
Projectplan 
The first guide to  
biodiversity  
in urban design  
and development

 m a i k e  v a n  s t i p h o u t    d s    n e x t c i t y . n l    3 0  j a n u a r i  2 0 1 8 



2 30 januari 2018 - projectplan The first guide to biodiversity in urban design and development

Inhoud

1. Bouwen voor biodiversiteit   3
2. Contentontwikkeling   5
3.  De samenwerkingspartners   9
4. Belang en betekenis van het project   10
5. Hoofddoelstelling   12
6.  Doelgroep   13

BIJLAGEN
 Voorbeelduitwerking   15
 Brief nai010   19
 Verklaring Stimuleringsfonds   20
 Literatuurlijst   21



30 januari 2018 - projectplan The first guide to biodiversity in urban design and development 3

1. Bouwen voor biodiversiteit

Maak een stad waarin de biodiversiteit groeit! Een stad die de huisvesting van 
dieren en planten niet aan het toeval overlaat maar gastvrij is ontworpen en 
ingericht voor alles wat leeft. Dat is bouwen voor biodiversiteit! 

De verwachting is dat in 2050 75% van de mensheid in steden leeft. De stad 
wordt onze belangrijkste leefomgeving. Een natuurrijke leefomgeving is goed 
voor ons. De beplanting zorgt voor allerlei diensten zoals productie van zuurstof, 
vangen van fijnstof, opname van CO2, verkoeling, voedselvoorziening. Dieren 
bestuiven de planten, eten de insecten en brengen levendigheid dichtbij. En de 
natuur is onze grote inspiratiebron voor muziek, literatuur en meer. 

We zijn de bewustwording inmiddels voorbij, het is tijd voor actie! Tijd om te 
leren ontwerpen voor zowel de mens als de planten en de dieren. Het moment 
is nu want drie stromingen komen samen. Het Antropoceen, de trekkersrol 
van de steden om de val van de biodiversiteit te stuiten en de veranderende 
houding jegens dat wat leeft.

We leven in het Antropoceen en we zijn inmiddels zelf verantwoordelijk voor 
de randvoorwaarden die de soortenrijkdom mogelijk maakt. Op de Earth 
Summit 1992 zijn afspraken gemaakt om in 2020 wereldwijd de afname van de 
biodiversiteit te keren. Ondanks globaal beleid (niet natuur maar biodiversiteit 
beschermen) en Europees beleid (ecosysteemdiensten) lijken we de deadline 
niet te halen. Een typisch antropocene activiteit als het bouwen kan onze troef 
gaan worden. De bouw kan condities scheppen die de biodiversiteit vergroten. 
Zij kan het verschil maken. 

De biodiversiteit neemt buiten de stad harder af dan in de stad. Steden hebben 
zich in 2004 mondiaal verenigd om het tij te keren. Ze omarmen natuur ook en 
vooral om de kwaliteit van de leefomgeving van haar inwoners te verbeteren. 
Singapore is nu een biophillic city. Montreal noemt zich een bird friendly city. 
Amsterdam en Den Haag veranderen beleid en tenders in het voordeel van de 
biodiversiteit. De bouw zal haar opdrachtgevers gaan volgen.

Onze houding jegens de natuur verandert van “doden wat ons niet zint” naar 
“samenleven met leven” (Lidewij Edelkoort, zomergasten 2012). Een aantal 
jaar geleden veranderde de GGD hun strategie van bestrijding in een strategie 
van beheersing. De woordwijziging hield veel meer in dan alleen het woord. 
Onderdeel van de verandering was de campagne Anders voeren .... natuurlijk. 
De campagne maakte de stedelingen ervan bewust dat met hun gedrag het 
leven en de gezondheid van de stadsdieren verbeterd kan worden. Juist de 
snelle groei van de steden wereldwijd biedt de kans om het nieuwe denken 
te incorpereren.  “Bouwen aan natuur” is een typisch Nederlandse attitude, 
daarom kunnen we als geen ander land visie ontwikkelen op bouwen voor 
biodiversiteit.
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1. Kijk naar de stad als een berglandschap en ontwerp als architecten, 
landschapsarchitecten en stedenbouwers gezamenlijk de berg, de doorsnede is 
het ontwerpmiddel.

