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Hiltrud Pötz



Natuurinclusieve school
Schieoevers, Delft

• Vergroenen van een 100% verhard 
plein op een ondergrondse 
parkeergarage

• Waterberging in een 
krattensysteem op het 
parkeerdek

• Maximale vergroening van het 
maaiveld

• Inrichting openbare ruimte gericht 
op verhogen van de biodiversiteit

• Creëren van coolspots



Noord

Oost
Situering

30 m

5 m

35 m

OostgevelNoordgevel

3,6 m

5 m

3,6 m

Geveloppervlak noord: 504 m2 
Glas: 180 m2
Gesloten: 324 m2

Geveloppervlak oost: 432 m2 
Glas: 144 m2
Gesloten: 288 m2

daktuin 
200 m2

dakoppervlak 
circa
800 m2

speelplein 
600 m2

groen

125 m2parkeren
75m2

fietsparkeren 
200 m2

• Delen van de noord- en oostgevel van de 
oude kabelfabriek worden hergebruikt

• De zuid- en westgevels worden gedeeld met 
nieuw te bouwen gebouwen

De oppervlakten van de school zijn 
conform de standaard:

Oppervlakte: +/- 2000 m2

Bouwlagen: 2-3 bouwlagen

Footprint: 1000m2
Kavel: 2000 m2
Speelplein: 600 m2
Groen 200 m2
Fietsparkeren 200 m2
Dakoppervlakte 
school:

 1000 m2 waarvan     
200m2 atrium op 
1e verdieping



Klimaat en natuurinclusiviteitskaders

• Eis is dat een perceel afgekoppeld wordt van 
het hemelwaterriool en hemelwater volledig op 
eigen terrein wordt verwerkt tot 70 mm in één 
uur. Als er meer regen valt mag dit naar het 
openbare gebied worden afgevoerd.

• Op een perceel wordt intensief groen 
gerealiseerd met een omvang van ten minste 
50% van het oppervlak van dat perceel, dit kan 
door (dak)tuinen en/of groene gevels.

• Voor daktuinen en dergelijke (waarbij het 
groen geen toegang heeft tot het grondwater) 
wordt 200 liter water per m2 groen 
vastgehouden.

• Van alle gevelvlakken wordt tenminste 
40% warmtewerend uitgevoerd 
(Breaam8), groene oppervlakken vallen 
hier eveneens onder.

• Voldoen aan de eisen van ‘Natuurinclusief 
bouwen en ontwikkelen’ (middelgroot 
project) van de gemeente Delft



0,8 m

overstek l = 0,3 m

14,4 m

gierzwaluw

apus apus

grondgebonden 

schaduwplanten

wilde hop, winterjasmijn

•koloniebroeder

•nestkasten in cluster geplaatst

• minimaal 6 nestkasten bij 

middel- groot project

•liefst niet boven ramen

• invliegopening aan 

onderzijde nestkast

•minimale hoogte 6 m, liefst > 15 m

• aanvliegroute 3 m vrij van 

opstakels (openslaande ramen, 

balkon e.a.)

•onderlinge afstand > 0,8 m

• ingangen op het noorden, 

oosten en/of noordoosten

•onder dakrand/overstek 0,3 m

•kastgrootte 43 x 17,5 x 17,5 cm

Zone > 

8 m

Zone < 

8 m

gierzwaluw

apus apus

5 m

huismus

passer domesticus

•nestkasten in cluster geplaatst

• minimaal 6 nestkasten bij 

middel- groot project

•niet boven ramen

•invliegopening 3,5 cm

•minimale hoogte 3 m, liefst > 5,5 

m

<12 m

•onderlinge afstand > 0,5 m

•ingangen op het noorden, oosten

•kastgrootte 15 x 8 
cm

0,5 m

Noordgevel
verplicht indien passend:
• nestplaatsen voor gierzwaluw
• nestplaatsen voor huismus (inclusief biotoop)

zone geschikt voor 
grondgebonden 
klimplanten

zone minder geschikt voor 
nest/verblijfplaatsen

zone geschikt voor nest/ver- 
blijfplaatsen

zone geschikt voor 
nest/verblijfplaatsen en 
grondgebonden 
klimplanten

glasoppervlak

5,5 m 
en/of noordoosten

• <50 m biotoop van inheemse 

heesters/struiken, klimop, 

(on)kruid, zand en ondiep water 

(2 cm)



Programma totale perceel 2000 m2

Locatie Maatregel Hitte Water

Flora: EIS: 50% totale 

perceel intensief groen 

(500 m2)
Fauna Verblijven Spelen Educatie Punten

GEVELS: totaal +/- 1200 m2 EIS: 
40% warmtewerend (480 m2)

Noordgevel : 500 m2

180 m2 glas n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t.

320 m2 metselwerk Gevelbeplanting

(160 m2 bij voorkeur 
grondgebonden groei 
tot +/- 8 m)

n.v.t. n.v.t. Gevelplanten, geschikt

voor (half)schaduw

Beschutting, nectar en

nestplaats

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

2 (mits 30%

van de totale 
gevel 
begroeid is)

Gierzwaluw 6 neststenen in cluster n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1

Oostgevel: 430 m2

145 m2 glas Zonwering Overstek of

lamellen

n.v.t. n.v.t.

