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Inleiding 
 
Op 5 november 2015 is in de gemeenteraad een motie aangenomen over ‘natuurinclusief bouwen’ 
(M 58 RIS 288182). In deze motie wordt gemotiveerd dat natuurinclusief bouwen voor onze stad van 
belang kan zijn. Ook wordt een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Deze vragen worden in deze 
notitie beantwoord. Vooraf wordt ingegaan op een aantal achterliggende vragen, die sturing kunnen 
geven aan de te maken keuzes. 
 
Eén van de vragen is hoe breed of hoe smal we het begrip natuurinclusief bouwen opvatten. Gaat 
het om het inbouwen van nestelgelegenheden voor vogels of gaat het ook om groene daken en 
muren? En gaat het alleen om het bouwwerk zelf of gaan we ook meer kijken naar natuurinclusieve 
stedenbouw? Een vraag die misschien ook gesteld moet worden is: voor welke natuur doen we het? 
Voor meeuwen en duiven is de stad waarschijnlijk al natuurinclusief genoeg. De populatie 
huismussen daarentegen staat door onze manier van bouwen onder druk. En gaat het bij deze keuze 
vooral om de intrinsieke natuurwaarde of gaat het ook of met name over de betekenis voor de 
mens?  
 
Verder is het de vraag hóe we zorgen dat er (meer) natuurinclusief gebouwd gaat worden. Het gaat 
om welke instrumenten de gemeente wil inzetten om bouwers te verplichten of te stimuleren om 
natuurinclusief te bouwen. Het gaat ook om het vergroten van kennis over het fenomeen en daaraan 
gekoppeld het vergroten van draagvlak voor de uitvoering ervan.  
 
 

1. Natuurinclusief bouwen, het begrip 
 
Natuurinclusief Bouwen is zodanig bouwen dat ook de natuur er baat bij heeft. Het gaat er dus niet 
alleen om, om sec aan de Flora- en faunawet te voldoen en de regels die bestaan over mitigeren en 
compenseren (van natuurwaarden) te volgen, maar om proactief te handelen ten bate van de 
natuur. Natuurinclusief bouwen gaat niet alleen om het dichten van de kloof tussen rood en groen 
maar ook om het creëren van synergie en meerwaarde voor de natuur. In Nederland en daarbuiten 
bestaan al veel voorbeelden. Het is niet een nieuw fenomeen. Denk bijvoorbeeld aan de Nieuwe 
Driemanspolder waar waterberging gecombineerd wordt met natuurontwikkeling, aan de 
wereldwijde opkomst van groene daken en muren, de toepassing van neststenen voor huismussen 
en gierzwaluwen in woningbouwprojecten.  
 
Natuurinclusief bouwen is een begrip dat op verschillende werken en schaalniveaus van toepassing 
kan zijn. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van gebouwen, maar onder meer ook om weg- en 
waterbouw en om de bouw van kunstwerken als bruggen en viaducten. In onze stad bevinden zich 
veel barrières zoals wegen die voor veel kleine zoogdieren en amfibieën moeilijk te overbruggen zijn. 
Om deze reden zijn al veel ondergrondse faunapassages aangelegd. 
  
Ook de stedenbouw kan meer of minder natuurinclusief zijn. Het creëren van ‘groene longen’ en 
ecologische verbindingszones in het ontwerp van de stad is ook een vorm van natuurinclusief 
bouwen/ontwikkelen. En met elke straatboom die je plant zorg je voor toevoeging van een stukje 
natuur, een stukje natuur dat er zou zijn als de boom niet geplant werd. Sommige vormen van 
natuurinclusief bouwen passen we (dus) al toe, maar het kan meer, beter en specifieker. 
 
Het begrip ‘bouwen’ kan dus breed opgevat worden. Het is van toepassing op diverse typen werken 
en op verschillende schaalniveaus. Ook het slopen van bouwwerken kun je meer of minder 
diervriendelijk doen. 
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Over het begrip ‘natuur’ dat zo nadrukkelijk in het begrip natuurinclusief bouwen zit kun je ook een 
bibliotheek volschrijven. Enige afbakening voor de toepassing van het begrip in Den Haag is dan wel 
handig. De afbakening hangt samen met hoe we aankijken tegen het belang van natuurinclusief 
bouwen (zie Hoofdstuk 2).  
 
