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Heeft u ooit zo naar onze stad gekeken? Voor levende organismen is de stad niets anders dan een rotslandschap.
We weten steeds beter wat elke soort nodig heeft om zich te vestigen, zich voort te planten en zich te voeden.
We kunnen bouwen voor planten, dieren en mensen. Dat is goed voor de biodiversiteit en goed voor ons.
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Voorwoord

Met deze publicatie vol kennis en inspiratie willen we Cruquius natuurlijk! een stap dichterbij brengen.
De pilot Cruquius is mede mogelijk gemaakt door het Stadsdeel Oost, dat het initiatief om Cruquius
natuurinclusief te maken omarmt. Cruquius is binnen stadsdeel Oost het experimenteergebied in de
ruimtelijke planvorming. Dat geeft ruimte voor creatieve nieuwe invloeden. Het is voor de ontwikkeling
van een grote soortenrijkdom geografisch erg gunstig gelegen. Het is een eiland middenin gevarieerd
landschap en bebouwing. Het is via land en water verbonden met zijn omgeving. Ook de voorgenomen
organische transformatie past goed bij het implementeren van de meer natuurinclusieve stad. Dit alles
maakt Cruquius de perfecte pilot om te investeren in een leefomgeving die de kwaliteit van leven verhoogt voor alle mensen, planten en dieren die nu en straks leven in deze buurt.
De eerste stappen richting een natuurinclusieve ontwikkeling zijn gezet. We hebben afgelopen jaar
referentieprojecten gedocumenteerd, de kansen voor Cruquius in kaart gebracht en belangengroepen
geÏnteresseerd met lezingen, public reviews, weblogs en een expositie. We hebben concrete ontwerpen
bedacht die kunnen worden uitgevoerd. De resultaten zijn allemaal gepost op www.nextcity.nl , de online
kennisbron en toonbank voor bouwen voor biodiversiteit. We zijn er nog niet. Deze publicatie helpt
wellicht om de volgende stap te zetten, naar zichtbaarheid van de intenties.
We blijven ons inzetten om kennis en voorbeelden met enthousiasme over te dragen. En we hopen dat
Cruquius de eerste echte natuurinclusieve buurt van Amsterdam wordt.
Als dank voor hun ondersteuning in organisatorische, inhoudelijke en financiële zin dragen wij deze
publicatie op aan Ivar Manuel, Hester Ombre en Brenda Hunt.
Maike van Stiphout en Mathias Lehner
onderzoeksdirecteuren Nextcity.nl
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Semi-publiek meubilair
Cruquius Natuurlijk!

Gemeente perkjes

Onderhoud bewoners

Stichting Blijven drijven
Straat meubilair

Building for Biodiversity

CruquiusConnects

Stichting Blije Buren

Vrienden van Flevopark
Moestuinen & groen

Bamboe

Initiatief voor groen

draagvlak creëren
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1. Introductie Cruquius