3. Neem het programma van eisen van de dieren en planten op in het programma van 
eisen van het bouwplan.

2. Ontwerp met de 6 ontwerpprincipes: robuustheid, verbinding, variatie en 
diversiteit, draagvlak en informatievoorziening.
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2. Contentontwikkeling

Zet de biodiverse bril op en kijk naar de stad alsof het een berglandschap is. 
De content is avontuurlijk want we lopen voorop. Het is een ontdekkingstocht 
hoe een stad te ontwerpen voor zowel mensen als planten en dieren. Waarin 
we samenleven met wat leeft. Ontwerp met de 6 ontwerpprincipes en neem het 
programma van eisen van de planten en de dieren op in het bouwproject. Dat is 
de content van de gids die ik wil maken.

Mijn kennis over bouwen voor biodiversiteit in steden is ontwikkeld door:
1. 25 jaar projecten met DS landschapsarchitecten, waarin biodiversiteit een 

grote rol speelt, sinds 2010 met sterke focus op de stad. www.dsla.nl
2. de studie Bouwen voor Biodiversiteit uit 2015
3. het samenwerkingsverband nextcity.nl dat zich heeft ontwikkeld tot een 

veelbezocht platform voor kennis op dit vlak. www.nextcity.nl
4. Lezingen Bouwen voor biodiversiteit voor overheden, architectuurcentra, 

woningbouwcorporaties, vogelbescherming, universiteiten, in binnen- en 
buitenland.  

5. De agenda als hoofd Landschapsarchitectuur op de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam: 4 jaar projecten met bouwen voor biodiversiteit.  intreerede: 
https://issuu.com/bouwkunst/docs/maike_van_stiphout_samen_together

Verdieping
Om mijn huidige kennis te vergroten en overdraagbaar te maken is verdieping 
nodig. De eerste is het interviewen van experts en belangrijke spelers. Ze leveren 
argumenten op voor het bouwen voor biodiversiteit (en ook tegen). De volgende 
personen wil ik interviewen:
1. Johan Rockström, directeur van het Stockholm Resilience Centre: de 6 

ontwerpprincipes voor bouwen voor biodiversiteit zijn ontleend aan zijn 
principes voor duurzaam ontwikkelen. Kan dat letterlijk, werkt dat?

2. Laura Gatti: zij ontwierp de condities en de beplantingstrategie van de 
Bosco Verticale (Stefano Boeri architects), een veel besproken, kwetsbaar 
en cruciaal onderdeel van het slagen van deze woontoren die zoveel 
navolgelingen heeft gekregen. Wat heeft ze geleerd?

3. Carol Williams: zij was degene die als eerste een brug sloeg tussen de 
bouwers en de dierenbeschermers door een boek uit te brengen met 
bouwtechnische details van vleermuis- en vogelvoorzieningen in de muren 
van gebouwen. Wat is haar ervaring met het boek en welke volgende stap ziet 
zij dat er gemaakt moet worden?

4. Bernard Wientjes,  voorzitter Bouwend Nederland: Hij schreef de bouwagenda 
2017 waarin natuurinclusief nadrukkelijk wordt benoemd als doel. Waar vinden 
we elkaar in ambities en kennisoverdracht? Welk boek wil de bouw?

5. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester, schreef in 10 punten de nieuwe rol 
van de architect. Wat kan de overheid doen om bouwen voor biodiversiteit 
te ontwikkelen en welke rol vervullen de architect en de opdrachtgevende 
partijen hierin?
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Door te bouwen kan de biodiversiteit soms toenemen. 3 Specifieke projecten ga 
ik onderzoeken om dat te laten zien. De projecten zijn ACROS, Bosco Verticale 
en Sloterdijk N1N3. De eerste twee zijn heel bekend en altijd gezien als plaatje. 
Kunnen ze ons helpen het bouwen voor biodiversiteit bekender te maken? 
Ik wil onderbouwen dat ze bijdragen aan de biodiversiteit door de feiten op 
tafel te krijgen. En ze zodanig presenteren in boekvorm dat ze educatief zijn. 
In dit onderzoek gaat Jan Rothuizen meewerken, als kunstenaar en tekenaar 
zal hij met mij naar Fukuoka en Milaan reizen voor onderzoek. Hij heeft een 
aanvullende en kritische rol en zorgt voor de tekeningen voor het boek.

