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In  de gevel verwerkte nestgelegenheid voor Huismussen aan de  

Van Kinsbergenstraat, hoek Zeeheldenlaan, in Eindhoven (Frans Hijnen) 
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Natuurinclusief bouwen 
 
Frans Hijnen 
 
Even een onderwerp wat niet zo voor de 
hand ligt bij de meeste vogelaars doch wat 
ons en vooral de vogels mogelijkheden 
geeft. 
 
Een steeds groter oppervlak in Nederland 
wordt bebouwd en dat wordt alleen maar 
meer door o.a. de bevolkingsgroei en andere 
bevolkingssamenstelling. 
Verschraling van het buitengebied door 
monocultuur en andere factoren leidt er toe 
dat een groot aantal vogels binnen het 
stedelijke gebied woont en verblijft. 
 
Maar binnen het stedelijke is de laatste tien 
jaar ook een verandering aan de gang. Waar 
eerst kieren, spleten en gaten in de 
gebouwen toegang gaven aan vogels, 
vleermuizen en andere dieren, is dit 
veranderd. Door isolatie, betere afwerking 
i.v.m. mogelijk warmteverlies enz. worden 
bij veel huizen en gebouwen alle 
mogelijkheden voor de fauna ontnomen. 
 
Een gedeeltelijke oplossing is “natuur-
inclusief” bouwen. In Eindhoven probeer ik, 
en anderen, dit al zeker 10 jaar tussen de 
oren van architecten, projectontwikkelaars 

en bouwondernemingen te krijgen. Het is 
een moeizaam traject maar langzaam krijgt 
het opvolging en ook landelijk timmert men 
op dat gebied aan de weg. Een voorbeeld is 
het B5 project opgezet door Vogelbescher-
ming en Zoogdiervereniging. 
 

 
Omgeving Vredesplein, Eindhoven (FH) 

 
In Eindhoven krijgen we via “Trefpunt 
Groen” tips over bouwplannen en 
ontwikkelingen. Trefpunt Groen heeft een 
stem binnen de gemeente m.b.t. de 
ontwikkelingsplannen. Maar wat is 
“Trefpunt Groen”?  
 
Ik haal even een uitleg aan van hun eigen 
site: Trefpunt Groen Eindhoven werkt nauw 
samen met groepen en individuen om te 
komen tot een integraal, op duurzaamheid 

gericht beleid op het gebied van natuur, 
milieu en cultuurhistorie in en om 
Eindhoven. Bij Trefpunt Groen Eindhoven 
zijn ruim honderd groepen aangesloten.  
 

 
Huismus aan de Trompetstraat 1 (FH) 

 
Vervolgens worden er, via de contacten van 
die plannen, afspraken gemaakt. Dit leidt tot 
afspraken met een architect of 
projectontwikkelaar, waarbij we gezamenlijk 
kijken naar de bouwtekeningen en 
mogelijkheden voor “natuurinclusief” 
bouwen. 
Ook wordt er meteen gekeken naar o.a. 
vergroening en waterbeheer. Want alleen 
nestplaatsen is niet genoeg.  
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Niet altijd heeft het succes want bij sommige 
bouwplannen is bijvoorbeeld glas de 
hoofdmoot en zijn er geen mogelijkheden. 
Maar bij vele andere projecten heeft het 
geleid tot tientallen en gezamenlijk 
honderden nestplaatsen voor de Huismus, 
vleermuizen, Gierzwaluwen en andere 
holenbroeders zoals Mezen en de Zwarte 
Roodstaart. 
 
Mijn advies is dan ook, kijk eens rond in je 
gemeente en reageer eens bij bouwplannen 
bijv. door contact te zoeken met gemeente 
of bouwonderneming. 
 

 
Huismusstenen aan de Maria van Bourgondielaan 
(FH) 

 
De ontwikkelaars staan er vaak voor open 
maar moeten aan honderdeneen dingen 
denken bij de bouwplannen.  
Ook zijn ze vaak niet op de hoogte van 
mogelijkheden en onmogelijkheden mbt 
vogels en vleermuizen.

Gierzwaluwstenen op de oostzijde (FH) 
 
Zo wordt er bijvoorbeeld soms nog gedacht 
aan dakpannen voor Gierzwaluwen terwijl 
het landelijk beleid van de Gierzwaluw-
bescherming is: GEEN dakpannen. Dit omdat 
huizen tegenwoordig goede dakisolatie 
hebben en ook dakpannen een andere 
structuur hebben, zodat de warmte onder 
de dakpannen niet weg kan en de 
temperatuur te hoog oploopt. Mede door de 
opwarming hebben we dagen van over de 
dertig graden zodat het onder de dakpannen 

vlot 40 gr. of meer is, wat 
dodelijk is voor jonge 
Gierzwaluwen. 
 
Zo zijn er wat zaken waarop gelet 
moet worden. Trek een keer de 
stoute schoenen aan bij een 
bouwproject en bij twijfel ben ik 
altijd bereid tot wat 
ruggensteun. ■ 
 

  
Algemene informatie over natuurinclusief 
bouwen: bouwnatuurinclusief.nl/ 
 

Natuurinclusief bouwen bij de gemeente 
Eindhoven: 
eindhoven.nl/bouwen/klimaatrobuust-
bouwen 
 

Trefpunt Groen Eindhoven: 
trefpuntgroeneindhoven.nl 
 

Natuurinclusief bouwen, zo doe je dat: 
stadsnatuur-
eindhoven.nl/2021/09/natuurinclusief-
bouwen-zo-doe-je-dat/ 
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