Daarop vooruitlopend: natuurinclusief bouwen zou in een bredere context geplaatst kunnen worden. 
Natuurinclusief bouwen in enge zin betreft het aanbrengen van voorzieningen aan gebouwen voor 
beschermde soorten zoals de huismus. Natuurinclusief bouwen in bredere context gaat over het 
aanbrengen van groene daken en muren, aandacht voor groen op binnenplaatsen etc. Door hierbij 
de betekenis voor natuurwaarden in beschouwing te nemen, zoals toepassing van inheemse 
beplanting, de betekenis voor bijen en vlinders, de nestelmogelijkheden voor vogels etc. is dit ook 
een vorm van natuurinclusief bouwen. In deze notitie bekijken we het concept ‘natuurinclusief 
bouwen’ vanuit het breder groen perspectief. Voor de duidelijkheid gebruiken we hierna alleen de 
term ‘natuurinclusief’. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Natuurinclusief bouwen, het belang 
 
Natuur maakt mensen gezonder, zowel fysiek als mentaal. Natuur bevordert sociale contacten, lokt 
meer toeristen en investeerders en trekt de waarde van huizen op. Natuur levert een bijdrage aan de 
verbetering van waterbergingscapaciteit, het temperen van omgevingstemperaturen, het maakt 
dagen van strenge vorst of hittegolven draaglijker en natuur draagt bij aan de vermindering van 
luchtvervuiling in de stad. De laatste twee aspecten hebben vervolgens weer een positieve invloed 
op de gezondheid van mensen.  
 
Veel soorten zijn tegenwoordig afhankelijk van de stedelijke omgeving. Dit is een gevolg van een 
steeds ongeschikter wordend buitengebied. Waar vroeger een gevarieerd boerenlandschap met 
(bloemrijke) weilanden, akkers, houtsingels, heggen, struiken e.d. aanwezig was, is dit veranderd in 
intensief gebruikte gronden. Hier kunnen weinig verschillende soorten planten, insecten, vogels en 
andere dieren overleven. In de stad voelen heel wat verschillende soorten zich thuis door de 
aanwezigheid van tuinen, parken, bermen, sloten en slootkanten. De stad is dan ook belangrijk voor 
het behoud van biodiversiteit. 
 
Het geheel aan planten en dieren vormt een bijzonder complex systeem van afhankelijkheden. 
Zonder insecten zoals bijen, hommels en in mindere mate vlinders is er geen bestuiving van veel 
planten mogelijk. Planten die onderdeel vormen van onze voedselketen zoals verschillende soorten 
groente en fruit. Dit geldt natuurlijk ook voor de gewassen in onze (moes)tuinen en veel soorten 
tuinplanten, bomen en wilde bloemen. Een rijk planten- en dierenleven in de stad zorgt er ook voor 
dat plaaginsecten zoals muggen weinig kans hebben omdat zij in toom gehouden kunnen worden 
door vogels en vleermuizen. Gierzwaluwen bijvoorbeeld vangen enorm veel insecten die in de keel 
tot een bal worden gevormd en worden gevoerd aan de jonge vogels. Een dergelijke portie bevat 
ongeveer 600 insecten. Ieder jong heeft ongeveer 10 tot 20 porties nodig per dag. Bij een nest met 2 
a 3 jongen is dat al snel 50 miljoen insecten per seizoen. Een watervleermuis kan per nacht wel 3000 
insecten eten. Insecteneters vormen dus een belangrijke schakel in het ecosysteem. 
 

Onder natuurinclusief bouwen verstaan we: oprichten van bouwwerken en inrichting van de 

omgeving van gebouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben. De maatregelen 

kunnen hard zijn (bijv. nestkasten) of zacht (bijv. tuinen). Ze kunnen betrekking hebben op 

beschermde plant- en diersoorten of op algemene soorten. 

 

 

 

gebouwde omgeving 
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Natuurinclusief bouwen heeft een natuurgerichte functie door de bijdrage aan de instandhouding 
van beschermde (en overige) soorten en een mensgerichte functie door de bijdrage aan een prettige 
leefomgeving, aan de mogelijkheden van natuurbeleving in de stad en daarmee samenhangend 
levert het een bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van mensen. 
 
Dit belang treedt nadrukkelijk op de voorgrond als het afgezet wordt tegen het feit dat Den Haag de 
dichtst bevolktste stad in Nederland is en in relatie tot de opgave waar Den Haag voor staat. De 
bevolking van Den Haag groeit en Den Haag staat voor de opgave om tot 2040 te voorzien in de 
bouw van 30.000 woningen. In de agenda voor de stad wordt uitgewerkt op welke wijze dit gestalte 
krijgt. Vooraf is al duidelijk dat het vooral om een verdichtingsopgave gaat. Hierdoor staan groen en 
natuur onder druk en is het belang van natuurinclusief bouwen duidelijk. 
 
Tegelijkertijd staat onze stadsnatuur onder druk door onze huidige manier van bouwen/restaureren 
waarbij gaten en kieren worden weggewerkt en door het verdwijnen van openbaar en privé groen 
o.a. door het betegelen van tuinen. Hierdoor wordt het potentieel geschikt leefgebied van soorten 
kleiner.  
 
