
 

Natuurinclusief bouwen  
 

Om stadsnatuur een volwaardige plaats in het ontwerpen van nieuwbouw en 
de openbare ruimte te laten krijgen is Natuur Inclusief Bouwen een 
randvoorwaarde bij dergelijke projecten. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als 
renovatie. In Deventer is dit niet nieuw, alleen de term “Natuur Inclusief 
Bouwen” is van de laatste tijd.  

Uit de Wet Natuurbescherming vloeit voort dat er bij ruimtelijke ingrepen 
waarbij nestplaatsen van huismussen en/of gierzwaluwen verloren gaan deze 
in veelvoud gecompenseerd moeten worden. Hetzelfde geldt voor 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit is een wettelijke verplichting waar 
uiteraard aan voldaan wordt. Het Natuur Inclusief Bouwen is autonoom 
beleid en komt bovenop de wettelijke verplichting.  

Vanaf 2010 (in de toenmalige Woonvisie) zijn er met de woningcorporaties 
prestatieafspraken gemaakt waarbij aandacht is voor nestelgelegenheid van 
huismussen en gierzwaluwen. In de meest recente versie van de Woonvisie 
(2018) is dit bestendigd en uitgebreid én is de term Natuur Inclusief Bouwen 
ingevoerd. Daarbij is onder andere gesteld dat er gekoppeld moet worden 
met opgaven zoals het versterken van ecologische kwaliteiten. Van belang 
daarbij is een speerpunt van die Visie namelijk een concrete checklist 
uitwerken voor het Natuur Inclusief Bouwen.  

Naast bovenstaande is in de Beleidsnota “Werkwijze Ecologie” (2013) 
vastgesteld dat bij renovatie en/of nieuwbouw van de woningcorporaties 
standaard kunstmatige nestelgelegenheid voor huismus en gierzwaluw wordt 
toegepast.  
  



 

 

Praktijk 
Aangezien elk project net even anders is, is maatwerk vereist. Om te 
beginnen zal er een Checklist Natuur Inclusief Bouwen opgesteld worden, 
zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Den Haag reeds gebeurt.  

De Checklist houdt in dat er een lijst van suggesties is die toegepast kunnen 
worden. Elke suggestie heeft een bepaalde puntentoekenning. Het accent 
zal daarbij liggen op de zogenaamde “Ambassadeursoorten” zoals in de 
Werkwijze Ecologie genoemd: Huismus, gierzwaluw en muurplanten. 
Vanwege de precaire situatie van vleermuizen (isoleren en renovatie vormen 
een groot gevaar voor vleermuizen) is daar speciale aandacht voor. 

In het bouwplan zullen minimaal 15 punten behaald moeten worden. 

 

  
 

 

  



 

Aantal punten 

 
Maatregel Punten Keuze 
Drie neststenen voor huismussen per woning (aan de 
noordoostzijde) indien deze hoger dan drie meter geplaatst 
kunnen worden. 

5  

Plaats een vogelvide bij de onderste rij schuine dakpannen in 
plaats van vogelschroot. 

3  

Drie neststenen 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 buitenzijde gevel, vanaf vier 
meter hoogte én op de zuidwestzijde. De kasten mogen niet 
verlicht worden. 

1  

Insectenhotel (1,50 x1,50 m) plaatsen in de tuin of aan de 
gevel (aan de zuidwestzijde). 

1  

Insectentuinmuur of gedeelte (1,50 m hoog x 3 m lang) in de 
tuin toepassen (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 streekeigen soorten  2  
Geveltuin van streekeigen soorten bij blinde muren.  1  

 