Waarom ACROS (1994)
Dit gebouw was een icoon van duurzaamheid in de jaren 90. Het verlies aan 
oppervlakte park in dit dichtbebouwde stadsdeel werd gecompenseerd met 
de beplante gevel. Het is voornamelijk gezien als een visuele compensatie. 
De landschapsarchitect verantwoordelijk voor de beplantingen nam het 

locale hellingbos als voorbeeld om zijn bos op 
het gebouw te componeren. Het schijnt dat 
de biodiversiteit in dit stadsdeel door ACROS 
daardoor sterk gestegen is. Ik ga onderzoeken 
of dat zo is, en waardoor het komt. Hoelang het 
duurde voordat de biodiversiteit steeg en of de 
stad hier consequenties uit trekt voor inrichting 
en bouwen in deze buurt. En hoe en door wie het 
beheer geregeld wordt. 
Dat onderzoek ik op twee wijzen: ik heb persoonlijk 
contact met de landschapsarchitect Michio Tase, 
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met zijn bureau Plantago. Via hem wordt met de eigenaar en ambtenaren van 
de stad contact gelegd. Vervolgens ga ik met Jan naar Fukuoka om terplekke 
hem en anderen te spreken en de buurt en het gebouw te bezoeken. Een deel 
van het inwinnen van informatie gebeurt per mail. Ik reken op 4-5 dagen ter 
plekke te zijn.
Als dit project werkelijk de biodiversiteit heeft vergroot dan is dit icoon een 
mooie hoogstedelijke referentie voor bouwen voor biodiversiteit. Economisch 
gezien is het enorm succesvol. Japanners betalen meer voor nieuwbouw, maar 
nog meer voor een appartement in ACROS.

Waarom Bosco Verticale  (2016)
Boeri’s toren vol bomen is het icoon nu, dat veel navolging krijgt. Voorafgaand 
aan de bouw is een uitgebreid onderzoek gedaan naar beplantingsoorten en 
condities door biologen (waaronder bioloog Laura Gatti). Gezegd wordt dat de 
biodiversiteit is toegenomen, bijvoorbeeld het aantal vogels en insecten dat er 
leeft. Ik wil de feiten op tafel en onderzoeken of het waar is. Ook wil ik weten 
wat de natuurbijdrage is in deze buurt. Welke rol speelt de toren in relatie tot 
het aangrenzende park van Petra Blaisse en de spoorwegen. Ik heb direct 
contact met Laura Gatti en Stefano Boeri. Via hen ga ik met de nieuwe eigenaar 
en de ambtenaren van de stad contact leggen. Vervolgens ga ik met Jan naar 

Milaan om terplekke hen en andere personen te 
spreken en de buurt en het gebouw te bezoeken. 
Ik reken op 4 dagen ter plekke te zijn.
Economisch gezien is het zeer succesvol, de toren 
is direct na bouw verkocht aan een belegger. Hoe 
zit dat? Ik wil weten waarom er vertrouwen is, een 
gebouw met grote bomen lijkt een kwetsbare 
investering. 



8 30 januari 2018 - projectplan The first guide to biodiversity in urban design and development

Waarom Sloterdijk N1 en N3
Ik ben zelf deel van de ontwikkeling van het 
complex N1 en N3 in de buurt Sloterdijk in 
Amsterdam. We ontwerpen in een interdisciplinair 
team, met het doel een natuurinclusief complex 
te maken. We hebben 4 biotopen gedefinieerd, 
die gemaakt worden door de beplantingen en 
nestelgelegenheden op maaiveld, in de gevels 
en op de daken. Dit project in zijn geheel werkt 
op buurtniveau samen om de verbinding tussen 
Brettenzone en Westerpark te verbeteren. 
Daarnaast werk ik in opdracht van de stad 
Amsterdam aan een visie op de natuurinclusieve 
ontwikkeling van heel Sloterdijk. Het perspectief is 
genomen vanuit een natuurinclusievere openbare 
ruimte. Daaruit vloeien voort de regels nodig in de 
tenders van nieuwbouw en afspraken in verbouw. 
Het project N1N3 en de visie zijn echt een 
experiment, het is bij mijn weten nog nooit zo 
integraal in de bouw opgepakt. Mijn ervaring uit 
dit project draagt bij aan kennis over bouwen voor 
biodiversiteit.

Tenslotte wordt van alle studentenprojecten de 
projecten met de meest prikkelende voorstellen en 
dromen over samenleven met leven opgenomen in 
de content.  
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3.  De samenwerkingspartners

De onderzoeksamenwerking met Jan Rothuizen is hierboven beschreven. 