Het beleid voor natuurinclusief bouwen staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke samenhang met 
verschillende beleidsintenties en activiteiten waar Den Haag al op inzet, zoals de Agenda Groen voor 
de Stad, het klimaatbeleidsplan, de duurzaamheidsagenda, het beleid voor het stimuleren van 
stadslandbouw en onttegeling (Operatie Steenbreek). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Natuur in Den Haag 
 

Natuur in Den Haag manifesteert zich op vele manieren. De stad heeft allerlei typen habitats waar 
planten en dieren zich thuis voelen. Maar hoeveel natuur heeft Den Haag? Is dat veel of weinig? 
Welke natuur heeft Den Haag? Is dat bijzondere of gewone natuur? Deze vragen zijn op dit moment  
niet heel precies te beantwoorden. Toch kan er wel een algemeen beeld gegeven worden van de 
natuur in Den Haag. Er zijn veel natuurverenigingen die kennis hierover hebben. Er is een 
natuurdatabank, de Nationale Databank Flora en Fauna, waarin veel waarnemingen van planten- en 
diersoorten zijn opgeslagen. De diensten Stadsbeheer en Stedelijke Ontwikkeling laten regelmatig 
natuurwaardenonderzoek verrichten voor deelgebieden. Op basis van deze gegevens kunnen we het 
volgende over natuur in Den Haag zeggen: 
 
Den Haag kenmerkt zich door een afwisseling van bebouwing (met tuinen) en groengebieden zoals 
parken, landgoederen, bossen en de duinen. Den Haag kent dan ook een bijzondere 
ontstaansgeschiedenis. De stad bevindt zich in een geografisch gebied waar strandwallen, 
strandvlakten en zeekleigebieden elkaar afwisselen. In de Romeinse tijd was hier een divers 
landschap aanwezig van struwelen, graslanden, duinbossen, water en bewoning. Met name de hoger 
gelegen strandwallen waren geschikt voor bewoning. Toen in de Middeleeuwen de Graven van 
Holland zich op de strandwal vestigden, ontstond een nederzetting rond het Binnenhof die is 
uitgegroeid tot de stad die we nu kennen. De restanten van de landgoederen en het Haagse bos (als 
jachtbos van de Graven van Holland) herinneren ons aan het verleden. Voor veel Hagenaars zullen de 

Natuurinclusief bouwen levert een bijdrage aan de instandhouding van beschermde (en 

overige) soorten en levert tegelijkertijd een bijdrage aan een prettige leefomgeving, aan de 

mogelijkheden voor natuurbeleving in de stad en daarmee samenhangend een bijdrage aan het 

welzijn en de gezondheid van mensen. 
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parken, landgoederen, bossen en de duinen de plekken zijn die zij associëren met stadsnatuur. In 
onze stad bevinden zich verschillende gebieden die tegenwoordig onderdeel vormen van onze 
stedelijke ecologische hoofdstructuur. Deze structuur is vastgelegd in verschillende nota’s en wordt 
tegenwoordig Natuurnetwerk Den Haag genoemd.  
 
Het is ondoenlijk om alle soorten te benoemen die in de groene delen van de stad voorkomen, maar 
een aantal kenmerkende soorten kan zeker worden aangewezen. Uit verschillende inventarisaties is 
gebleken dat in onze groenzones, stadsparken en bossen veel algemene vogelsoorten voorkomen 
zoals merel, koolmees, kauw en ekster, maar ook meer bijzondere soorten zoals de boomvalk, bosuil, 
grote bonte specht, groene specht, kleine karekiet en boomklever. Verder ook veel algemene 
plantensoorten en veel zeldzamere soorten zoals orchideeën. Daarnaast komen verschillende 
soorten (spits)muizen, egel, mol en konijn voor, maar ook eekhoorn, bunzing, wezel, hermelijn, vos 
en boommarter. Een bijzonder gebied binnen onze stadsgrenzen is het Westduinpark. In dit 
duingebied komen bijzondere natuurtypen voor, zoals helm- en duingraslanden, 
duindoornstruwelen, duinbossen en duinheiden. Doordat het duinlandschap zo divers is, komen hier 
veel bijzondere planten- en diersoorten voor die elders in Nederland niet of in veel mindere mate 
voorkomen zoals zandhagedis, rugstreeppad, eikenpage, blauwe bremraap, grote tijm, wondklaver, 
slangenkruid, roodborsttapuit, nachtegaal, sint-jansvlinder en nog veel meer soorten. Ongeveer twee 
derde van alle verschillende plantensoorten in Nederland komen voor in de duinen. De duinnatuur is 
erg kwetsbaar en sinds een aantal jaren Europees beschermd.  
 
