
Natuur, 
onze bondgenoot in transitie

Samen onze omgeving en ons voedsel vernatuurzamen

Natuur inclusieve Voeding, Vergroenen en Energietransitie



Natuur inclusief, 

wat is dat nou eigenlijk?



Kenmerken natuurinclusief
• CO2 

• vermindert uitstoot en legt meer vast in zowel bodem als begroeiing
• grondstof gebruik 

• geminimaliseerd, hergebruikt en/of circulair
• Biodiversiteit

• vergroot en bewaakt
• Water

• Houdt vast en slaat op
• Gezonde bodem 

• met bodemleven en in balans (mineralen, zuurgraad en dergelijke)
• goede biotoop voor zowel flora als fauna

Zo is natuur inclusief dus toe te passen in zowel landbouw, 
woning- en wegenbouw en energietransitie



DOEL

een toekomst waarin bewoners bewust bezig zijn met de pijlers 
goede voeding en leefomgeving, 

gericht op minder CO2 uitstoot, minder energieverbruik, meer 
biodiversiteit en een gezonde bodem

Een robuust, klimaatbestendig systeem

Dit hebben wij vertaald naar de volgende beslispunten:



Lekker gezond van eigen grond

lokale, natuur inclusieve landbouw stimuleren door

investeringszekerheden voor agrariërs te vergroten en

lokale verkoop mogelijkheden voor lokale producten vergroten



Ondersteun bewonersinitiatieven 

Bewonersinitiatieven ondersteunen
voor lokale natuur inclusieve voedselproductie 

en flora-verrijking van de ruimte

in zowel aanloopkosten als 
inschakeling van deskundige begeleiding in ontwerp en uitvoering



Coördineer inzet van vrijwilligers

Organiseer een centrale coördinatie van vrijwilligers 

en zorg dat iedereen kan meedoen 

op het gebied van zowel 

natuur inclusieve landbouw als  vergroenen



Van het gras af

Verminder het oppervlak aan grasvelden en verharde oppervlakken, 
inclusief muren, daken en bedrijfsterreinen

Deze niet-klimaatbestendige oppervlakten vervangen door
biodiversere (inheemse) begroeiing en landschapselementen. 



Verduurzaam zaai- en maaibeleid

Maak het openbaar groen en onderhoud ervan 
biodiverser en duurzamer 

door een meer klimaatbestendige 
en fauna-vriendelijke keuze aan flora 

en pas frequentie en wijze van maaien en onderhoud hierop aan.



Hanteer de zonneladder

Op weg naar een natuur inclusieve energietransitie

Gebruik groene ruimte zuinig en indien mogelijk dubbel,  
bijvoorbeeld  met wateropslag en kruidenrijke ondergroei en heggen

Start uitrol opwekking van zonne-energie op daken



Informeer, communiceer en committeer

Informeer via digitale en papieren media, en vooral ook door 
persoonlijk contact in wijk of straat

Neem betrokkenen mee in het waarom en gewenste effect van 
activiteiten in hun buurt of werkgebied en zorg voor opvolging

Sluit aan bij gelijksoortige projecten en initiatieven



Bedankt voor jullie aandacht

Zijn er nog vragen?


