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Checklist: Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen 

Muren

1.1 Het gebouw is twee verdiepingen hoog of meer. JA NEE

Er is een bakstenen gevel op noordelijke of oostelijke richting. JA NEE

Er is een vrije aanvliegroute [geen bomen of vlaggenmasten voor de gevel]. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 3x JA  ➡ neststenen voor gierzwaluw 

1.2 Het gebouw is voorzien van spouwmuren zonder spouwmuurvulling. JA NEE

Ruimte van de spouw is minimaal 2cm. JA NEE

Rond het gebouw staan bomen [of worden bomen aangeplant]. JA NEE

Het antwoord op de bovenstaan vragen is 3x JA  ➡ nestgelegenheid voor vleermuizen

1.3 Neststenen vallen bij dit ontwerp buiten de mogelijkheden. JA NEE

De gevel bestaat voor een deel uit ‘blinde muren’. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ groene gevel of geveltuin

2.1 Het gebouw heeft ruiten op de onderste vier verdiepingen. JA NEE

Op sommige plaatsen wordt door het glas een doorgang gesuggereerd. Bv. waar twee 
ramen tegenover elkaar geplaatst zijn, of waar glas een open ruimte afschermt.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ glasmarkering

3.1 De omgeving van het gebouw bestaat [of zal gaan bestaan] uit open grond, zoals een 
gazon of een parkeerplaats.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ halfopen neststenen

3.2 Het gebouw is minimaal 30 meter hoog. JA NEE

Het gebouw heeft voldoende zitplaatsen voor vogels, zoals vensterbanken, leidingen of 
schoorstenen [bijvoorbeeld een industrieel complex of centrale].

JA NEE

De omgeving van het gebouw bestaat [of zal gaan bestaan] uit vogelrijk open gebied, zoals 
landbouwgrond of open water.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 3x JA  ➡ nestkast voor slechtvalk

4.1 Onder het gebouw is een parkeergarage of kelder. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ overwinteringsruimte voor vleermuizen



Daken

5.1 Het gebouw heeft een hellend dak met dakpannen. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ Vogelvide

Het antwoord op deze vraag is NEE  ➡ > ga naar vraag 6.1

5.2 Het gebouw heeft een hellend dak met dakpannen. JA NEE

De Vogelvide valt buiten de technische mogelijkheden. JA NEE

In de directe omgeving is struikgewas of een begroeide gevel of een begroeide schutting 
aanwezig.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 3x JA  ➡ dakpannen voor huismus

5.3 Het dak heeft een pannendak met een hellingspercentage van 45° of meer. JA NEE

Er is een dakhelling op noordelijke of oostelijke richting. JA NEE

Er is een vrije aanvliegroute [geen bomen of vlaggenmasten voor de gevel]. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 3x JA  ➡ dakpannen voor gierzwaluw 

6.1 Het gebouw heeft een plat dak. JA NEE

 Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ groen dak of bruin dak

6.2 Het gebouw heeft een plat dak, maar is [vanwege de constructie of het ontwerp] niet 
geschikt voor het realiseren van een groen – of bruin dak.

JA NEE

De omgeving van het gebouw bestaat [of zal gaan bestaan] uit vogelrijk open gebied, 
zoals landbouwgrond of openwater. Of het gebouw staat naast een recreatieweide of 
sportvelden zonder kunstgras.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen 2x JA  ➡ grind dak of schelpen/grind eiland 

7.1 Het dak [hellend of plat] heeft een overstekende daklijst van minimaal 30 cm. JA NEE

Het gebouw staat aan het water, of in de directe omgeving is water aanwezig. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ kunstnesten voor huiszwaluw



Water

1.1 In de omgeving van het gebouw of rondom het gebouw is open water. JA NEE

Het antwoord op deze vraag is NEE  ➡ ga naar vraag 4.1

Het antwoord op deze vraag is JA  ➡ oever met een hellingspercentage van 1:3 of meer

1.2 Een harde, golfbestendige oever is gewenst. JA NEE

Er is naast de oever een strook van 2m breed. JA NEE

Het antwoord op de 1e vraag is JA  ➡ breukstenen oeverbeschoeiing of biotoop voor muurplanten 

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ breukstenen oever met nevengeul 

Alleen het antwoord op de tweede vraag is JA  ➡ nevengeul of natuurlijke oever

1.3 In de omgeving van of rondom het gebouw is open water met aan beide zijden een 
kademuur of andere harde verticale beschoeiing.

