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Natuurinclusief bouwen en renoveren - 2021 

Natuurinclusief is de toekomst. 

 

Dit document is een aanvulling op ons document ‘Natuurinclusief bouwen 2019-

2021’ (deel 1).  

En op de KNNV-lijst ‘Natuurlijk bouwen’ uit 2018 

 

In dit voorliggende document vooral praktische informatie over de 

mogelijkheden zoals voor nestgelegenheid. 

 

Natuurlijk Delfland - Natuur-Westland  

Auteur: Aad van Uffelen, Naaldwijk  

Omslagfoto, Natuurinclusief woonhuis te Pirschheide, Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk Delfland 

Postbus 133 

2600 AC  DELFT 

https://delfland.knnv.nl 

www.knnv.nl/NatuurlijkDelfland 

twitter: NatuurlijkDelfland 

facebook: NatuurlijkDelfland 

instagram: NatuurlijkDelfland 

Afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 
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1 Waarom Natuurinclusief bouwen? 

 
Overal waar mensen het (stedelijk) landschap veranderen, verdwijnt het leefgebied van 

vleermuizen, vogels, dieren en insecten. Natuurinclusief bouwen en renoveren helpt ons om 

het landschap en vooral onze stedelijke omgeving, natuurvriendelijk in te richten op een 

manier dat steden en dorpen in de toekomst leefbaar zijn voor mens, plant én dier. 

Een gebouw staat nooit op zichzelf, het is een onderdeel van de omgeving. Niet alleen de 

architect of de bouwer, maar ook de bewoners of gebruikers bepalen mede of het een 

natuurvriendelijk gebouw wordt.  

Door ‘klimaatneutraal’ bouwen en ‘van gas los’ wordt de hele bebouwde omgeving komende 

decennia op de schop genomen. Broed- en verblijfplekken van de huismus, de grijze 

roodstaart, de spreeuw, de gierzwaluw en de vleermuis, verdwijnen daardoor. De enige 

manier om nestgelegenheid te realiseren is inbouw van neststenen in nieuwbouw en 

aanbrengen van neststenen of nestkasten bij renovatie. Daarom moeten de gemeente, 

architecten, projectontwikkelaars, bouwers, landschapsarchitecten en hoveniers, vanaf het 

begin, bij de natuurinclusieve ontwikkeling van een wijk en/of van een gebouw worden 

betrokken. De gemeente kan eenvoudigweg in de omgevingsvisie (en in het omgevingsplan) 
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opnemen dat natuurinclusieve maatregelen, zoals inbouw van neststenen, verplicht worden 

gesteld. 

Een natuurvriendelijke tuin speelt dus ook een belangrijke rol evenals een natuurvriendelijke 

openbare ruimte. Onderstaand relatieschema maakt duidelijk dat alléén ‘samen’ de doelen 

kunnen worden bereikt. 

 

 

 

1.1 Wat willen we bereiken? 

Ons ‘gezamenlijk doel’ moet zijn om ‘natuurinclusief bouwen en renovatie’ de ‘norm’ te laten 
worden, zodat er méér en betere nestgelegenheid ontstaat voor alle soorten die in of bij 
gebouwen broeden of leven.  
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De nieuwe bouwstijlen zijn duurzaam, potdicht en bieden gierzwaluwen en andere 
gebouwbroeders, géén nestgelegenheid. Door intensief onderhoud aan gebouwen en 
isolatiemaatregelen worden vogels en vleermuizen buitengesloten.  
Weg zijn de spleten en kieren in onze gebouwen, weg zijn de kapotte daken en dakranden, 
weg zijn de omhoog gekrulde loodslabben, weg zijn de nestplaatsen voor gierzwaluwen.  
Dit leidt de komende decennia tot achteruitgang en mogelijk uitsterven van deze soorten. Met 
natuurinclusief bouwen en renoveren kunnen we dit (grotendeels) voorkomen. 
 
Advies: Tijdens bouw of renovatie kunnen nestkasten worden ingebouwd of aangehangen. Dit 
kan voor de gierzwaluw, maar ook voor andere vogelsoorten en voor de vleermuis.  
Wel een opmerking hierbij; bekend is dat veel kunstnesten niet worden gebruikt omdat het de 
verkeerde zijn of op de verkeerde plek hangen of niet goed zijn aangebracht. Het moet dus wel 
goed worden uitgevoerd, die deskundigheid is voorhanden. 
 

➢ Ons gezamenlijk doel moet zijn om te streven naar een natuurinclusieve leefomgeving, 

waarbij de bebouwde omgeving in harmonie is met de natuur en niet alleen de 

belangen van mensen dient, maar ook die van de natuur. Dat betekent dat we zorg 

hebben voor flora en fauna, dat we de teruggang van de biodiversiteit stoppen en 

omkeren naar herstel. Wij kunnen dit realiseren binnen het format van natuurinclusief 

bouwen. Zo bouwen dat er ‘in en aan gebouwen’ ook voldoende leefruimte is voor 

soorten zoals de huismus, de gierzwaluw, de grijze roodstaart, de huiszwaluw, de 

boerenzwaluw, de spreeuw en vleermuizen. Op daken kan dat o.a. voor de scholekster 

en het visdiefje. Maar ook bescherming van leefgebieden voor soorten die op het land 

leven is van belang, zoals voor waterdieren, de rugstreeppad, kikkers, hagedissen e.d.  