en
ding Gooi
ecologische verbin

blauwe structuur

rots

nd
Waterla

groene structuur
Cruquius als rots tussen land en water

verbindingen

“Iedere ontwikkeling en elk gebouw kan bijdragen aan de biodiversiteit in de stad. Wanneer stadsdeel en
ontwikkelende partijen samen werken op dit thema biedt de perceelsgewijze verandering van dit gebied
kans op een natuurinclusieve ontwikkeling.” (uit: gebiedsagenda Oostelijk havengebied).
Met de biodiverse bril op ziet Cruquius eruit als een rots tussen land en water. Een ideale omgeving voor
veel soorten om zich te vestigen. Het is niet alleen voor de mens een aantrekkelijk woon- en werkgebied.
Het is in de toekomst goed verbonden met zowel het Gooi als met Waterland. Aan de oostzijde van
Cruquius wordt beleid uitgevoerd met als doel meer ruimte en betere verbindingen voor dieren en
planten. Cruquius ligt dus ook geografisch perfect verbonden voor een natuurinclusieve ontwikkeling.
Ook de in maat en schaal varierende gebouwen, open ruimtes en randen, zowel oud als nieuw, maken het
voor veel soorten interessant als leefomgeving. Met een paar slimme ingrepen kan hier snel een groot
succes geboekt worden voor mens, plant en dier.
Van de Amerikanen leerden we in het onderzoek dat bouwen voor biodiversiteit alleen kan slagen wanneer
er draagvlak voor is. Dat lijkt in opkomst. Op en rond Cruquius zijn allerlei kleine groene initiatieven gestart zoals de moestuinen, particuliere geveltuinen en vlindervriendelijk beheer. Er worden excursies met
de kanovereniging en met stadsecologen georganiseerd om de buurtbewoners de aanwezige natuur te
laten zien en leren kennen. De onlangs opgerichte Cruquius Connects heeft natuurvriendelijke ontwikkeling in zijn doelen gezet. Tijdens ons onderzoek zijn viermaal openbare bijeenkomsten georganiseerd met
steeds weer nieuwe bezoekers uit de buurt. De architect van Amvest heeft nestelruimte voor vleermuizen
en gierzwaluwen in zijn gevels getekend. En het bureau dat tekent aan het masterplan openbare ruimte
kreeg biodiversiteit als doel mee. Kortom het draagvlak neemt toe.
Dit voorbeeldenboek, speciaal gemaakt voor iedereen die bouwt en verbouwd op Cruquius, is gemaakt om
het proces van natuurinclusief ontwikkelen te bevorderen. Voor degenen die zich meer willen verdiepen in
de materie is de website www.nextcity.nl opgesteld met daarop de resultaten uit het onderzoek Bouwen
voor Biodiversiteit, literatuur, interviews en blogs over het onderwerp.

Bouwen voor Biodiversiteit Cruquius natuurlijk
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Uitgangspunten
Om een stad te bouwen die leefbaar is voor iedereen zijn naar aanleiding van de onderzoeksresultaten,
de volgende zes uitgangspunten opgesteld:

Verbindingen leggen
Connecties op alle schaalniveaus zijn van belang voor biodiversiteit. Dat zijn
verbindingen met de omgeving en binnenin een gebied zoals looppaden,
waterwegen en vliegroutes voor uiteenlopende soorten dieren en planten.

Zorgen voor robuustheid
De continuïteit van biodiversiteit is groter bij overlappen en dubbelingen in
soorten zodat het verdwijnen van het ene wordt gecompenseerd door de toename
van het andere. Een robuust systeem bestaat niet uit één soort.

Variëren in korrelmaat
Verscheidenheid in de grootte en structuur van de bouwstenen en modules van
een stad, wijk of, buurt bevordert biodiversiteit. Hoe meer verschillen in aantal en
maat, des te beter.

Diversiteit bewaken
Gebruik, bebouwing, bewoners, management en onderhoud - diversiteit op alle
niveaus bevordert biodiversiteit. Al een klein stukje niet gemaaid gras in een
keurig gazon maakt een groot verschil op het geheel.

Draagvlak creëren
Leven met leven is een nieuwe belevenis en succesvol werken aan biodiversiteit
is de oogst van een gezamenlijke inspanning. Het nodige draagvlak en
enthousiasme betekenen een verandering in onze houding en gedrag.

Communiceren
Onbekend maakt onbemind, en de melk komt niet uit het pakje maar van een
koe. Voorlichting en ambassadeurs zijn nodig om goed bedoelde inspanningen
succesvol en motiverend te laten verlopen. Met de juiste informatie kun je direct
beginnen!

8
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2. Biodivers ontwikkelen
De kwaliteit van de leefomgeving neemt toe met meer biodiversiteit. Onderzocht is hoe de ontwikkeling in
met Cruquius vergelijkbare gebieden elders geleid heeft tot een biodiversiteit verhogend effect. Het blijkt
dat in ons land niet de techniek maar de onbekendheid de beperkende factor is. In de ons omringende
landen is bouwen met natuur gewoner en veelal al verplicht. Met deze kennis zijn voor Cruquius een
zevental adviezen opgesteld om te komen tot een meer biodiverse ontwikkeling van het eiland.
Adviesen
2.1 Groen verbinden
2.2 Civiele kunstwerken natuurinclusief
2.3 Diervriendelijke verlichting
2.4 Natuurvriendelijke kades
2.5 ‘Bruine’ daken
2.6 Natuurlijk watersysteem
2.7 Geluidabsorberende beplanting
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2.1 Groen verbinden