JA NEE

In de omgeving van of rondom het gebouw is open water met weinig of geen 
oeverbegroeiing.

JA NEE

Het antwoord op één van bovenstaande vragen is JA  ➡ floatlands 

2.1 Over het water is een brug met een hoogte van minimaal 60 cm boven het water. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ nestgelegenheid voor boerenzwaluw

2.2 Over het water is een brug met een hoogte van minimaal 150 cm boven het water. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ nestkast of neststeen voor kwikstaart 

2.3 Over het water is een brug met een hoogte van minimaal 400 cm boven het water. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ kunstnesten voor huiszwaluw

3.1 Een waterelement is opgenomen in het tuinontwerp. JA NEE

Het water op het terrein wordt afgewaterd op het oppervlaktewater in de omgeving. JA NEE

Er bestaat kans op afstroom van vervuild water. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 3x JA  ➡ helofytenfilter

3.2 Het water hoeft niet direct afgevoerd te worden. JA NEE

De bodem is geschikt voor infiltratie van regenwater. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vragen is 2x JA  ➡ wadi



Groen

4.1 Er is een parkeerplaats. JA NEE

De paden en wegen zijn verkeersluw. JA NEE

Het antwoord op één van bovenstaande vragen is JA  ➡ Halfbestrating

5.1 Bij het gebouw komt een groenvoorziening, of een binnentuin. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ gebruik waar mogelijk inheemse soorten

6.1 Rond de bebouwing zijn extensief gebruikte gazons. JA NEE

De bermen bestaan uit stroken gras. JA NEE

Het antwoord op één van bovenstaande vragen is JA  ➡ pictorial meadow of vlinderberm

6.2 Rond het gebouw staan bomen en struiken, of komen bomen en struiken te staan. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ mantelzoomvegetatie

7.1 Er is een harde erfscheiding en weinig ruimte. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ schutting met klimplanten

7.2 Er is ruimte voor een brede erfscheiding of scheiding van functies op het terrein. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ haag 

8.1 Rond het gebouw staan bomen en struiken die regelmatig worden gesnoeid. JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ takkenril

9.1 De directe omgeving van het gebouw bestaat [of zal gaan bestaan] voor een belangrijk 
deel uit bomen en struiken.

JA NEE

Het antwoord op bovenstaande vraag is JA  ➡ nestkasten



Toelichting bij de checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen 

1  Toelichting bij maatregelen in Checklist ecologische 
maatregelen

De belangrijkse bron voor deze checklist is het boek 
‘STADSVOGELS. Bouwen. Beleven. Beschermen.’ Tirion 
uitgeverijen. ISBN 978-90-5210-775-2 

Voor aanvullende detailinformatie wordt u aangeraden de 
volgende bronnen te raadplegen.
In de tekst wordt verwezen naar de nummers: 
1.  ‘Natuurvoorziening aan gebouwen’ Stichting 

bouwresearch. ISBN 90-5367-261-3 
2.   ‘Handleiding daktuinen’. Gemeente Amsterdam, Dienst 

Ruimtelijke Ordening. Mei 2004
  www.dro.amsterdam.nl/publicaties/algemeen/@110558/

handleiding/  
3.  ‘Bosrandbeheer voor vlinders en andere ongewervelden’ 

KNNV uitgeverij. ISBN 9789050111911
4.  ‘Winterslaapplaatsen van vleermuizen’, 

vleermuiswerkgroep Noord-Brabant
 www.vleermuizeninfo.be/download/   
 BouwVleermuiswinterverblijven.pdf 
5.  ‘Meer vogels in de tuin’, Vogelbescherming Nederland 