 

➢ Wij willen bereiken dat alle huidige nestplaatsen en verblijfsplaatsen worden 

geïnventariseerd. Door registratie kan de gemeente, bij vergunningverlening, hiermee 

rekening houden en eisen stellen voor natuurinclusiviteit en mitigatie bij sloop of 

verbouwing van gebouwen; bij verbouwen, zonder rekening te houden met bestaande 

nesten, gaan deze verloren: denk aan: wijzigingen van gevels, plaatsen van 

dakkapellen, nokverhoging, vergroten van een woning, het isoleren van muren en 

daken, dichtspuiten van kieren of de tussenspouw, vervangen van goten en dakpannen.  

➢ Wij willen op uitgebreide schaal systematisch kunstnesten toepassen, zoals voor de 

gierzwaluw en mussen, dit helpt enorm. Van belang is dat alléén de juiste inbouw-

neststenen of nestkasten op de juiste plekken worden aangebracht; dit kan voor 

verschillende soorten, bijvoorbeeld: Kunstnesten (gierzwaluw.website)  

➢ Aanbrengen van glasmarkeringen (op grote glasoppervlakten) brengt het aantal 

slachtoffers tot wel 80 % terug. 

➢ Bij bouwen, slopen en verbouwen is een goede ecologische toets van zeer grote 

waarde, maar het moet ook in het veld worden uitgevoerd. 

➢ Regelgeving en ecologische controle ook bij kleine projecten welke nu buiten beeld 

blijven, zoals renovatie van een enkele woning. 

 

 

  

https://gierzwaluw.website/Kunstnesten.html
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1.2 Bedreigingen voor de biodiversiteit 

 

Van de oorspronkelijke, natuurlijke soortenrijkdom is in Nederland nog slechts 15 % over (dit 

verschilt per soort). De biodiversiteit in Nederland daalt sneller dan waar ook 

(zie: Biodiversiteit bij CLO.) 

Vooral door sloop en renovatie van gebouwen en woningen verdwijnen nestplaatsen en hele 

ecosystemen. De snelle toename aan bebouwing, infrastructuur, industrie, buitenverlichting, 

e.d. zijn ook belangrijke oorzaken van de teruggang van de natuurwaarden.  

Er is ontoereikende compensatie met kunstnesten en onvoldoende leefgebied zoals groen en 

water. Dat proces versnelt door de geplande verduurzaming van de woning- en 

gebouwenvoorraad voor ‘klimaatneutraal’ en ‘van het gas af’ in 2050. 

Er is wel beschermingswetgeving, maar we zien nog steeds een verdere afname van soorten 

waarvan velen uitsterven. (Uitsterven heeft twee vormen: A functioneel uitsterven, waarbij er 

te weinig van een soort overblijven om in stand te blijven. B compleet uitsterven, dan is een 

soort van de aardbodem verdwenen.) 

Andere bedreigingen zijn effecten van klimaatontwrichting, oude en nieuwe pesticiden (zoals 

neonicotinoïden), (en vooral de stapeling van bestrijdingsmiddelen is een gevaar), 

onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Glyfosaat, het verdwijnen van voedselgebieden, hier en in 

de Afrikaanse overwinteringsgebieden, en de jacht; dit laatste met name in Zuideuropese en 

Afrikaanse landen.   

De Radboud Universiteit Nijmegen en Sovon (2014) hebben ontdekt dat hoe hoger het gehalte 

imidacloprid (neonicotinoïde) in het oppervlaktewater, hoe sneller de achteruitgang van 15 

soorten insecten etende broedvogels. Hier is vooral de agrarische sector (LTO) aan zet. 

Welke gewasbeschermingsmiddelen zijn verboden omdat ze bijensterfte veroorzaken? | 

Rijksoverheid.nl 

  

2 Bescherming via de wet  
 

Europees gezien wordt de kwaliteit van onze leefomgeving  (de natuurwaarden) geborgd 

door; A de Nitraatrichtlijn, B de Kaderrichtlijn water, C de Vogel & habitatrichtlijn. Maar in de 

praktijk leidt dit in Nederland niet tot voldoende bescherming. 

Alle vogelsoorten in de EU zijn beschermd. Alle in het wild levende vogelsoorten en hun 

nesten mogen niet worden verstoord, verwijderd of beschadigd. In Nederland is dat sinds 1-1-

2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze wet verving de Flora- en 

Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. De Wnb bevat o.a. ook de nationale 

uitwerking van de Europese regelgeving in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
(Opm. als de Omgevingswet van start gaat, verandert er opnieuw veel, en natuurbescherming wordt er 

niet beter op. In Westland staat de omgevingsvisie 2020 nog niet garant voor optimale bescherming en 

natuurinclusiviteit.) 

Belangrijk is dat gemeenten en  woningcorporaties een Gedragscode of een 

Soortenmanagementplan (SMP) ten behoeve van generieke vrijstellingen van de bepalingen in 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl1440-ontwikkeling-biodiversiteit-msa
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-gewasbeschermingsmiddelen-zijn-verboden-omdat-ze-bijensterfte-veroorzaken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/welke-gewasbeschermingsmiddelen-zijn-verboden-omdat-ze-bijensterfte-veroorzaken
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/wet-en-regelgeving/eu-vogelrichtlijn-en-habitatrichtlijn
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de Wnb voor een groter gebied en/of voor een langere periode vaststellen. Dat bespaart tijd 

en geld. Zie artikel in Binnenlands Bestuur, juli 2016. Managen flora en fauna door 

woningbouwcorporaties - Binnenlands Bestuur 

Opm. Ecologen, de gemeente en natuurorganisaties kunnen structureel trachten om soorten te 

traceren, broedplekken van jaarrond beschermde soorten als gierzwaluwen, huismussen en 

vleermuizen, rugstreeppadden e.d. vast te stellen en deze gegevens te delen zoals via 

waarneming.nl. Verwijderen van deze nestplaatsen/leefplekken is ook buiten het broedseizoen 

niet toegestaan. 