Voor planten en dieren spelen tuinen eveneens een belangrijke rol. Dieren komen graag in de tuin als 
zij een schuilplaats, nest-/voortplantingsplaats en voedsel kunnen vinden. Voor vogels bieden 
bomen, struiken, klimplanten en heggen uitstekende mogelijkheden om een nest te bouwen, een 
veilig onderkomen te zoeken en voedsel te vinden. Bijen, hommels en vlinders vinden nectar en 
stuifmeel in tuinen. Tuinen zijn met name geschikt als er ook plantensoorten voorkomen die van 
nature in Nederland aanwezig zijn omdat veel diersoorten hiervan afhankelijk zijn. Egels scharrelen 
graag in de tuin rond als ergens een rommelhoekje aanwezig is en als zij niet worden gehinderd door 
barrières zoals dichte schuttingen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht ecotopen en mogelijke maatregelen voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen  

Soorten Ecotoop Maatregelen 

Huismussen - Nestplaats in gebouwen (onder 
dakpannen) 

- Groene tuinen 
- Dichte struiken 
- Zand / losse grond 
- Water 

- Binnen 50-100 meter moeten 
bovenstaande elementen aanwezig zijn 

- Inbouwen neststenen in 
gevel: wegens isolatie 
worden de ruimtes onder 
dakpannen vaak te heet 

- Betegeling tuinen tegen 
gaan 

- Groene afscheiding i.p.v. 
schutting 

 

Gierzwaluwen - Nestplaats in gebouwen (onder 
dakpannen) 

- Vrije aanvliegroute nestplaats van ca. 2 
meter 

- Inbouwen neststenen in 
gevel: wegens isolatie 
worden de ruimtes onder 
dakpannen vaak te heet 

Vleermuizen - Verblijfplaats in spouw, onder 
daklijsten, dakpannen e.d. 

- Donkere (aan)vliegroute naar 
verblijfplaats 

- Foerageergebied zoals bosschages, 
bomenrijen/oeverzones 

- Toegankelijke spouw (open 
stootvoegen) 

- Vleermuisvriendelijk 
isolatiemateriaal 

- Vleermuiskasten inbouwen 
in gevel 

- Gevel niet verlichten 
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Een aantal soorten is specifiek afhankelijk van onze gebouwde omgeving. Het betreft de huismus, 
verschillende soorten vleermuizen en gierzwaluwen. In het verleden waren onze huizen met allerlei 
kieren en gaten ideale verblijfplaatsen voor deze dieren, maar het aantal geschikte locaties wordt 
steeds minder doordat huidige geschikte gebouwen worden gesloopt of gerenoveerd. De soorten, 
hun verblijfplaatsen en hun leefomgeving zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. De 
aanwezigheid van deze vogels en vleermuizen helpt bovendien om de populatie vervelende insecten, 
onder controle te houden. Daarnaast horen deze dieren bij onze stadsnatuur en genieten mensen 
vaak van vogels of vleermuizen in de tuin. In bijlage 2 wordt nader ingegaan op huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen.  
 

4. Voorbeelden van natuurinclusief bouwen 

Zoals in 2. aangegeven is natuur- of groeninclusief bouwen/ontwikkelen op veel schaalniveaus en 
voor verschillende soorten ingrepen mogelijk. De voorbeelden die hier gegeven worden hebben 
betrekking op gebouwen en de directe omgeving ervan of andere kleinschalige projecten.  
 
We gaan niet in op het natuurgericht ontwikkelen van groenstructuren. In het groenbeleidsplan, de 
nieuwe groenagenda en de nota ecologische verbindingszones wordt hierop voldoende ingegaan. 
 
In dit hoofdstuk worden enkele voorbeelden gegeven, met betrekking tot de volgende categorieën: 

 Specifieke elementen inbouwen voor specifieke (dier)soorten 

 Gebouwgebonden algemene ingrepen: groene daken, groene muren 

 Gebouwgebonden buitenruimte 

 Overgang gebouw naar publieke ruimte 

 Buitenruimte (pocketparks, natuurspeelplaatsen etc.) 

 Infrastructuur 
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4.1 Gebouwgebonden kleinschalige ingrepen  
(specifieke elementen voor specifieke (dier)soorten) 
 
 

 
 
Onzichtbare neststeen voor zowel huismussen als gierzwaluwen 
 
 

  
 

Zichtbare neststeen voor zowel 
huismussen als gierzwaluwen 

In gebruik genomen neststeen door huismussen 
(M. van der Reep, Haagse Vogelbescherming) 
 

 

   
 
Ingemetselde geschakelde inbouwkasten voor vleermuizen en vleermuisvriendelijk   
isolatiemateriaal (met grip). Brochure ‘Vleermuisvriendelijk bouwen’, Zoogdiervereniging. 
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4.2 Gebouwgebonden ingrepen (groene daken, groene gevels) 
 