2009, aan te vragen via www.vogelbescherming.nl 

2  Algemene richtlijnen 
•	 Voor	aanvang	van	de	bouw
 - Houd bij het ontwerp rekening met vogels. 
  -  Integreer nestgelegenheid [vogelvide, neststenen, 

e.d.] in het ontwerp.
  -  Integreer ecologische daken en groene muren in het 

ontwerp.
 -  Plan de ruimte zo dat natuurontwikkeling plaats kan 

vinden.
  -  In het groen, bv. door het toepassen van inheemse 

soorten.
  -  In het water, bv. door het toepassen van geleidelijke 

oevers.

•	 Tijdens	de	bouw
 -  Geef de spontane ontwikkeling van natuur een kans 

op plaatsen waar niet direct gebouwd gaat worden.
 -  Houd bij voorbaat rekening met de vestiging van 

pioniersoorten.
  -  Realiseer bijvoorbeeld een broedeiland voor 

visdiefjes of een oeverzwaluwwand op een 
plaats waar tijdens het broedseizoen geen 
bouwactiviteiten zijn. 

 -  Zo voorkomt men dat deze soorten op plaatsen gaan 
broeden waar ze bouwactiviteiten in de weg staan.  

•	 Na	de	bouw
 - Maak een goed beheerplan. Leg dit vast. 
 - Draag het onderhoud over aan de gebruiker / eigenaar.
 
3 Inhoudelijke onderbouwing checklist
Ecologische uitgangspunten
	 •	 	Bescherming	van	soorten	is	het	meest	effectief	

in voorkeursbiotoop. Voor sommige vogel-, dier- 
en plantsoorten is de bebouwde omgeving het 
belangrijkste leefgebied.

	 •	 	Een	gebouw	of	tuin	staat	nooit	alleen.	
Landschappelijke aansluiting is belangrijk voor de 
waarde van de natuurvriendelijke toepassingen. 

	 •	 	Kies	bij	beplanting	zoveel	mogelijk	voor	inheemse 
soorten. Deze soorten zijn het best aangepast 
aan de locale omstandigheden en bieden de beste 
mogelijkheden voor de locale levensvormen. 

	 •	 	Draag	zorg	voor	voldoende variatie. Bv. een haag 
die uit slechts één soort bestaat heeft een veel armer 
dierenleven dan een haag die uit verschillende soorten 
bestaat. Als richtlijn kan men uitgaan van 50% of 
meer inheemse soorten. 

	 •	 	Voor	veel	–	maar	zeker	niet	alle	–	stadsvogels	is	
nestgelegenheid in huizen cruciaal. Dit geldt ook voor 
vleermuizen. Huizen zijn een surrogaat voor rotsen.

	 •	 	De	omgeving	van	bebouwing	speelt	ook	een	
belangrijke rol. Naast nestgelegenheid, zijn voedsel 
en veiligheid essentieel.

	 •	 	Voorkeur	voor	creëren	van	hele biotopen, met kans 
op natuurlijke ontwikkeling.

Bescherming 
Men moet beseffen dat, vanaf het moment dat 
van nature in het wilde voorkomende vogels, of 
vleermuizen de aangebrachte voorzieningen gebruiken 
als vaste voortplantings-, rust- of verblijfplaats, deze 
wettelijke bescherming genieten. Ook aantal inheemse 
plantensoorten is wettelijk beschermd. Dat betekent 
niet dat men niets meer aan het gebouw kan doen, 
maar dat men dient te handelen conform de Flora - & 
faunawet of de daaraan gelieerde gedragscode.
Zie www.vogelsendewet.nl 

Sturen door leefgebied 
Vogels en andere diersoorten hebben elk hun eigen voor 
keursbiotoop. Om te voor komen dat natuurvriendelijke 
maatregelen leiden tot vestiging van soorten op 
plaatsen waar dat niet gewenst is, is het goed van te 
voren te bedenken wat de gevolgen zullen zijn van de 
keuzes die gemaakt zijn. 