 

3 Gedragscode natuurinclusief renoveren 
 

Voor renovaties met het NOM - keurmerk (Nul Op de Meter) moet met een speciaal daarvoor 

ontwikkelde gedragscode gewerkt worden. Per woning moeten o.a. drie kunstnesten voor 

gierzwaluwen worden aangebracht. Ook voor vleermuizen en huismussen moeten standaard 

voorzieningen worden getroffen, ongeacht of de soorten aanwezig zijn. 

"Gedragscode Natuurinclusief renoveren" * 

Zie als voorbeeld: Gierzwaluwen en gedragscode NOM-keur 

*  Op 21 april 2021 besliste de Raad van State in hoger beroep van Stichting MUS en Sevon dat 

de code ten onrechte is goedgekeurd door de minister van LNV.  

Zie bericht 23-4-2021 

 

Oplegger gedragscode natuurinclusief renoveren (stroomversnelling.nl) 

home - Stroomversnelling.nl 

16 maart 2021 Stevige kritiek op ontwerp gedragscode woningcorporaties 
  
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is kritisch over een nieuwe gedragscode voor 
soortenbescherming door woningcorporaties. De code omvat generieke maatregelen voor 
een groot aantal projecten zodat geen ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb) voor elk 
project meer nodig is. De NGB meent dat de code voor veel te grote projecten van 
toepassing is waardoor de bescherming van soorten als gierzwaluw, huismus en 
verschillende soorten vleermuizen onvoldoende gewaarborgd is. Het is onduidelijk in welke 
gevallen de code van toepassing is, de monitoring is niet omvangrijk genoeg en duurt te 
kort, de basisvoorwaarden voor het ‘natuurvrij maken' ontbreken en er zou geen aparte 
onderzoeksinspanning opgenomen moeten worden (maar verwezen worden naar bestaande 
protocollen zoals het Kennisdocument gierzwaluw). De NGB doet suggesties voor betere 
maatregelen. Zo worden in de code voor gierzwaluwen nog steeds de levensgevaarlijke 
gierzwaluwdakpannen toegelaten. De NGB vindt de gunstige staat van instandhouding van 
de betrokken soorten met deze code niet gegarandeerd en ook dat deze gedragscode niet 
voor vogels kan worden toegepast.  Bron: Gierzwaluw nieuws 2021 
 

  
- bericht Groene Ruimte 12-3-2021 
- reactie van NGB op de ontwerp gedragscode 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/arcadis/woningbouwcorporaties-kunnen-veel-tijd-en-geld.9545115.lynkx
https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/kennispartners/arcadis/woningbouwcorporaties-kunnen-veel-tijd-en-geld.9545115.lynkx
https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80125/Gedragscode+Natuurinclusief+renoveren/a92cc7b8-fa69-441a-9b06-9f4bd9d1841f
https://gierzwaluw.website/2020.html#NOMkeur
https://gierzwaluw.website/2021.html#RvS
https://pages.stroomversnelling.nl/oplegger-gedragscode-natuurinlcusief-renoveren?__hstc=37051647.a46eb3dd683d9ad9ba258cfe1f3ee7ba.1627549066880.1627549066880.1627549066880.1&__hssc=37051647.1.1627549066880&__hsfp=973274316
https://stroomversnelling.nl/
https://gierzwaluw.website/2021.html
https://www.groeneruimte.nl/nieuws/bericht.php?id=229836
https://www.netwerkgroenebureaus.nl/download/Zienswijze_op_Ontwerp_goedkeuringsbesluit_gedragscode%20soortenbescherming_voor_woningcorporaties_8_maart_2021.pdf
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- meer over gedragscodes 
- dakpanhuifjes zijn gevaarlijk voor gierzwaluwen 

 

Opm. Er is veel zogenaamde ‘gelegitimeerde vernietiging van nesten’, een term in het kader 
van de wet natuurbescherming ten aanzien van flora en fauna, ter voorkoming van 
vernietiging. De maatregelen moeten worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. 
 
Zelfs in het broedseizoen bij sloop of renovatie, zijn 'mitigerende maatregelen' (verzachten of 
wegnemen van deze actie door alternatieven, zoals het tijdig ophangen van vleermuiskasten in 
de omgeving) vaak weinig succesvol en mag je vrezen dat er onvoldoende controle en 
ecologische begeleiding is. Alleen bij goede inventarisatie van bestaande nestplaatsen en 
verblijfsplaatsen, dit vastleggen en nieuwe nestplaatsen op de oude plek komen soorten 
misschien daar terug.  

Wet natuurbescherming | RVO.nl | Rijksdienst 

 
Mitigerende maatregelen moeten wel tijdig en goed 
worden genomen anders is het zinloos. Een enkele 
vleermuiskast op de verkeerde plek voor een groot te 
slopen gebouw helpt niet. 

 
Half mei alle dakpannen er afschuiven met 
mussennesten en al is niet zoals het moet. Toch ging 
dat zo bij een heel groot gebouw (detail). 

 

Drie vleermuiskasten, Haagweg, Monster. Zomer 
2021 (tijdelijk als mitigatie voor de gewone 
dwergvleermuis, wegens sloop van een woning.) 
Tijdig geplaatst kan het de vleermuizen helpen. En in 
de nieuwbouw altijd nestruimtes inbouwen voor 
vleermuizen, dan heeft het zin. 