  
Groene daken als oase in de stad 
(Antwerpen) 

Inzaaien van wilde bloemenmengsels geeft natuurlijk 
effect 

  
Stadsdakmoestuin Zuidpark Amsterdam Multifunctioneel daklandschap met stadslandbouw 

(Parijs, Montmartre) 

  
Groene gevel (Bloemstraat, Arnhem) Verticale tuin (Patrick Leblanc, Avignon) 

  
Groen op meerdere verdiepingen (Parijs, 
Montmartre) 

De groene universiteit in Ho Chi Minh City. (Vo Trong 
Nghia Architects) 

http://votrongnghia.com/
http://votrongnghia.com/
http://www.groendak.info/wp-content/uploads/2015/03/nijkerk-wilde-bloemendak082014-10.jpg
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4.3 Overgang van privé naar publieke ruimte 
 
 

  
Goede mogelijkheden voor natuurlijke semi-
buitenruimte zijn binnentuinen (Den Haag, 
Emma’s Hof) 

Aanleg van geveltuintjes. Bepaalde plantensoorten 
trekken bijen en vlinders aan. 

 
 
4.4 Buitenruimte 
 

  
Met pocketparks kan door een uitgekiende 
inrichting veel bereikt worden, ook voor 
natuurwaarden. 
(New York, Greenacre pocketpark) 

Met beperkte ruimte toch een oase voor mens en dier 
creëren (Philadelphia, John F. Collins Park) 

  
Ook in Den Haag zijn al mooie voorbeelden 
zoals dit parkje aan de Turfmarkt 
 
 
 

Pocketparks bieden ook ruimte aan sociale activiteiten 
(Kopenhagen) 
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4.5 Infrastructuur 
 

  
Nieuw duinlandschap over een dijklichaam 
en parkeergarage (dijk-in-duin) (Katwijk) 

Groene elementen met natuurlijke beplanting kunnen 
het straatbeeld veranderen (Londen, Derbyshire 
Streetpark) 

  
Drijvende oevers verhogen natuurwaarde 
bij harde oeverbeschoeiing (Kwintsheul) 

Groeninclusieve voetgangersbrug (paleisbrug ’s 
Hertogenbosch) 
 

  
Groene Kadewand Hoofddorp (van der Tol) Eik- en tongvarens op de kademuur van het Zieken in 

Den Haag 

  
Ondergronds Park (Lowline New York) Ecoduct 

http://www.groendak.info/wp-content/uploads/2010/08/13619093044_96d017649c_c.jpg
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE0py72o7OAhWmKcAKHbhAA_sQjRwIBw&url=https://www.prorail.nl/reizigers&psig=AFQjCNE7f7B8khnNesPtGrv3p-BK7Zv6RQ&ust=1469539164469772
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5. Aanpak van natuurinclusief bouwen 

De belangrijkste vraag is: hóe we kunnen zorgen dat er natuurinclusief gebouwd wordt? Welke 
instrumenten hebben we of kunnen we ontwikkelen? Welke partijen kunnen we er op aanspreken? 
Wat kunnen we als gemeente zelf doen? Kunnen we iets verplichten of (slechts) bevorderen? Dit 
hoofdstuk verkent de mogelijkheden.   
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Relevante wetten, besluiten en verordeningen 

 
Deze paragraaf benoemt een aantal wettelijke instrumenten en de mogelijkheden en beperkingen 
hiervan voor natuurinclusief bouwen.  
 
Wet Natuurbescherming  
In 2017 gaan de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998 
op in de nieuwe Wet natuurbescherming. Onder de oude en nieuwe wet zijn verschillende 
diersoorten die voor hun verblijfplaats afhankelijk zijn van onze gebouwen strikt beschermd: het gaat 
hierbij om vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit betekent dat verblijfplaatsen van deze 
diersoorten niet zomaar mogen worden verwijderd of ongeschikt gemaakt en dat aanwezige dieren 
niet mogen worden gedood.  
 
Met name het slopen, verbouwen of na-isoleren van bouwwerken is nadelig voor de betreffende 
beschermde gebouwbewonende diersoorten. Vanuit de Flora- en faunawet en straks de Wet 
natuurbescherming is het verboden om bouwwerken waarin zich verblijfplaatsen van beschermde 
soorten bevinden zonder meer te slopen, te renoveren of na te isoleren. Een gebouw dat geschikt is 
voor gebouwbewonende diersoorten (met pannendak/spouw e.d.) moet voorafgaand aan de 
werkzaamheden altijd onderzocht worden op aanwezigheid van verblijfplaatsen. Indien er 
beschermde soorten aanwezig zijn, dan moeten voorafgaand aan de werkzaamheden tijdelijke en 
vervolgens permanente mitigerende maatregelen getroffen worden om deze dieren nieuwe 
verblijfplaatsen te geven en maatregelen getroffen worden om ‘diervriendelijk’ te renoveren/slopen. 
In dat geval is sprake van overtreding van de wet en moet een ontheffing worden aangevraagd bij 
het bevoegd gezag.  
 