Voorbeeld: 
Een plat dak met grind in een haven kan leiden tot de 
vestiging van een kolonie meeuwen. Een groen dak met 
bomen en struiken zal voorkomen dat meeuwen zich 
vestigen [meeuwen zijn immers geen bosvogels], maar 
biedt wel kansen voor andere soorten. 



Natuurvriendelijke maatregelen aan het gebouw

Muren  
        

1.1 Neststenen voor gierzwaluw  
 • Zie ‘STADSVOGELS. Bouwen. Beleven. Beschermen.’ Blz. 40/41, Blz. 47, Blz. 134.
 •	Zie	ook:	1	of	raadpleeg	lokale	gierzwaluwwerkgroep

1.2 Neststenen voor vleermuizen
	 •	Kan	in	laagbouw	en	hoogbouw.	Voorzieningen	bij	voorkeur	met	meer	bij	elkaar.
	 •	 Invliegopening	1	x	3	cm.	Bijvoorkeur	in	de	kopgevel,	windrichting	is	niet	van	belang.
	 •	Vleermuizen	zijn	vaak	aanwezig	op	plaatsen	waar	lijnvormige	groenelementen	zijn,	zoals	een	rij	bomen.
	 •	Geen	verlichting	op	verblijfplaatsen	van	vleermuizen.
 •	Zie	ook:	1	of	raadpleeg	www.vleermuizenindestad.nl,	VZZ	of	lokale	deskundige.

1.3 Groene muren
	 •	Maak	een	keuze,	aan	de	hand	van	de	tabel	in	de	bijlage,	op	grond	van:
	 •	Beschikbare	ruimte,	kosten	voor	aanleg	en	onderhoud	&	het	gewenste	eindbeeld.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 56/57, Blz. 139, Blz. 140.
 •	Lees	eventueel:	‘Green	roofs	and	facades',	Gary	Grant	IHS	BRE	Press.ISBN:	9781860819407

2.1 Glasmarkering
	 •	 	Bij	permanente	transparante	constructies	[zoals	geluidschermen,	luchtbruggen	of	galerijen]	altijd	glasmarkering	

toepassen. 
	 •	Glasmarkering	kan	achteraf	worden	toegepast,	wanneer	ergens	veel	raamslachtoffers	blijken	te	vallen.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 34/35. 
 •	Raadpleeg	ook:	Rijkswaterstaat	DWW-wijzer	104	(geluidschermen).

3.1 Halfopen neststeen [voor zwarte roodstaart of witte kwikstaart]
	 •	 Enkel,	minimaal	35	meter	uit	elkaar.	
	 •	Hoogte:	circa	5	meter	boven	de	grond,	tenminste	2,5	meter.
	 •	 Indien	toegepast	in	combinatie	met	ecologisch	groen	dak	of	bruin	dak,	 
  hooguit 2,5 meter onder de dakrand. 
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 40/41. 
 •	Zie	ook:	1.

3.2 Nestkast voor slechtvalk
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 38/39, Blz. 46.
 •	Raadpleeg	altijd	Werkgroep	Slechtvalk	Nederland.	

4.1 Vleermuizenkelder
	 •	Minimaal	4x4x2,5m.	binnenzijde	met	grof	voegwerk	en	gaas	of	rooster	aan	plafond.
	 •	 	Een	vleermuiskelder	voldoet	aan	de	volgende	eisen:	donker,	koel	maar	vorstvrij,	hoge	luchtvochtigheid	en	geen	

schadelijke gassen. 
	 •	Bovendien	moet	de	ruimte	vrij	zijn	van	verstoring	door	mensen.
	 •	Deze	maatregel	is	niet	overal	mogelijk,	omdat	de	kelder	erg	vochtig	moet	zijn.	
	 •	NB.	Winterverblijfplaatsen	zijn	ook	goed	aan	te	bieden	door	spouwmuren	bereikbaar	te	houden.
 •	Zie	4	&	www.vleermuizenindestad.nl	of	raadpleeg	lokale	deskundige.