 

4 Melden van overtredingen en bezwaar maken 
 
Melden van overtredingen of verzoeken tot handhaving op basis van de Wet 

natuurbescherming doen we bij de provincie (of rijksoverheid bij Rijksgronden) of telefoon 

0800- 0225510. Provincies brengen het aanvragen van ontheffingen en de handhaving vaak 

onder bij een ‘Omgevingsdienst’. Voor de regio Haaglanden is dat 

de https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/ 

https://gierzwaluw.website/Bescherming.html#wetten
https://gierzwaluw.website/Kunstnesten.html#huifjes
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/wet-natuurbescherming
https://mijn.rvo.nl/wet-natuurbescherming-overtreding
https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/
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Bij acuut gevaar door illegale sloop of verbouwing tijdens het broedseizoen: 

• Geef aan bij de sloper of aannemer dat hij in overtreding is en direct moet stoppen. 

• Bel de omgevingsdienst, Haaglanden-handhaving: (070) 21 899 03 

• Aangifte kan je ook doen bij de plaatselijke politie. 

• Informeer de gemeentelijke ecoloog. 

• De Dierenpolitie bellen op 114 

• De LID (Landelijke inspectiedienst dierenbescherming) 088 811 3113 

• De situatie melden op  http://www.144redeendier.nl  

Opm. Je kan bezwaren indienen tegen geplande omgevingsvergunningen van de gemeente 

(ook als je eerder daartegen geen zienswijzen had ingediend, zie: uitspraak Raad van State.) 

 

5 Voor welke vogelsoorten (en dieren) is er nestgelegenheid in gebouwen: 
 

Voor in of aan gebouwen zijn de belangrijkste soorten: diverse soorten van de vleermuis, de 

gierzwaluw, de huismus, de spreeuw, de zwarte roodstaart en de grote gele kwikstaart. Voor 

de huiszwaluw en de boerenzwaluw zijn er speciale kunstkasten te koop. 

 

Voor in de tuin (aan een gevel of in een boom) zijn nestkasten te koop voor koolmezen en 

pimpelmezen. Hoveniers kunnen dit met hun opdrachtgevers overleggen. 

Meeuwen zoals het visdiefje en scholeksters broeden steeds vaker ook op daken waar grint of 

schelpen op liggen. Een Sedumdak (tussen zonnepanelen) op een plat dak is van grote 

natuurwaarde. Daar kunnen eilandjes van schelpen of grint tussen worden gelegd voor deze 

vogels.  

Faunapalen, huiszwaluwtillen en faunahotels zijn ook goede mogelijkheden voor bepaalde 

soorten vogels en insecten, mits in een groene omgeving. Alléén de beste keuze in een 

natuurvriendelijke omgeving werkt zoals het moet. 

 

Hierna wat daarvan in de gemeente Westland te vinden is, voor zover bekend, onbekend is of 

deze werken omdat (voldoende) monitoring ontbreekt.  

 

Opm. Aan de twee gemeentehuizen in Naaldwijk hangen sinds 2019 / 2020 totaal 40 

gierzwaluwkasten en 10 vleermuiskasten. Aan woningen in Ter Heijde en aan de Kerk in Ter 

Heijde hangen sinds 2019 46 nestkasten voor gierzwaluwen. Bij slechts enkele woningen in 

Westland zijn vleermuiskasten waargenomen. 

http://www.144redeendier.nl/
https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@125054/toegang-bestuursrechter-omgevingsrecht/
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Faunahotel, Honderdland, Maasdijk, langs de A20 
Voor mussen en vleermuizen. Sinds 2019, geleverd 
door Faunus nature creations. 

 
Vier faunapalen, in de Poelzone, ’s-Gravenzande. 
Voor de torenvalk, insecten en kleine broeders. Sinds 
2015 

Huiszwaluwtil, Boomaweg 20 Monster. Sinds 2019 

 
Vleermuizenbrug, 2015, Poelzone, Monster. Onder 
de brug zitten ingangen voor de vleermuizen. 

 
Gemeentehuis Laan van de Glazen stad, 30 
gierzwaluwnestkasten. Tot nog toe ongebruikt. 

Gemeentehuis Verdilaan Naaldwijk, 10 
gecombineerde nestkasten voor de gierzwaluw en de 
vleermuis, nog ongebruikt. 
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Gierzwaluwkasten van Red Ceder,  
Particuliere woningen in Ter Heijde. Sinds 2019. Deze 
werken goed. 

 
Vivaro houtvezel-beton gierzwaluwkast.  
Particuliere woningen in Ter Heijde. Deze werken 
goed. 

 

U vindt veel maatregelen voor verschillende soorten in de Checklist Groen Bouwen  

Klik op die pagina en lees verder bij een maatregel om bij de informatie over het monteren en 

onderhouden van het product te komen. Ook staat daar een verkooppunt.  

➢ De checklist geeft tevens advies op maat aan de hand van een vragenlijst.  
➢ Veel informatie staat op: Bouwnatuurinclusief.nl   
➢ Lees ook de factsheet nieuwbouw  
➢ Lees de Factsheets stadsvogels | Vogelbescherming Hierin staat informatie over het 

ophangen en onderhouden van nestkasten en neststenen.  
➢ De folder Huiszwaluw zoekt onderdak is ook nuttig.  
➢ Inbouwneststenen zijn van houtbeton. 
➢ Externe nestkasten zijn van houtvezel-beton, hout of eterniet (astbestvrij). Een optie is 

houten nestkasten te laten maken door een lokale sociale werkplaats. Er zijn goede 
bouwtekeningen. Gebruik wel RVS ophangmateriaal. 

➢ Vivara heeft goede een reeks modellen te koop. http://www.vivarapro.nl/ 
➢ Veldshop heeft ook goede soorten inbouw en ophangkasten te koop. Veldshop.nl  
➢ Waveka is ook een goede leverancier van neststenen en -nestkasten waveka.nl 
➢ Faunus nature creations Leverancier en ecologisch adviseur voor natuurzaken. Levert 

diverse soorten inbouwstenen en nestkasten. https://faunusnature.com/webshop/ 

Opm. Voor details en welke inbouwsteen of nestkast voor een bepaalde plek de beste keuze is, 
kan Natuurlijk Delfland adviseren. 
 