Het Nieuwe Instituut, ARCAM, Academie van Bouwkunst Amsterdam, BNA en 
NVTL hebben interesse getoond in het overdragen van de kennis. Ik zal gebruik 
maken van hun netwerken en hun podia. Met de BNA is het plan om een cursus 
te ontwikkkelen voor het bijscholingsprogramma.

Vogelbescherming NL doet mee. Jip Louwe Kooijmans is medewerker en 
stadsvogelaar. Hij heeft kennis van de productie van boeken en geeft lezingen. 
Hij zorgt voor wetenschappelijke input en toetsing van uitspraken over met 
name vogels.

De Dakdokters denken mee als bedrijf. Friso Klapwijk is directeur en 
civieltechnicus. Hij draagt bij in de input over dak- en gevelbeplanting en 
-constructies, deelt zijn praktijkkennis en -ervaring. Friso is ook voorzitter 
vakgroep dak- en gevelbegroeners van de VNG.

DentsueAegis is een groot reclamebureau. Daaronder valt psCity, dat 
gespecialiseerd is in social brandscaping.  De directeur Thijs Verheugen toetst 
aan de kennis van draagvlak creëren en marketing van de content. Hij is 
vakmatig bekend met de meest actuele informatiedragers en -technieken.

Nextcity.nl is partner. Mathias Lehner, onderzoekspartner nextcity.nl, architect 
en medewerker BNA internationale betrekkingen werkt mee namens nextcity.nl. 
Hij heeft kennis van de productie van boeken en geeft lezingen als voormalig 
directeur van het architectuurcentrum Haarlemmermeer. Zijn input is met name 
de kennis van het boek koppelen aan de internationale vakwereld en aan het 
platform nextcity.nl.

Marieke Berkers is partner in het schrijven van de teksten. Zij is architectuur-
historicus en schrijver. Met haar en Irma Boom maakte ik het boek Limesweg. 

De samenwerkingspartners en sponsoren
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Het “Bouwen aan natuur” is typisch Nederlands

4. Belang en betekenis van het project

Ik wil een inspirerend boek maken voor ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers 
om het bouwen voor mens, plant en dier net zo vanzelfsprekend te maken als 
het isoleren van woningen. De biodiversiteit zit wereldwijd in een neerwaartse 
spiraal. Steden vragen om oplossingen. “Stadbouwers” willen misschien wel, 
maar hebben geen goed handboek of online bronnen. 

Natuurinclusief bouwen is meer dan green windowdressing van gebouwen. Het 
is trendy om nu planten op en aan de gebouwde omgeving te tekenen, en over 
nestelgelegenheden te spreken, maar om significant en wezenlijk bij te dragen 
aan onze natuurlijke omgeving is specialistische kennis en juiste detaillering 
nodig. Meer dan mooie 3D renderings!

Er is veel wetenschappelijke kennis over natuur, maar de brug tussen natuur en 
het bouwen is nog niet geslagen. Zelfs in de landschapsarchitectuur is het nog 
niet vanzelfsprekend om te werken aan het vergroten van de biodiversiteit.
Ik krijg veel vragen naar een goede gids na lezingen maar deze is niet 
beschikbaar. 
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Belang en betekenis in het onderwijs
Veranderingen in de manier van werken worden door het onderwijs mogelijk gemaakt. 
In September 2014 kreeg ik de aanstelling als Hoofd Landschapsarchitectuur aan de 
Academie van Bouwkunst Amsterdam voor 4 jaar. Mijn intreerede Together was de 
start voor een reeks studio’s over bouwen voor biodiversiteit. Ik stelde me het doel de 
studenten van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw bekend te maken 
met biodiversiteit en de wezenlijke bijdrage die zij met hun vak kunnen leveren in 
het keren van de neergaande spiraal. En dit heeft een reeks interessante projecten 
opgeleverd. De content maakt het mogelijk dat de kennis ook zonder mij kan worden 
genoten. https://issuu.com/bouwkunst/docs/maike_van_stiphout_samen_together