Daken
          

5.1 Vogelvide
	 •	 Plaats	de	vogelvide	over	de	hele	lengte	van	de	gevel,	bijvoorkeur	de	hele	straat.		
	 •	 Zorg	ervoor	dat	ook	de	omgeving	voldoet	aan	de	wensen	van	de	huismus.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 26/27, Blz. 51, Blz. 141.
 •	Raadpleeg	www.vogelvide.nl	of	www.Monier.nl 

5.2 Dakpannen voor huismus
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 24/25, Blz. 51, Blz. 141.
 •	Zie	ook:	1.

5.3 Dakpannen voor gierzwaluw
 •	Zie	1	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 24/25, Blz. 47, Blz. 134.
 •	Zie	ook:	3.	Raadpleeg	eventueel	lokale	gierzwaluwwerkgroep.

6.1 Groen dak of bruin dak
	 •	Maak	een	keuze	op	grond	van:	
  - de draagkracht van de dakconstructie
  - het gebruiksdoel 
  - het gewenste eindbeeld
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 28/33
 •	Zie	ook:	2	of	raadpleeg:	www.livingroofs.org

6.2 Grindeiland op dak
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 109.

7.1 Kunstnesten voor huiszwaluwhuiszwaluw
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 36/37, Blz. 95.
 •	Zie	ook:	1.

Draagkracht van de dakconstructie Vegetatietype Substraatdikte

30 kg per m² of meer Vegetatiemat met sedum Va. 3 cm
70 kg per m² of meer Bruindak variabel

Ecologisch groendak Va. 3 cm afgedekt met grind
130 kg per m² of meer Lage kruidenvegetatie Va. 10 cm
250 kg per m² of meer Beloopbare grasmat Va. 19 cm
260 kg per m² of meer Kruidenvegetatie tot 60 cm Va 20 cm
375 kg per m² of meer Lage struiken Va. 30 cm
600 kg per m² of meer Struiken & kleine bomen tot 5 m Va. 50 cm



Water
          

1.1 Geleidelijke oevers
	 •	 Zorg	waar	mogelijk	voor	oevers	met	een	hellingspercentage	van	1:3	of	meer.
	 •	 	Water	kan	met	goede	inrichting	belangrijke	functie	vervullen	voor	vogels	[drinken,	bad,	voedsel	of	nestplaats	 

– afhankelijk van de soort]en voor vleermuizen[beschut openwater – zonder begroeiing op het wateroppervlak zoals 
kroos en waterlelies – als drinkplaats en voedselgebied].

	 •	Voor	vleermuizen:	beperk	de	verlichting	van	water.	
 •	Zie ‘STADSVOGELS. Bouwen. Beleven. Beschermen.’ Blz. 84/89. 

1.2 Breukstenen oever.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’	Blz. 86/89. 
 •	 	Raadpleeg	ook:	Rijkswaterstaat	DWW-wijzer	70	(doorgroeiconstructies	als	oeverbescherming).	
 Biotoop voor Muurplanten 
	 •	Kademuur	voorzien	van	diepe	voeg	van	kalkmortel
	 •	Kalk-	zandverhouding:	16	delen	zand,	8	delen	kalk,	1	deel	tras	[gemalen	turfsteen]	
	 •	M.n.	noordmuren	zijn	geschikt.
	 •	 	Bescherming	van	muurplanten	speelt	doorgaans	alleen	bij	restauratie	oude	kademuren.	Kolonisatie	van	nieuwe	muren	

duurt in de regel lang.
 •	Zie	‘Handleiding	voor	bescherming	van	bedreigde	muurplanten’,	ministerie	van	LNV	1988.

1.3 Floatlands
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 90/91. 
 •	Het	bedrijf	WATERGROEN	uit	Culemborg	is	gespecialiseerd	in	het	aanleggen	van	Floatlands.