6 Links naar meer informatie; en verwijzing waar goede nestkasten te koop zijn. 
 

Checklist groen bouwen Checklist groen bouwen | Home 

Checklist groen bouwen | Maatregelen 

 
Factsheet nieuwbouw 
110c326c-c091-4d38-8705-97dc1e5ac112.pdf (vogelbescherming.nl) 

 
Factsheet stadsnatuur; vleermuizen. Vooral de gewone dwergvleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis en gewone grootoorvleermuizen profiteren hiervan. 

https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/
https://bouwnatuurinclusief.nl/zoeken?q=bedrijventerreinen
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/110c326c-c091-4d38-8705-97dc1e5ac112.pdf?_ga=2.1510769.1902662045.1569480598-1636513735.1533627224
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-stadsvogels/factsheets-stadsvogels
https://assets.vogelbescherming.nl/docs/fcdd9920-07ed-47fd-acdd-e423c8d9e806.pdf?_ga=2.260237965.1685088189.1585037931-1021073036.1585037931
http://www.vivarapro.nl/
https://www.veldshop.nl/nl/schwegler-vleermuis-inlaatklep-1fe.html
https://waveka.nl/
https://faunusnature.com/webshop/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/
https://www.vogelbescherming.nl/docs/110c326c-c091-4d38-8705-97dc1e5ac112.pdf?_ga=2.195428588.13282783.1573484171-934013804.1543314978
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Factsheets-maatregelen-vleermuizen-NIEUWBOUW-digitaal.pdf (bouwnatuurinclusief.nl) 
 
Factsheet stadsvogels 
Factsheets stadsvogels | Vogelbescherming 
 
Factsheet huismus 
55a49bdc-c94c-4467-9c8c-a3ffcaefdb66.pdf (vogelbescherming.nl) 

 
Folder Huiszwaluw zoekt onderdak 
Folder Huiszwaluw zoekt (onder)dak (vogelbescherming.nl) 

Diverse soorten inbouwstenen en ophangkasten bij: http://www.vivarapro.nl/ 

Diverse soorten inbouwstenen en ophangkasten bij: Veldshop.nl  

Natuuradvies, projecten en nestkasten https://faunusnature.com/ 

Opm. Goede nestkasten voor bijvoorbeeld een torenvalk, een slechtvalk of een uilensoort zijn 

te koop en kunnen ook op maat (zelf) worden gemaakt, deze kasten komen minder vaak voor. 

Voor egels is van belang dat de leefomgeving geschikt is en er goede schuilplekken zijn. 
 

7 Gierzwaluw special 

De huidige bouwstijlen zijn duurzaam, potdicht en bieden gierzwaluwen en andere 
gebouwbroeders zoals de mus en de vleermuis, geen nieuwe nestgelegenheid. Door intensief 
onderhoud aan gebouwen en isolatiemaatregelen worden vogels en vleermuizen 
buitengesloten. Door na-isolatie van muren worden vleermuizen vaak gedood.  
Weg zijn de spleten en kieren in onze gebouwen, weg zijn de kapotte daken en dakranden, 
weg zijn de omhoog gekrulde loodslabben, weg zijn de nestplaatsen voor gierzwaluwen. Dit 
leidt komende decennia tot achteruitgang en mogelijk uitsterven van deze soorten.  
Bij gelegitimeerde vernietiging van nesten, zelfs in het broedseizoen bij renovatie, zijn 
'mitigerende maatregelen': verzachten of wegnemen van deze actie door alternatieven, 
weinig succesvol. Alleen bij inventarisatie, vastleggen en nieuwe nestplaatsen op de oude plek 
komen gierzwaluwen misschien daar terug. 

Tijdens bouw of renovatie kunnen nestkasten worden ingebouwd of aangehangen. Van belang 
is om alleen de juiste neststenen of -kasten te gebruiken. 
Nestkasten/stenen voor de gierzwaluw alleen op het Noorden of Noordnoordoosten. Of als 
het niet anders kan Noordnoordwesten, mits onder een overstekend dak zodat het nest koel 
kan blijven en in de schaduw hangt en er geen regeninslag mogelijk is. 

➢ De minimum binnenmaat van de kast moet 17 cm bij 30 cm zijn en de hoogte 12 cm. 
➢ Nestkasten -stenen, hoog ophangen, met vrije aanvliegroute en een vrije valruimte van 

minimaal 3 meter, liever meer. 
➢ Er moet voldoende uitvliegruimte zijn. 
➢ Géén opendraaiende ramen in de buurt en geen bomen voor de nestplekken. 
➢ Géén nestdakpannen toepassen *. 

https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Factsheets-maatregelen-vleermuizen-NIEUWBOUW-digitaal.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-stadsvogels/factsheets-stadsvogels
https://www.vogelbescherming.nl/docs/55a49bdc-c94c-4467-9c8c-a3ffcaefdb66.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/docs/fcdd9920-07ed-47fd-acdd-e423c8d9e806.pdf?_ga=2.260237965.1685088189.1585037931-1021073036.1585037931
http://www.vivarapro.nl/
https://www.veldshop.nl/nl/schwegler-vleermuis-inlaatklep-1fe.html
https://faunusnature.com/
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* Opm. Nestdakpannen worden algemeen als ‘niet’ of ‘minder geschikt’ gezien en vaak als 
gevaarlijk; niet doen, kies voor goede oplossingen. 