Hammarby Sjöstad Stockholm - groenverbindingen

groen netwerk
Als buren hun
ontwikkelplannen op
elkaar afstemmen zodanig
dat de private ruimtes
onderling door beplanting
verbonden zijn, ontstaat
een uitgebreid netwerk
voor kleine zoogdieren en
insecten.
De woonwijk Hammerby
Sjöstad in Stockholm is
een interessant voorbeeld.
Vergelijkbaar met het
Cruquiusgebied profiteert
Hammarby van een
uitstekende ligging tussen
het rijke urbane leven van
de hoofdstad en de natuur
aan de stadsrand.

huidige situatie

ideale situatie

10
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2.2 Civiele kunstwerken natuurinclusief

Bat bridge - NEXT architects

Austin, Texas - Verenigde Staten

natuurlijke kunstwerken
Civiele kunstwerken
zoals bruggen en sluizen
bieden prima schuil- en
nestelgelegenheid voor
vleermuizen en insecten. Ze
hinderen ook niemand met
hun bewoning. Bouw alle
nieuwe civiele kunstwerken
rond Curquius natuurinclusief.
Een mooi voorbeeld is
de onlangs opgeleverde
vleermuisbrug van Next in
Monster. Biodiversiteit kan
ook een attractie zijn voor de
stad. In Austin (USA) wonen
1,5 miljoen vleermuizen
in de brug. Drommen
toeristen komen kijken naar
het massale uitvliegen bij
zonsondergang.

huidige situatie

kop

brug

haven

brug
ideale situatie

sluis
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2.3 Diervriendelijke verlichting

Greenport Bikewy bij Venlo (Unnolumis)

straatverlichting
Op Cruquius neemt de hoeveelheid licht en lichtarmaturen door de ontwikkeling
naar woon-werkgebied
sterk toe.
Vleermuizen zien een ander
spectrum licht dan wij.
Door vleermuisvriendelijke
(led)lampen te gebruiken
zien we allebei in de nacht.
Tussen Horst-Sevenum en
Venlo loopt een 12 kilometer lange fietssnelweg, de
Greenport Bikeway. Deze
fietsroute loopt dwars door
een natuurgebied. Bij de
aanleg van de fietsroute
heeft de natuur dan ook
een belangrijke plek gekregen, mede door plaatsing
van de batlamp

huidige situatie

ideale situatie
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2.4 Natuurvriendelijke kades

varens langs de kade

ijsvogelnestkast in kadewand

‘groene’ kades
Op Cruquius wordt elk te ontwikkelen perceel omrand door
stevige kades, als opsluiting
van vervuilde grond en bescherming tegen golfslag.
Deze kades kunnen met een
eenvoudige reddingsbalk plek
geven aan planten en kans
bieden aan drenkelingen om
uit het water te komen. Een
voorzetwand kan schuil- en
nestelruimte bieden aan allerlei leven aan de waterkant.

huidige situatie

Een bioloop (zie object voor
biodiversiteit) maakt dat de
dieren die in het water belanden er weer uit kunnen.
In het Bijlmerpark in Amsterdam is een ijsvogelwand
geplaatst (nestkasten in de
oever/kade).

ideale situatie
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2.5 ‘Bruine’ daken

zonnecellen op een natuurlijk dak

Zwarte roodstaart

energie en ‘brown roofs’
Een groen dak gaat 3x zolang
mee. In ons omringende landen
is het veel algemener dat alle
daken een vegetatie hebben.
Zonnepalen op een dak met
vegetatie hebben een hogere
opbrengt door de verkoelende
werking van de vegetatie. Voor
een ‘bruin’dak wordt de grond uit
de directe omgeving gehaald en
inzaaien hoeft niet. Dat scheelt in
aanlegkosten.

huidige situatie

In Londen is zelfs de zwarte
roodstaart gered doordat daken
belegd zijn met grond van nabijgelegen braakliggende terreinen:
‘brown roofs’.

