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Geachte heren Soffree en Rottier, 

 

Op 4 juni 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over natuurinclusief bouwen. In uw brief stelt u 

diverse vragen waarop wij u hieronder puntsgewijs antwoord dan wel reactie geven. 

 

Vraag 1 

Wat zijn de eerste ervaringen; wat gaat goed en wat gaat er wat minder? 

 

Antwoord: 

Veel ontwikkelingen, die momenteel in uitvoering komen, zijn gestart voor het convenant is ondertekend. 

Onze ervaringen zijn nog beperkt. Het is van belang om aan de voorkant van een proces/project de 

uitgangspunten te formuleren, in plaats van achteraf bij lopende projecten.  

 

Er zijn er al een aantal projecten waarbij uitvoering wordt gegeven aan het programma van eisen uit het 

convenant: 

 Bij het proces Rivieroevers is klimaatadaptatie en het convenant klimaatadaptief bouwen een 

wezenlijk onderdeel van de gebiedsvisie.  

 Met de stakeholders van het nieuwbouwproject van basisschool De Wingerd zijn we zojuist 

gestart om met elkaar de kansen in beeld te brengen.  

 Voor het geluidsscherm Oosterpark zal dit een onderwerp zijn in het functioneel programma van 

eisen.  

 Bij de ontwikkeling van Electropark 17 zijn afspraken gemaakt met de ontwikkelaar over behoud 

van monumentale bomen nabij het plangebied. Ook is de hoeveelheid toegevoegd oppervlakte 

verharding beperkt gebleven. Een deel van de bestaande verharding wordt ‘teruggegeven’ aan 

het Electropark.  
 In de projecten van onder andere Ridderhof II (verbouwing voor o.a. Lidl) en de Rembrandtweg 

257 worden al concrete klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen getroffen: 

o Tegen het laad- en losdok van de nieuwe Lidl wordt groene beplanting aangebracht. Dit 

konden we inbrengen ten tijde van de omgevingsvergunningaanvraag (begin 2021). 

o In december 2020 zijn voor de Rembrandtweg 257 de uitgangspunten geformuleerd en 

heeft de ontwikkelaar actief ingezet op natuurinclusief bouwen. Hier zijn de volgende 

maatregelen getroffen: De half-verdiepte parkeergarage wordt voorzien van een groen 



talud. In de gevel van het woongebouw komen vleermuizenkasten. Tussen de 

gevelpanelen van het woongebouw komen hederaschermen. Aan de Burgemeester De 

Zeeuwstraat en langs de Rembrandtweg wordt een brede groene buffer aangehouden. 

De binnentuin (dit is tevens het dak van de parkeergarage en bergingen) van het gebouw 

wordt voorzien van gras en kleine struiken. Deze binnentuin wordt (mede) benut als 

opslag van hemelwater. Het opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor irrigatie van de 

hederaschermen tussen de gevelpanelen en de binnentuin zelf. 

 

Bij ruimtelijke initiatieven agenderen en bespreken we in een zo vroeg mogelijk stadium met 

initiatiefnemers onder andere de onderwerpen ecologie, flora, fauna en natuurinclusiviteit. De opgave 

wordt heel vaak positief benaderd en leidt daarbij tot concrete maatregelen. De komende tijd zullen we 

ervaren of de ambities in alle gevallen haalbaar en betaalbaar zijn.  

 

Vraag 2 

Waar kunnen we deze beschrijving vinden in de nieuwste bestemmingsplannen, bij voorbeeld bij de 

nieuwbouw van het Gemini College of de appartementen Hoek Kievitsweg - Stadhouderslaan?  

 

Antwoord: 

Het bestemmingsplan ‘Gemini college, de Loods en de Gooth’ is door uw gemeenteraad vastgesteld op 

17 september 2020. Het bestemmingsplan ’Kievitsweg Ridderkerk’ is door uw gemeenteraad vastgesteld 

op 7 juli 2020. In beide gevallen was toen het Convenant Klimaat adaptief Bouwen nog niet van kracht.  

Het convenant heeft daarom ook geen plek gekregen in de toelichting van het bestemmingsplan. Dit 

neemt niet weg dat in de toelichting van deze bestemmingsplannen wel is verwezen naar relevante 

natuurwetgeving en doelstellingen en beleid ten aanzien van duurzaamheid. 

 

Vraag 3 

Kunt u aangeven op welke wijze er in het uiteindelijke plan invulling is gegeven aan Natuur inclusief 

bouwen bij het bestemmingsplan Driehoek het Zand? 

