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Projectdoelstellingen

• Uitbouwen van een objectief kader ter beoordeling van natuurinclusief 
bouwen

• Sensibilisering, bundelen en uitwisselen van kennis en ervaring rond 
natuurinclusief bouwen

• Ondersteunen van NTMB-zorgsysteem

• Opmaken en optimaliseren uniforme technische fiches 



Technische fiches

• Kennis bundelen en ter beschikking stellen

• Op basis van bestaande informatie en in overleg (evt. beperkt 
onderzoek)

• Mogelijke onderwerpen:
• Planten en onderhouden van bomen bij wegeniswerken

• Planten en onderhouden van bomen in stedelijke omgeving

• Omgaan met invasieve exoten



NTMB-zorgsysteem

Ondersteunen en promoten van NTMB-zorgsysteem: 

Certificatie van producenten en leveranciers van natuurtechnische 
milieubouwmaterialen door geaccrediteerde certificatie-instellingen 
(COPRO en BCCA)

Uitbreiden naar andere doelgroepen 

Nu toegepast in infrastructuurprojecten (opgenomen in SB 250)



Sensibilisering & kennisuitwisseling

• Nieuwsbrief & website Groen in de Bouw

• Infosessies in kleinere groep 

• NTMB-dag

• Studiebezoeken 

• Bijsturen van opleidingen

• Promotiemateriaal



Beoordelingskader: waarom?

• Groen in de bouw, natuur en biodiversiteit als antwoord op de 
klimaatuitdagingen

• Groene ingrepen in het project op een positieve manier extra 
benadrukken

• Draagvlak van projecten bij lokale besturen en omwonenden 
verhogen



Beoordelingskader: plan van aanpak

1. Studie bestaande beoordelingskaders in buitenland: deskresearch
• Toepassingsgebied (Type constructie, nieuwbouw vs renovatie, …)

• Doelgroep (Particulieren / Openbare besturen / Projectontwikkelaars / …)

• Werkwijze

• Natuurinclusieve maatregelen

• Beheer van natuurinclusieve maatregelen

• Randvoorwaarden (oppervlakte terrein, …)

• Voor- en nadelen (complexiteit, voorkennis, …)

• Regelgevend karakter

• Toepasbaarheid in Vlaanderen



Beoordelingskader: plan van aanpak

2. Studie van bestaande beoordelingskaders in buitenland: 
werkbezoeken

3. Opstellen voorlopig beoordelingskader 
• Opstellen van voorlopig beoordelingskader

• Toepassen op infrastructuurproject en bouwproject 

4. Bijstellen tot definitief beoordelingskader



Opvolging door stuurgroep
• Departement Omgeving (voorzitter & secretariaat)
• Vlaamse Confederatie Bouw
• Agentschap Natuur & Bos

• Woningbouwers
• Groenvoorzieners
• Wetenschaps- en kennisinstellingen
• Overheden
• Certificatie-instellingen

Begeleiding door klankbordgroep
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