ideale situatie
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2.6 Natuurlijk watersysteem

Potsdamer Platz

natuurlijke waterzuivering
Het grijs water kan worden afgekoppeld, dit ontlast de waterzuiveringsinstallatie. Het hemelwater van de daken kan in vijvers
met waterplanten gezuiverd
worden, hetgeen een rijkdom
aan dierenleven oplevert. Vervolgens kan het schone water naar
de omringende wateren worden
afgevoerd. Wanneer dat zichtbaar
gebeurt draagt het bij aan de
bewustwording en het draagvlak.

huidige situatie

Op de Potsdamer Platz in Berlijn
is een reeks stedelijke vijvers
met een oppervlak van circa 1,2
hectare gerealiseerd. De schaal,
de binnenstedelijke locatie en
de integratie van ecologische,
esthetische en civieltechnische
functies zijn uniek.

ideale situatie
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2.7 Geluid-absorberende beplanting

Bosco Verticale Milan - Stefano Boeri

geluid dempen
Op dit lange smalle eiland,
omringd door watervlakken is omgang met geluid
een belangrijk ontwerpthema. Beplantingsvakken,
groene gevels en bomen
vangen geluid op dat van
wegen, watervlakken en
gevels kaatst. Een woonomgeving wordt stiller
van meer groen. Door de
stilte worden de vogels
hoorbaar, wat weer als
een tegengeluid de stilte
versterkt.

huidige situatie

Een voorbeeld van natuurlijke geluidsabsorbering
is Bosco Verticale (Stefano
Boeri Architetti) in Milan,
twee woontorens met in
totaal zo’n 900 bomen. Ze
houden het lawaai van de
stad tegen. Als bewoner
waan je je in een afgelegen
bos.

ideale situatie
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3. Ontwerpvoorstellen voor meer biodiversiteit

Aan het einde van het onderzoeksproject vond de ontwerpworkshop plaats. Een week van intensief
samenwerken waar de studenten, opgedeeld in kleine teams, ontwerpvoorstellen ontwikkelden op basis
van het onderzoek en de lokatie-specifieke kenmerken in het Cruquiusgebied. Alle schalen werden verkend. De ontwerpvoorstellen lopen uiteen van een biodiversiteits- gereedschapskist die betrekking heeft
op de bewoners, tot grote structuren verbonden aan nieuwe en oude gebouwen, toepasbaar voor ontwikkelaars, architecten, bouwers. Het gemeenschappelijke uitgangspunt bij alle voorstellen is de noodzakelijke betrokkenheid vanuit de buurt om een project succesvol te laten zijn, ook op langere termijn.
ontwerpvoorstellen
3.1 Bioloop
3.2 Emergency toolbox
3.3 Groeiringen
3.4 Urban Fishway
3.5 Natuurhaven
3.6 Blauwe rotonde
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3.1 Bioloop
Voor mens en dier
De bioloop is een drijvend element dat tegen hoge kades kan
worden aangelegd. Het verbindt
land en water. De trapjes zorgen
ervoor dat mensen, egels en
kuikens uit het water kunnen
komen. Het is ook te gebruiken
als zitelement. Het element
zuivert het water rondom door
de driehoeksmosselen eronder.
Het maakt ruimte voor waterplanten en biedt een paai- en
broedplaats.

18
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3.2 Emergency toolbox

mail box

bu ild
bio ing
for
div
em
ers
erg
ity
too
en cy
lbo
x

Gebruik de toolbox om bij te dragen aan een biodivers Cruquius.
Maak de vogels, vlinders en bijen blij. Deel met je buren en
Use this toolbox to contribute to a
vrienden. Doe het samen!
biodiverse Cruquius. Use the tools

building for
to make birds, butterflies & bees
Geniet!
biodiversity
happy! Share with neighbours and
friends, do it together!
emergency
Biodiverse impuls per post
toolbox
De
‘emergency tool-kit voor biodi-Enjoy!
versiteit’, is een gereedschapset
waarmee mensen kunnen worden
geinformeerd en op verschillende
niveaus in het proces van het
vergroten van de biodiversiteit
kunnen worden aangespoord om
zich in te zetten: individuen en
buurten. De toolbox stimuleert de
betrokkenheid bij de mensen en is
daarmee een strategie voor community building.