Belang en betekenis in de vakwereld
In 2014 startten Mathias Lehner en ik het platform “nextcity.nl”. Via dit platform 
communiceerden we in eerste instantie de studie Bouwen voor Biodiversiteit. Het 
ontwikkelde zich echter tot een internationaal platform voor kennisuitwisseling op 
dit vlak. We gaan voort met bloggen over lezingen, symposia, discussies, projecten, 
literatuur en meer. En we stellen onderzoeksresultaten en publicaties beschikbaar. 
Hierdoor is onze kennis blijven groeien. Opmerkelijk is dat de site het aantal van 1000-
1500 hits per maand heeft. Dit toont aan dat er grote interesse is in de materie. De 
content met de visie, werkwijze en ontwerpprincipes zal ook beschikbaar komen onder 
onze eigen tab download.
http://nextcity.nl/downloads/

Om te voorzien in verdere kennisontwikkeling wordt een lijst samengesteld van 
literatuur, websites en andere bronnen van belang. De site www.nextcity.nl speelt ook 
hierin een belangrijke rol. Er zijn al literatuurlijsten in blogs gepubliceerd, hetgeen kan 
worden voortgezet door input vanuit dit project
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5. Hoofddoelstelling

Mijn stelling is dat juist door te bouwen de biodiversiteit kan toenemen. De 
bouw is conservatief en antropocentrisch. En de kennis- en attitudekloof 
tussen bouwers en biologen is groot. De steden ontwikkelen programma’s 
om de afname van de biodiversiteit te stoppen. Daarmee neemt de vraag aan 
ontwerpers, ontwikkelaars en bouwers om natuurinclusief te bouwen aan 
de stad toe. Ook de opdrachtgevers komen de kennisachterstand tegen. De 
gids verlaagt de drempel om natuurinclusief te bouwen, te ontwikkelen en te 
toetsen. De content slaat een brug tussen bouwpraktijk en natuurwetenschap 
en maakt daardoor natuurinclusief bouwen over 10 jaar net zo gewoon als 
bijvoorbeeld woningisolatie of afvalscheiding.

De contentontwikkeling heeft als doel het bouwen van natuurinclusieve steden 
door het opleiden van de ontwerpers en het verleiden van de ontwikkelaars en 
de uitschrijvers van tenders. Dit leidt zeker in de eerste jaren tot experimentele 
projecten zoals Sloterdijk N1N3.

Het is het eerste leerboek dat wordt gemaakt, dat hopelijk wordt opgevolgd 
door anderen. De Engelse taal is gekozen omdat het een wereldwijd fenomeen 
is. Het kan dus breed worden opgevolgd.

De bouw en de natuurwereld zijn geen vrienden. Er is veel kennis over de 
vestigingswensen en -eisen van dieren en planten in de natuurwetenschap, 
kennis die ontbreekt in de bouw. De crossovers zitten in de koppeling van 
kenners aan professionals in de bouw. Ook vertrouwen moet worden hersteld 
middels experimenten. De flora- en faunawetgeving heeft veel argwaan gewekt 
in de bouw en de media. Natuur is nog steeds een hindermacht in plaats van de 
drager van leefkwaliteit.

Relevantie
Het is de verbreding van het thema duurzaamheid in het vakgebied 
architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw, van een veelal technische 
op milieu gerichte duurzaamheid naar een duurzaamheid waarin de natuur een 
belangrijke rol speelt. De natuur biedt ons gratis diensten aan, de ecosysteem 
diensten.  De tijd is er rijp voor. We maken de zandmotor, waardoor zee het 
zand naar zijn plek transporteert in plaats van vrachtwagens. We openen 
de afsluitdijk voor vissen. We maken steden klimaatadaptief door openbare 
ruimte erop in te richten. We halen energie uit de wind en de zon. We maken de 
leefomgeving rap groener omdat het gezonder is. We veren weer mee in plaats 
van ons te verzettten. Bouwen voor biodiversiteit wordt straks heel gewoon, nu 
is het nog een avontuur.
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6.  Doelgroep

Dit is de content die de link legt tussen de wens om te bouwen voor 
biodiversiteit en de ontwerp- en bouwpraktijk, die gewenste kennis geeft om 
een villa, tuin, blok of buurt te ontwikkelen voor mens, plant en dier. 