Nestgelegenheid voor Gierzwaluwen:  zwaluwen.info | Nestgelegenheid voor Gierzwaluwen 

https://gierzwaluwbescherming.nl/?page_id=131 

https://gierzwaluw.website/Kunstnesten.html#huifjes 

Er is ook een goed model nestkast ‘Maastricht’ van het Zwaluwen Adviesbureau. Deze kast 

wordt in opdracht van dat bureau geproduceerd. 

(http://www.zwaluwen.info/gierzwaluw/nesten.php).  

Om zelf van hout te maken is model Voordorp bruikbaar. Het model heeft een schuin aflopend 

dak waardoor er geen water op blijft staan en dus de levensduur verlengd. Bouwtekening. 

http://www.defugelwacht.nl/handleidingen/gierzwaluw_nestkast_voordorp.pdf) 

Opm. het veel toegepaste model Zeist heeft een plat dak. Deze kast moet droog onder een 

dakgoot hangen. Voor een kale muur ongeschikt, en door vocht snel stuk. 

 
8 Groenblauwe omgeving - advies 

 
De gemeente, burgers en bedrijven moeten samenwerken aan een groenblauwe 

leefomgeving. Behalve dat de gemeente en projectontwikkelaars hiervoor moeten zorgen ligt 

er ook een belangrijke taak voor de particulier, bedrijven en hoveniers. Ook zij kunnen 

(moeten vanwege zorgplicht) natuurinclusief worden, hun gebied en tuinen niet vol leggen 

met steen, maar een natuurlijke vergroening of tuin maken met zo min mogelijk verstening en 

geen kunstgras. En zorgen voor een plantaardige erfafscheiding en dakgroen. 

Het aanbrengen van nestgelegenheid heeft voor veel soorten (behalve voor de gierzwaluw) 

geen zin als niet gelijktijdig ook wordt gezorgd dat de omgeving geschikt is. Heggen, hagen en 

voedselgebied vlak bij de nesten is van belang voor huismussen. Dat betekent, zoveel mogelijk 

inheems groen, bomen, (groenblijvende) struiken, stekelige struiken, bossages en 

onderbegroeing zoals grassen en kruiden. Het gaat om schuilplaatsen en voedselbronnen: 

bermen met inheemse kruiden, wilde planten, grassen en water, het is allemaal belangrijk. 

Takkenrillen en stapelmuurtjes zijn ook van grote waarde. 

Huismussen, maar ook andere vogels nemen graag een zandbad, dus ook daar moet voor 

worden gezorgd. Voor de huismus is een beschermde nestplaats belangrijk. Maar zeker ook de 

omringende biotoop want daar vinden ze  bescherming en voedsel. En het is belangrijk voor 

socialising. Juist door verstening van tuinen gaat de leefomgeving van mussen achteruit. 

 

8.1 Het tuinontwerp, hoveniers en advies 
 

Als tuinontwerpers en hoveniers duurzaam en natuurinclusief willen zijn, zoals bijvoorbeeld de 

‘Wilde Weelde hoveniers’ en natuurlijke tuinen gaan promoten, is er veel winst te behalen 

richting een leefbare en fraaie omgeving en de bescherming van flora en fauna. Zonder een 

http://www.zwaluwen.info/gierzwaluw/nesten.php
https://gierzwaluwbescherming.nl/?page_id=131
https://gierzwaluw.website/Kunstnesten.html#huifjes
http://www.zwaluwen.info/gierzwaluw/nesten.php
http://www.defugelwacht.nl/handleidingen/gierzwaluw_nestkast_voordorp.pdf
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groene leefomgeving en zonder natuurlijke tuinen is de cirkel van Natuurinclusief bouwen en 

renoveren niet rond en gaat de verstening door. De duurzame, natuurvriendelijke, hovenier 

heeft de toekomst en is een belangrijke schakel in het biodiversiteitsherstel. 

 

Advies: Stel een maximum vast aan verstening van de tuin, bijvoorbeeld 25 %, hergebruik het 

hemelwater, maak natuurlijke erfafscheidingen, leg groene daken en eventueel ook groene 

gevels aan. Zorg voor bomen, struiken en een lage beplanting om niveauverschil te krijgen. 

Plant heggen en hagen, zeker van belang voor huismussen. Gebruik overwegend inheemse 

bomen, struiken en plantensoorten; vermijd het gebruik van invasieve exoten. Kies zoveel 

mogelijk soorten die nuttig zijn voor insecten en vogels. 

Denk ook aan stapelmuurtjes, rommelplekjes voor de egel, takkenrillen voor diertjes en 

vogels. Vermijd kunstgras en exoten zoals palmbomen, olijfbomen en de giftige soorten zoals 

de Oleander.  

 
https://www.floron.nl/tuinernietin 
 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten 
 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/ 
 
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting 
 
 
 

 

Voor tuinen, bouwwerkjes en 
erfafscheidingen zijn duidelijke regels!  
Soms zijn er aanvullende regels in de 
gemeentelijke APV en soms ook in een 
bestemmingsplan. 
Belangrijk is dat tuinontwerpers, hoveniers, 
maar ook de gemeente zich aan de gestelde 
regels houden. 
 

 
Hieronder enkele voorbeelden van gewenst en ongewenst! 

https://www.floron.nl/tuinernietin
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/tuinieren-voor-vlinders/vlinderplanten/
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/tuininrichting/vogelvriendelijke-beplanting
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Doodse steenwoestijn, de ergste manier om een tuin 
en je leefomgeving te verwoesten. 

 
Populaire stenen voortuin met plantbakken, ook 
nutteloos voor de biodiversiteit en voor de bodem 
rampzalig. 

 
Jammer! 

 
Naast stenen, zijn ook houten bakken in een 
steentuin populair. Niet ideaal en niet natuurlijk. 