 

Antwoord: 

In de tenderfase in 2017/2018 is als randvoorwaarde voor de ontwikkeling gesteld om natuurinclusief te 

bouwen. In de inschrijving van de ontwikkelaar staat hierover het volgende:  

 

Duurzaam en groengebied. Natuur en water hebben de voorhand in het ontwerp, waarbij de bouwblokken 

te gast zijn in het openbare gebied en de groenbeleving versterken. Dit maakt van deze wijk een groene 

oase binnen Ridderkerk; het ontwerp zorgt voor een ecologische verrijking van de buurt. Al de gebouwen 

hebben uitzicht op het groen en de meanderende route van het water. De natuurlijke taluds bieden ruimte 

voor voldoende extra waterbuffers in het gebied. Daarnaast is de verlichting van de buitenruimte 

energiezuinig (LED) en zijn de materialen voor de buitenruimte natuurlijk van aard en met een lage 

milieu-impact. 

 

In 2017 is er een flora en fauna Quick Scan uitgevoerd door een ecoloog. Deze quick scan diende als 

actualisatie van een onderzoek uit 2012. Uit deze quick scan zijn aanbevelingen voortgekomen om dit 

gebied natuurinclusief te ontwikkelen (zowel de ruimtelijke kwaliteit als bebouwing). Deze aanbevelingen 

betroffen o.a. natuurvriendelijke oevers, nest- en verblijfsvoorzieningen in de nieuwbouw en rekening 

houden met broedseizoenen.  
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Vraag 4 

Waaruit blijkt in dit plan (Driehoek het Zand) dat er rekening gehouden is met de inzichten van de ecoloog 

en de uitkomsten van het onderzoek flora/fauna? 

 

Antwoord: 

Recent is bij het bouwrijp maken van het gebied het dempen van een watergang uitgesteld i.v.m. een 

broedende Meerkoet, en hebben we o.a. door het verleggen van een bouwinrit bomen gespaard. Het 

woonrijp maken van de Driehoek ligt nog wat verder in de toekomst. In het concept inrichtingsplan wordt 

uitgegaan van een plasberm (deels met rietkraag) met waterrijke beplanting als oever voor de watergang. 

Dit komt de waterkwaliteit ten goede. Daarnaast is er een ruime diversiteit aan beplanting ingetekend. 

Denk o.a. aan diverse bomen (bestaand en nieuw), struiken en grasruigte met bloemsoorten.  

 

Vraag 5 

In hoeverre wordt door Wooncompas omgegaan met Natuur inclusief bouwen bij haar nieuwbouw- en 

renovatieprojecten? We denken hierbij aan bij voorbeeld de projecten Rembrandtweg/Coosje Ayalstraat 

en Stadhouderslaan. 

 

Antwoord: 

Bij Wooncompas is aandacht voor natuurinclusief bouwen en zij passen dit toe waar dit mogelijk is. Voor 

het project Rembrandtweg fase 1 (Coosje Ayalstraat) zijn de volgende maatregelen toegepast voor 

natuurinclusief bouwen: 

- De realisatie van 8 vleermuiskasten in de gevels. 

- De tuin aanleg met het green-to-colour concept. Dit is een specifieke tuinaanleg gebaseerd op 

veel bloeiende planten gedurende drie seizoenen (lente – zomer – herfst).  

- De plaatsing van insectenhotels en vlinderkasten in de tuin. 

- Afvoer van hemelwater van de bestrating en de gebouwen naar de vijver voor de Coosje 

Ayalstraat. 

 

Voor het centrumplan geldt dat de woningen zijn voorzien van vleermuizenkasten en mussenkasten en 

dat rondom de woningen gezorgd is voor geschikte beplanting voor de huismus, door de aanleg van 

hagen en struikgewas. 

 

Wooncompas geeft aan dat het natuurinclusief bouwen onder druk staat vanwege de vele onderwerpen 

waarmee rekening gehouden moet worden bij nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Bij 

sociale woningbouw dient dit van geval tot geval te worden bezien op mogelijkheden. Duidelijk is dat 

aanvullende maatregelen op gespannen voet kunnen staan met de tegelijkertijd benodigde 

betaalbaarheid van sociale woningbouw. 

 

Vraag 6 

In het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie (een gezamenlijk plan van gemeentes, 

waterschappen, provincies en het Rijk) wordt gewerkt aan een strategie om de doelen uit dit plan te 

realiseren. De oplevering van de resultaten stond gepland voor het eerste kwartaal van 2021. Zijn de 

resultaten al bekend en hoe verloopt het proces verder? 



 

Antwoord: 

De risicodialogen met een aantal stakeholders hebben in het eerste kwartaal van 2021 kunnen 

plaatsvinden. Deze input wordt verwerkt in de strategie die na de zomer in concept gereed is. Naar 

verwachting vindt de raadsbehandeling van de klimaatadaptatiestrategie plaats in december 2021.  

 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

 

de secretaris de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 

 


