Natuurinclusief
bouwen
Natuur inclusief bouwen is het oprichten van bouwwerken
en inrichting van de omgeving van de gebouwen zodanig
dat de natuurwaarden er baat bij hebben. Het gaat dus niet
alleen om aan de flora en faunawet te voldoen, maar juist
om proactief te handelen ten voordele van de natuur.
Aangezien elke kavel en woning net even anders is, is
maatwerk vereist. Daarom is een Checklist Natuur Inclusief
Bouwen opgesteld. Het accent ligt op de zogenaamde
“Ambassadeursoorten” zoals in de Werkwijze Ecologie
genoemd: In Deventer zijn dit Huismus, Gierzwaluw en
Muurplanten. Ook voor vleermuizen is speciale aandacht.
De Checklist houdt in dat er een lijst van suggesties is
die toegepast kunnen worden. Elke suggestie heeft een
bepaalde puntentoekenning. Uw bouwplan heeft 15 punten
nodig om natuur inclusief en ‘Op je Stek proof’ te zijn.
Door natuur inclusief bouwen vanaf het ontwerp van uw
woning en inrichting van uw kavel als uitgangspunt te
nemen, kosten deze maatregelen niet veel extra.
Zie de andere
zijde voor de
Checklist Natuur
Inclusief Bouwen

Meer informatie?
www.opjestek.nl

Maatregel

Punten

Drie nestgelegenheden voor Huismussen per woning (aan de noordoostzijde)
indien deze hoger dan twee meter geplaatst kunnen worden.

5

Plaats een vogelvide bij de onderste rij schuine dakpannen (of op een andere
plek) in plaats van vogelschroot.

3

Drie nestgelegenheden voor Gierzwaluwen per woning (aan de noordoostzijde)
indien deze hoger dan vier meter geplaatst kunnen worden én indien er een vrije
aanvliegroute is.

5

Nestplaatsen creëren voor Huiszwaluwen.

3

Nestplaatsen creëren voor Spreeuwen.

1

Inbouwkasten plaatsen voor vleermuizen, vanaf vier meter hoogte én op de
zuidwestzijde. De kasten mogen niet verlicht worden.

5

Vleermuiskast plaatsen aan de buitenzijde gevel, vanaf vier met hoogte én op de
zuidwestzijde. De kasten mogen niet verlicht worden.

1

Insectenvoorzieningen (0,50 x0,50 m) inbouwen aan de gevel
(aan de zuidwestzijde).

2

Groen dak extensief (streekeigen soorten, grondlaag vier-zeven centimeter)
toepassen.

2

Groen dak intensief (streekeigen soorten, grondlaag 80-120 cm) toepassen.

5

Groen dak natuur (streekeigen soorten, grondlaag variëren
tussen 20-40 cm) toepassen.

3

Bruin dak toepassen. De dakbedekking bestaat uit zand en
stenen ten behoeve van Scholekster en Zwarte roodstaart.

2

Waterdak toepassen. Op het dak staat permanent water en heeft een overstort
waardoor het water na een bui geleidelijk afgevoerd wordt. Beplanting is
streekeigen.

2

Groene gevel van voornamelijk streekeigen soorten

5
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