Bij het in werking treden van de nieuwe wet, is niet langer het Rijk maar de Provincie het bevoegd 
gezag. De provincie verleent, als sprake is van schadelijke handelingen met een ruimtelijke 
component, straks dan ook de ontheffing bij activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist 
is, zoals bouwen en grootschalige renovaties. Onder bepaalde voorwaarden kunnen naast 
ontheffingen ook vrijstellingen van verbodsbepalingen gelden. Als op locatie beschermde soorten 
aanwezig zijn dan vraagt de gemeente een ‘verklaring van geen bedenkingen’ bij het bevoegd gezag 
aan. De aanvrager moet vervolgens kunnen aantonen dat zorgvuldig wordt omgegaan met 
beschermde soorten en welke maatregelen ter bescherming worden getroffen. Als de maatregelen 
door de provincie als voldoende worden beoordeeld dan wordt een ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ afgegeven. De gemeente kan alleen een omgevingsvergunning afgeven, als de 
provincie een verklaring van geen bedenkingen heeft verleend.  
 

In algemene zin is van belang dat vroeg in het planproces over de mogelijkheden voor 

natuurinclusief bouwen wordt nagedacht. Het later toevoegen van elementen of ideeën levert 

suboptimale en/of duurdere oplossingen op.  
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Het toepassen van natuurinclusieve maatregelen in het project kan één van de manieren zijn 
waardoor de provincie besluit een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeente kan 
initiatiefnemers van bouwplannen op deze mogelijkheid wijzen. 
 
Echter, voor bepaalde activiteiten zoals het na-isoleren van een huis en sloop is geen 
omgevingsvergunning nodig. Voor sloopactiviteiten geldt alleen een meldingsplicht. Dit betekent dat 
er geen actief toezicht is op deze activiteiten. De initiatiefnemer is namelijk zelf verantwoordelijk. 
Het kán dus zijn dat er op deze manier schade aan beschermde soorten wordt aangericht en/of 
dieren worden gedood. Meer hierover in 5.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soortmanagementplan en gebiedsgerichte ontheffing 
Eenieder die een activiteit onderneemt die mogelijk schade toebrengt aan beschermde soorten moet 
onderzoek laten doen of hier daadwerkelijk sprake van is. Dit gebeurt lang niet altijd (waardoor 
overtreding van de wet plaatsvindt). Bovendien is het tijdrovend voor de initiatiefnemer, relatief 
duur en betreft het vaak een klein gebied zonder dat er een goed beeld is van het effect van de 
activiteit op een lokale populatie en op de populatie op stedelijk niveau.  
 
Het Rijk biedt de mogelijkheid om niet op individueel niveau, maar op gebiedsniveau een ontheffing 
te verkrijgen: een zogenaamde ‘gebiedsgerichte ontheffing’. Het betreft een besluit van het 
ministerie van EZ waarin voor een bepaald gebied onder voorwaarden een ontheffing wordt verleend 
voor overtredingen van de verbodsbepalingen van de wet; voor specifieke soorten voor 
werkzaamheden met een ruimtelijke component. Het Soortmanagementplan is de onderbouwing 
voor deze gebiedsgerichte ontheffing.  
 
De voordelen van een grootschaliger aanpak zijn onder meer: 

- Individueel onderzoek is niet meer nodig waardoor niet hoeft te worden gewacht op 
beschikbaarheid van individuele onderzoeksresultaten;  

- De kosten voor grootschalige onderzoeken zijn in verhouding lager dan de kosten voor 
individueel onderzoek; 

- De proceduretijd voor initiatiefnemers die volgens het Soortmanagementplan werken, wordt 
van meer dan een jaar verkort tot ca. drie maanden; 

- Een structurele aanpak voor natuur waarbij het risico dat te laat of geen onderzoek wordt 
gedaan sterk wordt verkleind; 

- Duidelijk wordt waar kansen liggen voor beschermde soorten; op bepaalde plaatsen hoeft 
niets te gebeuren;  

- Op lange termijn kan de gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd. 
 
 
 
 
Het opstellen van een Soortmanagementplan kan veel effect sorteren bij het woningcorporatiebezit 
omdat een groot deel (32%) van de woningen in Den Haag in bezit is bij corporaties. Meer hierover in 
5.5. 

Met een Soortmanagementplan kan een gebiedsgerichte ontheffing worden verkregen. Dit 

instrument biedt goede mogelijkheden voor het behoud van de bijzondere soorten in de stad.  