285 m2 metselwerk Nestkasten Overstek n.v.t. Spreeuw, huismus n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gevelbeplanting

(145 m2 bij voorkeur 
grondgebonden groei 
tot +/- 8 m)

n.v.t. n.v.t. Gevelplanten, geschikt

voor (half)schaduw

Beschutting, nectar en

nestplaats

2 (mits 30%

van de totale 
gevel 
begroeid is)

Biotoop huismus overstek heesters binnen 50m gevel

+ aanwezigheid zand en 
ondiep water

Huismus, 12 m hoogte,

min. 6 nestkassen in 
cluster geplaatst

2 (mits

volledige 
biotoop 
aanwezig 
is)

Biotoop spreeuw Overstek Grasveld Spreeuw, in groepjes van

3, inclusief biotoop

2 (mits

volledige 
biotoop 
aanwezig 
is)

Verblijfskasten

vleermuis

vleermuis 6

zomerverblijfplaatsen
1

Zuidgevel: 200 m2

Zonwerend glas 100% n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Zonwering Overstek of

lamellen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gevelbeplanting

(200 m2?)

n.v.t. Gevelplanten, geschikt

voor zon

Beschutting, nectar en

nestplaats

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

DAK: totaal 1000 m2 EIS: 
Volledig hemelwaterafkoppelen 
en bergen op perceel tot 70 mm 
in 1 uur ( 7000 L)

Atriumdak: 200 m2

Speeldak n.v.t. bergingseis 14 m3

Groenbakken met

heesters evt. bomen 
30% van
dakoppervlak (66 
m2)

Schaduw, dempt

hitte

n.v.t. Kruiden, dwergheesters,

struiken, kleine zandplekken 
bomen t.b.v. insecten

Complete biotoop voor

insecten met 
insectenhotel in gevel

2

Dak: 800 m2

Retentiedak 70 mm Minder

opwarming

100% 100% groen insectenbiotoop

Kruiden, grassen en

dwergheesters

Minder

opwarming

insectenbiotoop 3

Verplicht aantal punten bij 
middelgroot gebouw:

Dak- en gevel:
4 punten
Verblijven in het gebouw: 
3 punten
Omgeving:
4 punten

Mogelijk te behalen punten 
binnen het ontwerp:

Dak- en gevel:
9 punten
Verblijven in het gebouw: 
4 punten
Omgeving: 10 
punten



grenzend aan de gevel en heesters infiltratie halfverharding en hagen

max. 50 m van de gevel

gevelhabitatdaktuin habitat

1 2 3 4 5 6 7 8
west-gevelzone retentiedak noord-gevelzone oost-gevelzone bloemrijk grasland inheemse struiken wadi verharding boomgroepen halfverharding amfitheater voor fietsenstalling met de 

Schi

e

(voorzijde)
gevelhabitat

huismus

passer domesticus

spreeuw

sturnus vulgaris

gierzwaluw

apus apus

vleermuis

chiroptera

Voedsel

Voortplantin

g Veiligheid 

Verbinding 

Variatie

Gevels, daken en openbare ruimte als habitat

De gevels worden voor 40 % vergroent conform de eisen met betrekking 

tot warmtewerendheid. Daarnaast worden aan de gevels faunavoorzienin- 

gen aangebracht.

De groene gevels, de groene daken en de beplanting van de buitenruimte

zorgen voor voldoende diversiteit, voedsel, verblijfsplekken en schuil- 

plaatsen voor vogels, insecten en vlinders.
We voldoen aan de eisen van: voedsel, voortplanting, veiligheid, verbind-
ing en variatie.



Bijschrift
Ut andem earitat incit, cumquia conem. Da et, consecto dolore minis

2. Amfitheater en
waterberging

zitten, balanceren, 

theater spelen, 

buitenlessen, kletsen, 

opvangen heftige

2.

1.

1. Deels verhard plein
spelletjes met 

regels: voetballen, 

touwtje springen, 

hockeyen

3.

3. Beweegaanleidingen in
de wadi
klauteren, springen 
enklimmen op 
natuurlijkeelementen in de 
wadi

4. Zitranden onder boom 

(coolspot)

balanceren, zitten, 

praten,

buitenlessen

5.Zandbak met

beweegaanleidinge

n wegen en kastelen 

bouwen, taartjes 

bakken
4.

5.

7. 
Faunavoorzieningeninsectenhotel,
vleermuiskasten in boom
en op de gevel, 
vogelhuisjes

6.Groene gevel

en 

energiedak/ 

retentiedak

6.

7.

7.

Verblijven en spelen in een aantrekkelijke 
engroene
buitenruimte

In de verdere uitwerking van de buitenruimte van 

de school zal aansluiting gezocht moeten worden 

met het toekomstige Schiepark en andersom. Dit 

is
nu niet mogelijk omdat bij ons nog niets bekend 
isover de inrichting van het 
Schiepark.



Diny Tubbing

Mark Jongerius



Ambitiedocument
Sociale doelen:
1. Gezondheid (WELL)
2. Goed onderwijs (kleinere klassen)  
3. Inclusie (samen naar school)
4. Veiligheid (fysiek en sociaal)
5. Digitale samenleving

Fysieke doelen:
1. Vitale steden en dorpen
2. Energietransitie (ENG of energieleverend)
3. Circulaire economie
4. Biodiversiteit
5. Klimaatadaptatie (opvang en vasthouden 

regenwater op eigen terrein)

Organisatiedoelen / governance
1. Doelgericht
2. Doelmatig
3. Goed bestuur
4. Bestuurscultuur
5. Voorbeeldfunctie

Rob van der Westen Jan Kuiper



Hoe verder?

• Belangrijke conclusie
•Mogelijke vervolgacties
•Wie doet er mee?



Veel plezier met de rest 
van het programma!

Contact Bouwstenen
     nieuws@bouwstenen.nl