Ontwerpers van de stad
De eerste doelgroep is de ontwerper van de stad. Daaronder vallen de 
architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers. Zij die professioneel 
vormgeven aan de leefomgeving in de stad en daarmee het verschil kunnen 
maken door te gaan bouwen aan een biotoop voor zowel mensen als voor 
planten en dieren. De content moet daarom zowel inhoudelijke argumenten 
(voor en tegen) als praktische ontwerphandvatten bevatten, om als ontwerper 
direct aan de slag te kunnen gaan. De doelgroep is ook de student in deze 
richtingen. Het moet degenen die nu en straks de stad van de toekomst 
vormgeven enthousiasmeren. 

Opdrachtgevers
De ontwerpers worden aangestuurd door de opdrachtgevers: de politiek, 
de ontwikkelaars, woningbouworganisaties, CPO’s en de investeerders. 
Opdrachtgevers vragen steeds vaker om natuurinclusieve projecten. dit zou 
niet moeten leiden tot gebouwen met plantenbakken, maar een integrale trend, 
waarin plantenbakken op balkons en de samenstelling van de beplanting een 
onderdeel kunnen zijn van een stadsbrede biotoop voor mens, plant en dier. 
Deze doelgroep ontbeert nog de kennis om een project of ontwikkeling volop 
op biodiversiteit te sturen en te toetsen.

Bouwondernemers
De bouwondernemers zijn een redelijk conservatieve groep. De kennis van het 
programma van eisen van de dieren en de planten zal hen moeten bereiken.
Zij zijn degenen die het in praktijk brengen, detailleren en materialiseren, 
verfijnen en verbeteren. 

Beheerders
De beheerders kunnen de manier van ontwerpen en ontwikkelen steunen 
en het succes op de lange termijn verzorgen. Zij zijn de ambassadeurs van 
geslaagde projecten. Dat geldt voor de waterbeheerders, groenbeheerders, 
gebouwenbeheerders, stadsecologen en meer. 

Internationaal
De doelgroep beperkt zich niet tot Nederland. De content wordt in het Engels 
geschreven. De trek naar de stad is een globale trend en daarmee is deze 
kennis relevant voor iedere stadsmaker. Het is de Nederlander die het “Bouwen 
aan natuur” kan uitdragen. Daar hebben wij, zoals eerder gezegd, bij uitstek 
ervaring mee.
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 Voorbeelduitwerking

Dit is het project Sloterdijk N1N3. Dit project is gemaakt met Heijmans vastgoed 
bv, NL architects, studio Donna van Miligen Bielke, Space encounters en Chris 
Collaris als architecten en DS landschapsarchitecten en Dakdokters voor het 
ontwerp van de buitenruimten en de beplantingstrategie.

Sloterdijk wordt wellicht de eerste ontwikkeling waarin bewust gestreefd 
wordt naar het maken van een biodiverse ontwikkeling. Sloterdijk (gemeente 
Amsterdam) schreef een tender uit waarin voor het eerst gevraagd werd te 
beargumenteren wat de bijdrage van het gebouwencomplex zal zijn aan de 
biodiversiteit in Sloterdijk. In dit project is de kennis ontwikkeld in de afgelopen 
jaren, voor het eerst toegepast. En dit project wordt uitgevoerd, het DO moet in 
december 2017 gereed zijn.

1. De ontwikkeling van Sloterdijk vanuit het perspectief van het bouwen aan 
een berglandschap: hierin wordt de ontwikkeling van Sloterdijk uitgelegd  
als rotslandschap in relatie tot de Brettenzone en het Westerpark. De rol 
van het kwaliteitsteam in het bouwen voor biodiversiteit is belangrijk op de 
schaal van de stedenbouwkundige ontwikkeling van Sloterdijk.

BIJLAGEN
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2. Het ontwerp van Sloterdijk N1+N3 wordt uitgelegd in relatie tot de 
ontwerpuitgangspunten voor bouwen voor biodiversiteit: robuustheid, 
verbindingen, variatie in schaal en maat, en diversiteit. En in relatie tot de 
communicatieve uitgangspunten draagvlak en informatievoorziening.

3. Sloterdijk N1N3 in details met uitleg over de kennis en techniek van 
nestelvoorzieningen en beplanting van daken en muren. Hierin staan 
ontwerpkeuzes en technische tekeningetn naast elkaar, maatvoering en 
materiaal naast isolatie en beheer. 
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Voorbeeld van een ontwerpkeuze en de technische implicaties. In het voorbeeld 
wordt dit nog verder uitgewerkt. Dit is het praktijk gerichte deel van de gids.
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Brief nai010
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