2.1 Nestplaats voor boerenzwaluw
	 •	Op	een	donkere	plaatst,	minimaal	60	cm	boven	water
	 •	Doorgaans	alleen	op	plekken	grenzend	aan	landelijk	gebied	met	vee.
 • Zie:	‘acrobaten	op	het	erf’,	Vogelbescherming	Nederland	2009,	aan	te	vragen	via:	info@vogelbescherming.nl 

2.2 Nestkast of neststeen voor kwikstaart
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 95, blz. 101, blz. 122.

2.3 Kunstnesten voor huiszwaluw onder bruggen
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 95, Blz. 49.

3.1 Helofytenfilter 
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 92/93.
 •	Raadpleeg	een	specialist	voor	de	aanleg.	
	 •	Het	bedrijf	ECOFYT	is	gespecialiseerd	in	het	aanleggen	van	helofytenfilters.	

3.2 Wadi 
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 110/111.
 •	Raadpleeg	een	specialist	voor	de	aanleg.



Groen

4.1 Halfbestrating
 •	Zie ‘STADSVOGELS. Bouwen. Beleven. Beschermen.’ Blz. 42.

5.1 Inheemse soorten
	 •	Bepaal	die	keuze	op	basis	van	het	floradistrict	en	gewenst	eindbeeld
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 53, blz. 135, blz. 138.
 •	Zie	ook:	3.	Het	Nederlandse	bedrijf	HEEM	is	gespecialiseerd	in	het	aanleggen. 

6.1 Vlinderberm en Pictorial meadow
	 •	 	Een	vlinderberm	bestaat	uit	inheemse	plantensoorten	gekozen	op	hun	functie	als	waardplant	voor	vlinders.	Een	pictorial	

meadow wordt in de eerste plaats aangelegd als decoratie, maarkan de zelfde functie hebben. Het beheer is gelijk.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 60/61.
	 •	Zie	ook:	3	of	raapleeg:	www.pictorialmeadows.org.	
	 •	Het	Nederlandse	bedrijf	HEEM	is	gespecialiseerd	in	het	aanleggen.

6.2 Mantelzoomvegetatie
	 •	 	Een	mantelzoom	vegetatie	bestaat	uit	vier	vegetatie	lagen,	die	gevormd	worden	door	Bomen	[hoogste	laag],	struiken,	

hoge planten en bodembedekkers [onderste laag].
	 •	 	Traditionele	inrichting	[boom	in	gazon]	beidt	slechts	weinig	mogelijkheden	voor	vogels	en	andere	dieren.	Wordt	op	het	

zelfde oppervlak gekozen voor inrichting met een mantelzoomvegetatie dan neemt het aantal voedsel en nestplaatsen 
toe. 

    1. kruinlaag [bomen]

    2. struiklaag [struiken]

    3. kruidlaag [hoge planten]

    4. bodem [bv. gazon]

 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 21, blz. 53.
 •	Zie	ook:	3.

7.1 Schutting / klimplanten
	 •	Hoe	groter	de	variatie	aan	plantensoorten,	hoe	groter	de	winst	voor	vogels.	
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 58/59, blz. 139.

7.2 Haag, bomen & struiken
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 62/63, blz. 64/65, blz. 135, blz. 138, blz. 139.

8.1 Takkenril 
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 66/67.

9.1 Nestkasten
	 •	 	Een	nestkast	biedt	vogels	en	vleermuizen	een	nestplaats.	Het	ophangen	van	nestkasten	heeft	alleen	zin	als	ook	de	

omgeving voldoet aan de wensen van de betreffende soort.
 •	Zie	‘STADSVOGELS.	Bouwen.	Beleven.	Beschermen.’ Blz. 68/69. 
	 •	Zie	ook:	5	voor	vogels	&	www.vleermuizenindestad.nl	voor	vleermuizen.
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Vogelbescherming Nederland zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. 
Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. 
Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden 
is	een	essentiële	voorwaarde	voor	het	behoud	van	de	biodiversiteit	op	
aarde. 
Samenwerking is de sleutel tot succesvolle bescherming. Op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau werkt Vogelbescherming Nederland 
samen met collega-organisaties, overheden en vele vrijwilligers. 
Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, 
wereldwijd actief voor vogels en natuur.