De aanvrager van een omgevingsvergunning moet kunnen aantonen dat zorgvuldig wordt 

omgegaan met beschermde soorten en welke maatregelen ter bescherming worden getroffen. 

Als de maatregelen door de provincie als voldoende worden beoordeeld dan wordt een 

‘verklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. De gemeente kan alleen een 

omgevingsvergunning afgeven, als de provincie voor het project al een verklaring van geen 

bedenkingen heeft verleend.  
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Bestemmingsplan en Omgevingsplan 
Het instrument van het bestemmingsplan gaat uit van toelatingsplanologie. Dit betekent dat een 
bestemmingsplan het gebruik van gronden en bouwwerken toelaat, maar dat de eigenaar er ook 
voor kan kiezen om geen gebruik te maken van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt. 
Het bestemmingsplan verplicht niet om de bestemming daadwerkelijk uit te voeren of toegelaten 
bebouwing daadwerkelijk te bouwen. Ook schrijft het bestemmingsplan niet voor op welke wijze 
gebouwen moeten worden gebouwd. Hiervoor zijn de regels van het Bouwbesluit 2012. Het 
natuurinclusief bouwen kan niet via het bestemmingsplan worden afgedwongen.  
 
Duurzaamheidsparagraaf 
Haagse bestemmingsplannen bevatten een duurzaamheidsparagraaf. Een mogelijkheid is om deze 
paragraaf uit te breiden met een passage over de ambities voor natuurinclusief bouwen in Den Haag. 
 
Omgevingsplan 
In het voorjaar van 2019 wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwacht. Deze wet 
verbreedt de reikwijdte van een bestemmingsplan/omgevingsplan naar de gehele fysieke 
leefomgeving, waarbij tegelijkertijd wordt ingezet op integratie van een groot aantal wetten en 
ministeriële regelingen. De verdere uitwerking zal plaatsvinden in Algemene Maatregelen van 
Bestuur. Omdat een gezonde fysieke leefomgeving centraal staat in de Omgevingswet is de 
verwachting dat de wet en de nadere uitwerking daarvan ruimere mogelijkheden zal bieden voor 
natuurinclusief bouwen bij nieuwbouw.   
 
Bouwbesluit 2012 
In Nederland kennen we het Bouwbesluit 2012 dat voorschriften bevat met betrekking tot het 
bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu. Dit zijn landelijke regels. De gemeente kan hier niet zomaar regels voor 
bijvoorbeeld natuurinclusief bouwen aan toevoegen. Dit Bouwbesluit 2012 is overigens wel recent 
herzien om een vorm van natuurinclusief bouwen mogelijk te maken. Lange tijd was het volgens het 
Bouwbesluit 2012 niet toegestaan om in buitenmuren openingen te maken die groter waren dan 1 
cm. Het aanbrengen van bijvoorbeeld invliegopeningen voor vleermuizen was dus in feite niet 
toegestaan. Dit leverde problemen bij het uitvoeren van mitigerende en compenserende 
maatregelen vanuit de Flora- en faunawet. Het Bouwbesluit 2012 is echter aangepast. In het nieuwe 
besluit is voor de toegestane openingen in buitenmuren een uitzondering gekomen voor soorten die 
zijn beschermd door de Flora- en faunawet. Nu is het dus beter mogelijk om vleermuizen en vogels 
een duurzame verblijfplaats te bieden in de spouw van bestaande en nieuwe gebouwen.  
 
 
 
 
 
Bouwverordening 
Juridisch is het niet mogelijk om voorschriften voor natuurinclusief bouwen op te nemen in de 
Bouwverordening. Bouwtechnische eisen zijn namelijk nationaal en exclusief opgenomen in het 
Bouwbesluit 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het nieuwe Bouwbesluit 2012 is voor de toegestane openingen in buitenmuren een 

uitzondering gekomen voor soorten die zijn beschermd onder de Flora- en faunawet.  

Het is niet toegestaan om voorschriften met betrekking tot natuurinclusief bouwen op te nemen 

in de gemeentelijke bouwverordening.  
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5.2 Nieuwbouw (grondexploitaties) 
 
Veel regels over hoe gebouwd moet worden zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Op een aantal 
manieren heeft de gemeente, naast het toetsen aan het Bouwbesluit, ook een rol bij het stellen van 
regels bij bouwactiviteiten. De mogelijkheden bij ‘eigen’ (gemeentelijke) 
grondexploitaties/bouwplannen zijn overigens ruimer dan bij private ontwikkelingen.  
 

a. Private ontwikkelingen 
 
De gemeente faciliteert initiatiefnemers die in de stad willen ontwikkelen en investeren door in een 
vroeg stadium te beoordelen of en onder welke voorwaarden een ontwikkeling mogelijk gemaakt 
kan worden. Indien een bouwaanvraag voldoet aan alle vereisten ontvangt de indiener een 
omgevingsvergunning en kan de bouw starten. Het stellen van voorwaarden op het gebied van 
natuurinclusief bouwen is dan niet mogelijk. Bij plannen die afwijken van het bestemmingsplan geldt 
een andere procedure en zijn er wel mogelijkheden (zie hierna). 
 