mail box

ingredients

ingredients

1

1

2

2

3

3
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2/5 Verbraming

GROEIRINGEN

3.3 Groeiringen
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Mug
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Fuut

Aalscholver
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Mos

Merel

3/5 IJzereters

2/5 Verbraming

Een silo van de voormalige
wijnhandel wordt opgedeeld in 5 schijven. Deze
worden op verschillende
manieren ingezet om de
4/5
biodiversiteit te vergroten.
Aangronden
Zo wordt het deksel een
vleermuisonderkomen en
uitzichtpunt op het uiterste noordelijke punt van
het eiland. En de rotonde
wordt een omcirkelde 1/5
natuurtuin met eigenPioniers
lantaarnpaal.

4/5 Aangronden

3/5 IJzereters
5/5 Roest

4/5 Aangronden
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Straatgras

4/5 Aangronden
Meerkoet

5/5 Roest

5/5

3/5 IJzereters
Iep

4/5 Aangronden

Mug

2/5 Verbraming
Braam

3/5 IJzereters

Kruisspin

1/5 Pioniers
Klaproos

Vlinderstruik

Dwergvleermuis
Koolwitje

4/5
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MargrietMug

3.4 Urban Fishway
vistrap
De Urban Fishway is een nieuw
element in de openbare ruimte
die bezoekers verbindt met de
natuur, het bewustzijn en de
betrokkenheid bevordert. Het is
een waterbrug: een reeks vijvers
verbonden met vistrappen. De
vijvers worden gevoed door het
hemelwater van de daken. Bij
flinke regenval overstromen de
vijvers, wordt het een vistrap
naar het omliggende water en
kunnen de vissen zich verplaatsen. Een flinke regenbui levert
dus een spectakel op.
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3.5 Groene Amsterdammertje

1

2

Biodiverse erfscheiding
Het Groene Amsterdammertje is
een variant op hekken, waarvan
er veel zijn in het gebied. Iedereen kan zijn eigen paal zetten
in een palenzone en daardoor
meehelpen aan het vergroten
van de biodiversiteit op de
grens van privé en openbaar.
De inspiratie komt van de plantjes die verschijnen en blijven
staan rond verkeerspalen in de
stad.

3

4

5
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3.6 The urban canopy
Groene voorzetgevel
Een biodiverse stellage van
hout en metaal wordt aan de
buitenzijde van De Nieuwe Vaart
bevestigd. De constructie bevat
allerlei nestkasten. In de stellage
worden balkons gehangen zodat
de bewoners en werkenden naar
buiten kunnen. De klimplanten
worden aan de voet geplant.
De urban canopy verbindt het
maaiveld met het te vergroenen
dak. Daarmee wordt de
leefwereld voor veel dieren flink
groter. Van binnenuit is de natuur
ineens heel dichtbij.

View on urban canopy

Green lofts - Mei architects
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3.7 Natuurhaven
Drijvende tuin
De verscholen haven wordt tot
bijzondere ontmoetingsplek
omgevormd door de drijvende
tuin van Jasper Grootveld erin te
varen. Zo komt natuur en cultuur Cruquius binnen en kan
draagvlak voor natuurinclusief
ontwikkelen worden vergroot.
Deze plek leent zich ook goed om
informatiepanelen te plaatsen
over de bijzondere ontwikkeling
van Cruquius.
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3.8 Blauwe rotonde
Entree voor Cruquius
Aan de entree van Cruquius ligt
een rotonde die zich goed leent
om een zichtbare ingreep te
doen. Aan de lantaarnpaal kunnen vogel en bijenhuisjes vastgemaakt worden. Deze kunnen
worden gemaakt bij Fenix, met
kinderen uit de buurt. Aan de
voet worden nectar- en bessenrijke planten gezet die allemaal
blauw bloeien. De zichtbaarheid
vergroot het draagvlak voor bouwen voor biodiversiteit.

doorsnede van de rotonde met principe-beplanting en broedplaatsje, te overleggen met de beheerder
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Biodiversiteit in Cruquius
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