 
Metalen erfafscheiding met plastick folie; erg 
jammer. 

Niet fraai in een woonwijk! 

Dromerige combinaties als erfafscheiding 

zijn ook fraai. 

 
Een heg of haag (haagbeuk) is heel veel beter dan 
een schutting, een stalen hek of een stenen muur. 
Een gemengde haag, vooral een die bloeit en bessen 
geeft, is het beste voor de biodiversiteit.  
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Opsluitingsdrang, territoriumdwang! Onnodig 
gebruik van (tropisch) hout. 

Natuurlijke afscheiding met struiken en planten en 
een mooie integratie met de woningen. Zo kan het 
ook! 

 
Een ‘Sedumdak’is duurzaam, betaalbaar en mooi. 

 
World Horti Center met groene geveldelen. 

 
Huisje in het groen is misschien ideaal, maar voor 
velen niet haalbaar; er zijn middenwegen. 

 
Muurtjes, erfafscheidingen, het kan best veel 
groener, zoals dit fraaie voorbeeld uit Veere. 

 

 

9 Links 

 
Vogelbescherming Nederland: 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/professionals-aan-de-slag-met-

natuurinclusief-bouwen 

Samen voor vogels en natuur | Vogelbescherming 

Vogels en de wet | Vogelbescherming 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/professionals-aan-de-slag-met-natuurinclusief-bouwen
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/professionals-aan-de-slag-met-natuurinclusief-bouwen
https://www.vogelbescherming.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/
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Veldshop voor neststenen en -kasten Veldshop.nl - Veldshop.nl 

Vivara voor neststenen en -kasten: http://www.vivarapro.nl/ 

Waveka  Duurzame nestkasten voor vogels vleermuizen en andere dieren  

Duurzame nestkasten voor vogels vleermuizen en andere dieren - Waveka 

Natuurbeschermingsartikelen 

Neststenen - Gierzwaluwbescherming Nederland 

Zoogdiervereniging (vleermuizen) Homepage | De Zoogdiervereniging 

Checklist groen bouwen | Details | Meervleermuis 

Checklist groen bouwen | Details | Laatvlieger 

Checklist groen bouwen | Details | Gewone dwergvleermuis 

Gierzwaluwen Checklist groen bouwen | Details | Gierzwaluw 

Huismus Checklist groen bouwen | Details | Huismus 

Nestkast voor de spreeuw Checklist groen bouwen | Details | Nestkast voor spreeuw 

Zwarte roodstaart Checklist groen bouwen | Details | Zwarte roodstaart 

Slechtvalk Checklist groen bouwen | Details | Slechtvalk 

 

Faunus Nature creations 

faunus-catalogus-2020-2021-web-1.pdf (faunusnature.com) 

Overige links: 

https://delfland.knnv.nl/kennisbank/knnv-lijst-natuurlijk-bouwen 

NL Greenlabel: Bouwers en banken: ‘Verplicht groene maatregelen bij woningbouw’ - NL 
Greenlabel 

https://www.bouwnatuurinclusief.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3v6Jm_aH8gIVl7p3Ch25-

QeAEAAYAiAAEgIm0fD_BwE 

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20180108-nom-woningen-krijgen-standaard-

nestkasten 

https://stadszaken.nl/natuurinclusief-bouwen/60/natuurinclusief-bouwen 

https://www.bouwtotaal.nl/2018/03/nestkasten-nul-op-meter-renovatie/ 

https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/zwolle-op-de-bres-voor-natuurinclusief-

bouwen 

https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=49270 

https://www.veldshop.nl/nl/schwegler-vleermuis-inlaatklep-1fe.html
http://www.vivarapro.nl/
https://waveka.nl/
https://waveka.nl/
https://waveka.nl/
https://gierzwaluwbescherming.nl/?page_id=34
https://www.zoogdiervereniging.nl/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/meervleermuis
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/laatvlieger
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/gewone-dwergvleermuis
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/gierzwaluw
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/huismus
https://www.checklistgroenbouwen.nl/maatregelen/maatr-details/nestkast-voor-spreeuw
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/zwarte-roodstaart
https://www.checklistgroenbouwen.nl/soorten/soort-details/slechtvalk
https://faunusnature.com/wp-content/uploads/2020/12/faunus-catalogus-2020-2021-web-1.pdf
https://delfland.knnv.nl/kennisbank/knnv-lijst-natuurlijk-bouwen
https://nlgreenlabel.nl/nieuws/verplicht-groene-maatregelen-bij-woningbouw/
https://nlgreenlabel.nl/nieuws/verplicht-groene-maatregelen-bij-woningbouw/
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3v6Jm_aH8gIVl7p3Ch25-QeAEAAYAiAAEgIm0fD_BwE
https://www.bouwnatuurinclusief.nl/?gclid=EAIaIQobChMI3v6Jm_aH8gIVl7p3Ch25-QeAEAAYAiAAEgIm0fD_BwE
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20180108-nom-woningen-krijgen-standaard-nestkasten
https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20180108-nom-woningen-krijgen-standaard-nestkasten
https://stadszaken.nl/natuurinclusief-bouwen/60/natuurinclusief-bouwen
https://www.bouwtotaal.nl/2018/03/nestkasten-nul-op-meter-renovatie/
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/zwolle-op-de-bres-voor-natuurinclusief-bouwen
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2018/zwolle-op-de-bres-voor-natuurinclusief-bouwen
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=49270
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https://www.ivn.nl/afdeling/asten-someren/nieuws/natuurinclusief-bouwen-

natuurvriendelijke-tuinen 

https://www.nu.nl/wonen/6078303/natuurinclusieve-bouw-egels-vleermuizen-en-vogels-in-

