nieuwe Vaart heeft 
haar gebouw aangeboden als onderwerp voor de studie naar 
de mogelijkheden om een grotere bijdrage aan de biodiversiteit 
te leveren. Zij zullen daarmee concrete voorstellen ontvangen. 
Over de daadwerkelijke uitvoering van de voorstellen zijn geen 
afspraken gemaakt.

Amvest
De grootste grondeigenaar op Cruquius is benaderd om met een 
op handen zijnde ontwikkeling van gebouwen en buitenruimte 
direct mee te doen aan het project. De onderzoekers zitten met de 
architect aan tafel.

Auteurs
Maike van Stiphout is sinds 1993 directeur van het in Amsterdam 
gevestigde DS landschapsarchitecten. Vanaf september 2014 is zij 
ook Hoofd Landschapsarchitectuur bij de Academie van Bouwkunst 
Amsterdam. Zij wil graag een brug slaan tussen enerzijds 
landschapsarchitecten en architecten, 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 basis voor een nieuwe 
bouwpraktijk.

Architect Mathias Lehner (Oostenrijk, 1972) is medeoprichter en 
directeur van het multidisciplinaire ontwerpbureau lehner gunther 
in Amsterdam. Mathias Lehner heeft zich als architect gespecia-
liseerd 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 natuurin-
clusieve bouwen in het Duitse taalgebied, dat hierin vooroploopt.

Partners & stakeholders 
Bouwen voor 
Biodiversiteit
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Dit project onderzoekt in dat kader de mogelijkheden 
om biodiversiteit vanuit de ruimtelijke disciplines 
productontwerp, architectuur, stedenbouw en landschapsar-
chitectuur niet alleen te vatten, maar ook te bevorderen 
en te benutten. Pragmatische strategieën voor en tastbare 
resultaten van biodiversiteit voor dichtbevolkte en stedelijke 
gebieden in Nederland zullen in kaart gebracht worden 
naar aanleiding van een concrete casus in Amsterdam: het 
Cruquiusgebied. Een urgent thema wordt op deze wijze 
met concrete voorbeelden, kosten-baten analyses en 
stappenplannen voor de stedelijke ontwikkeling op de kaart 
gezet en beoogt het activeren van de betrokken partijen.

Projectbeschrijving / factsheet
Op initiatief van Maike van Stiphout en Yvonne Franquinet 
organiseert een formatie van samenwerkingspartners een 
reeks van activiteiten getiteld Bouwen voor Biodiversiteit, 
startend najaar 2014. 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 zoveel mogelijk biodiversiteit.

Landschapsarchitect Maike van Stiphout en architect 
Mathias Lehner zijn de uitvoerders van het onderzoek dat 
zich toespitst op het Cruquiusgebied. Ze werken samen met 
Arcam om de lobby vorm te geven en de opgedane kennis te 
verspreiden.
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Doelstelling
Het bestaande beleidskader van de Flora en faunawet werkt 
vooral defensief en reactief. De wet schrijft voor dat er voor 
herhuisvesting moet worden gezorgd als er een beschermde 
soort aanwezig is op een ontwikkellocatie. In de praktijk 
betekent dit dat ontwikkelingen vertraagd worden of de 
bouw tijdelijk stil komt te liggen. Eigenaren en ontwikkelaars 
die met herhuisvesting van dieren te maken krijgen, 
ervaren dit als beperkend met als gevolg dat zij een actief 
natuurwerend beleid hebben ontwikkeld. Grondeigenaren 
vrezen voor waardedaling van hun bezit, terwijl vastgoed in 
een groene, natuurlijke setting juist opvallend waardevast 
is. Natuur zit klem in de positie van ruimtelijke lastpost.  
Er is behoefte aan een pro-actief beleid, dat uitgaat van 
voldoende huisvesting voor al het levende en dat een groter 
gebied bestrijkt.

Het project Bouwen voor Biodiversiteit zal zich vooral richten 
op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en pragmatische en 
realistische oplossingen. Dit doen we door het project op te 
delen in locatie-overstijgende en locatie-specifieke fases, 
en beleidsmakers en eigenaars nauw te betrekken bij de 
verschillende stappen. Het project zal ook de ruimtelijke en 
de economische aspecten combineren, vanuit de gedachte 
dat niet alleen het verlies van biodiversiteit kosten met zich 
mee brengt, maar dat het meenemen van biodiversiteit in 
het ontwerp en ruimtelijke ontwikkelingen baten realiseert 
op ecologisch, sociaal en financieel gebied. 

Het project valt uiteen in vier fasen. Locatiespecifieke en 
locatieoverstijgende accenten wisselen elkaar in deze fasen af. 
Hetzelfde geldt voor theoretische en praktische, toepassings-
gerichte accenten. 

1. Er wordt vooronderzoek gedaan in het buitenland waarin 
aansprekende voorbeelden en hun resultaten worden 
geanalyseerd. 

2. Daarop volgt een interdisciplinair onderzoek, waarin kennis 
vanuit de disciplines architectuur, landschapsarchitectuur, 
biologie, historie en design bijeen komt.

3. In de derde fase wordt de opgedane kennis toegespitst 
op de locatie en eindigen we met concrete voorstellen en 
denkrichtingen aan de stakeholders van het gebied. 

4. In de laatste fase wordt de kennis gedeeld met 
professionals uit verschillende disciplines in een symposium 
en met een lekenpubliek door middel van een tentoonstelling. 

Tussentijds vinden er bijeenkomsten plaats in het 
Cruquiusgebied waarin nieuwe inzichten worden gedeeld 
en over de voortgang wordt bericht. Hierbij zijn alle 
betrokkenen, partners en stakeholders aanwezig en  worden 
andere gebruikers en bewoners van het omliggende gebied 
uitgenodigd.

Resultaten
Met de resultaten willen Maike van Stiphout, Mathias 
Lehner en de verschillende partners niets minder dan een 
verandering teweegbrengen in de ontwerphouding voor 
stedelijke gebieden, waarin biodiversiteit een vanzelfspre-
kend onderdeel is.

De locatie
Het Cruquiusgebied in Amsterdam Oost is gekozen als 
locatie voor het onderzoek. Dit is een bedrijventerrein dat 
wordt herbestemd tot een gemengd woon-/werkgebied. Er 
is voor deze locatie gekozen omdat het zowel ecologisch als 
beleidsmatig een interessant terrein is.

- Het Cruquiusgebied is een schiereiland met zowel land- 
als waterbiotopen. Het biedt mogelijkheden voor zowel 
zeldzame water en kadeplanten als een grote variëteit aan 
vogels en vleermuizen. 

- Ook de bestuurlijke context is geschikt voor een onderzoek 
als dit. Bij de herontwikkeling van het Cruquiusgebied 
hanteert het bestuur geen stedenbouwkundig masterplan, 
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. 

het vergroot de kennis door voorbeelden van 
gedetailleerde praktische kennis op niveau van ontwerp, 
gebouw en materiaal te verzamelen en toe te passen.

het brengt uitwisseling van kennis tot stand tussen 
verschillende professionals: biologen, landschapsar-
chitecten, architecten, materiaalontwikkelaars en 
stedebouwkundigen.

het draagt handvatten aan waarmee de overheid 
pro-actief beleid kan ontwikkelen.
het doet onderzoek naar strategische argumenten om de 
betrokkenheid van ontwikkelaars, eigenaars en bouwers 
te vergroten.

het presenteert de resultaten 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 – het is een 
ontwikkeling die vooruitwijst naar een ander toekomstig 
leefmilieu voor alle stedelingen.
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