en-om-je-huis.html 

https://gierzwaluwbescherming.nl/ 

https://www.natuurpunt.be/pagina/nestkastje-voor-

tuinvogels?gclid=EAIaIQobChMI5c2X5faH8gIVDM53Ch3IaA9MEAMYAiAAEgKjkfD_BwE 

https://www.smartcirculair.com/natuurinclusief-bouwen/ 

https://delft.notubiz.nl/document/10058464/1/2_Kader%20Natuurinclusief%20bouwen%20e

n%20ontwikkelen 

https://www.debomenridders.nl/2017/rotterdam-gaat-natuurinclusief-bouwen/ 

https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/nl.imro.0150.chw016-

ow01/b_NL.IMRO.0150.Chw016-OW01_10.pdf 

https://www.isobouw.nl/nl/producten/hellend-dak-isoleren/isobouw-avi-nestkast/ 

Sensor 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/op-goed-geluk-naar-een-nest-klimmen-hoeft-

niet-meer-met-de-faunasensor-kun-je-geen-vogel-

missen~b44751f7/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=twitte

r 

 

10 Natuurorganisaties 

 

De gezamenlijke natuurorganisaties via het platform Natuur-Westland hebben afgelopen jaren 

heel vaak met politici, met de gemeente en wethouders over deze zaken gesproken en 

concrete punten aangedragen. Deze documenten zijn bekend bij de raad en bij de gemeente  

Westland en gratis vrij verkrijgbaar voor eenieder. Zie hieronder voor een beperkt overzicht. 

 
Duurzame ontwikkeling Westland 2014 

Plan Leefbos Westland 2016 (plus Tiny forest) 

Groenmanifest 2017 

Herstelplan groen en natuur 2018 

Westland heeft een bomenprobleem 2019 

Groenbeheer sportvelden 2020 

Natuurinclusief bouwen 2020 

Stikstof en natuur 2020 

Waarom kapt Westland zoveel bomen 2020 / 2021 

Omgevingsvisie Westland 2020 

Verwildering van Westland; recalcitrant onkruid of fraaie flora 2021 

Gierzwaluwtelling (en zoeken naar nesten) Westland 2021 

Natuurinclusief bouwen en renoveren 2021 

https://www.ivn.nl/afdeling/asten-someren/nieuws/natuurinclusief-bouwen-natuurvriendelijke-tuinen
https://www.ivn.nl/afdeling/asten-someren/nieuws/natuurinclusief-bouwen-natuurvriendelijke-tuinen
https://www.nu.nl/wonen/6078303/natuurinclusieve-bouw-egels-vleermuizen-en-vogels-in-en-om-je-huis.html
https://www.nu.nl/wonen/6078303/natuurinclusieve-bouw-egels-vleermuizen-en-vogels-in-en-om-je-huis.html
https://gierzwaluwbescherming.nl/
https://www.natuurpunt.be/pagina/nestkastje-voor-tuinvogels?gclid=EAIaIQobChMI5c2X5faH8gIVDM53Ch3IaA9MEAMYAiAAEgKjkfD_BwE
https://www.natuurpunt.be/pagina/nestkastje-voor-tuinvogels?gclid=EAIaIQobChMI5c2X5faH8gIVDM53Ch3IaA9MEAMYAiAAEgKjkfD_BwE
https://www.smartcirculair.com/natuurinclusief-bouwen/
https://delft.notubiz.nl/document/10058464/1/2_Kader%20Natuurinclusief%20bouwen%20en%20ontwikkelen
https://delft.notubiz.nl/document/10058464/1/2_Kader%20Natuurinclusief%20bouwen%20en%20ontwikkelen
https://www.debomenridders.nl/2017/rotterdam-gaat-natuurinclusief-bouwen/
https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/nl.imro.0150.chw016-ow01/b_NL.IMRO.0150.Chw016-OW01_10.pdf
https://ruimtelijkeplannen.deventer.nl/manifest/nl.imro.0150.chw016-ow01/b_NL.IMRO.0150.Chw016-OW01_10.pdf
https://www.isobouw.nl/nl/producten/hellend-dak-isoleren/isobouw-avi-nestkast/
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Samenwerkingsverband Platform Natuur-Westland 

Natuur-Westland zet zich in voor een natuurlijke gezonde leefomgeving met balans tussen 

economie en natuur. Wij streven naar bescherming van flora en fauna, aandacht voor dieren 

en voorkomen van dierenleed. Ons doel is een leefbaar gezond Westland waarin mensen 

partner zijn van de natuur en op positieve wijze met haar samenleven. Voor uitvoering wordt 

nauw samengewerkt met Natuurlijk Delfland (KNNV). 

Partners van Natuur-Westland zijn: 

• Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Ons doel is samenleven 
met de natuur. https://www.knnv.nl/afdelingDelfland 

• Stichting Duinbehoud 

• Groei&Bloei Westland 

• AVN; Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage e.o. 

• Werkgroep Leefbos Westland 

• Werkgroep bescherm de Westlandse kust 

• De stichting Vogels in het Westland 

• Verder is er samenwerking met: Heleen Verduijn (natuurkenner), Natuur- en 
Milieufederatie ZH; Lobbygroep Kust ZH en Natuurmonumenten 

 

11 Verantwoording  

 

Dank aan Natuurlijk Delfland en anderen, voor het kritisch lezen van de tekst. 

Aad van Uffelen;  Naaldwijk 

- 

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. 

Geef ons draagvlak met je lidmaatschap. 

Bezoek ook onze website:  Delfland@knnv.nl 

Hier lees je de redenen om lid te worden. klik hier 

- 

Copyright: De tekst, foto's, of delen uit de tekst, mogen worden gebruikt, mits bronvermelding 

op de juiste wijze plaats vindt. 
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