Haags Initiatieventeam (HIT) 
Bouwinitiatieven die afwijken van het vigerende bestemmingsplan worden vaak voorgelegd aan het 
Haags Initiatieven Team. Het HIT beoordeelt of het initiatief technisch en wettelijk haalbaar en 
beleidsmatig gewenst is. Het HIT adviseert de initiatiefnemer over procedure en inhoud van het plan. 
Vanuit ambities die de gemeente heeft met betrekking tot natuurinclusief bouwen kan het HIT 
adviezen hierover geven. Deze zijn niet bindend. De adviezen kunnen wel inspireren en motiveren tot 
natuurinclusief bouwen. 
 
Haags duurzaamheidsteam 
Sinds kort heeft de gemeente naast het HIT ook een ‘Haags Duurzaamheidsteam’. Dit ambtelijk team 
bestaat uit verschillende experts op het gebied van groen en duurzaamheid. Dit team adviseert 
projectleiders van bouwprojecten over deze aspecten. Het is van belang om in de advisering meer 
expliciet aandacht te besteden aan natuurinclusief bouwen en de expertise op dit gebied te 
vergroten. Net als bij het HIT zijn deze adviezen niet bindend maar kunnen ze wel inspireren en 
motiveren. 
 
Afwijking van bestemmingsplan  
Indien een voornemen tot een bouwplan strijdig is met het op dat plangebied betrekking hebbende 
bestemmingsplan kan het college besluiten af te wijken van het bestemmingsplan. Bij de activiteit 
(planologische) afwijking kan het college voorwaarden stellen. Dan kunnen in theorie voorwaarden 
met het oog op natuurinclusief bouwen worden gesteld. Of dat in het specifieke geval mogelijk is, of 
het wenselijk is en hoe die voorwaarden er uit moeten zien hangt af van de locatie en de aard van 
het bouwplan. Een instrument om deze voorwaarden te omschrijven is het Planuitwerkingskader (zie 
hierna).  
 
Planuitwerkingskader 
Wanneer uit de beoordeling van het HIT blijkt dat er geen ‘harde blokkades’ zijn maar wel een aantal 
knelpunten kritisch moet worden bezien, wordt aan de initiatiefnemer een aanbieding gedaan voor 
het opstellen van een planuitwerkingskader (PUK) door de gemeente. In het PUK wordt gemotiveerd 
waarom de gemeente in afwijking van het bestemmingsplan wil meewerken aan het initiatief. Het 
PUK kan wensen en eisen op het gebied van natuurinclusief bouwen omvatten. Voor zover de 
maatregel betrekking heeft op beschermde soorten is het afdwingbaar. Het ‘opplussen’ van het plan 
met verdergaande groene ingrepen kan niet afgedwongen worden, maar wel een stimulerend effect 
hebben. Het planuitwerkingskader wordt vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders.  
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Omgevingsvergunning 
In de tekst van de omgevingsvergunning kan een standaardtekst over de wenselijkheid van het 
nemen van maatregelen op het gebied van natuurinclusief bouwen opgenomen worden. De 
effectiviteit hiervan is zeer beperkt omdat het bouwplan al gereed is en omdat er geen wettelijke 
achtergrond voor is. Voorgesteld wordt om dit niet toe te passen. 
 
 

b. Gemeentelijke ontwikkelingen 
 
Ook voor initiatieven van de gemeente worden kaders opgesteld. Dit zijn achtereenvolgens de 
projectopdracht, de Nota van Uitgangspunten en het projectdocument met als bijlage het 
grondexploitatiedocument (grex).  
 
Projectopdracht en Nota van Uitgangspunten 
In de projectopdracht en de Nota van Uitgangspunten wordt beschreven wat er met het plan beoogd 
wordt. Het is al gebruikelijk om in deze stukken aandacht te besteden aan de ambitie om duurzaam 
te bouwen. Natuurinclusief bouwen is een onderdeel van duurzaam bouwen maar is nog wat 
onderbelicht. Voorgesteld wordt in de projectopdracht en de Nota van Uitgangspunten ook 
natuurinclusief bouwen te benoemen. 
 
Projectdocument met als bijlage het grondexploitatiedocument  
Het projectdocument met grex wordt door het college vastgesteld. In dit document kunnen ten 
aanzien van gebouwen die door derden ontwikkeld worden maatregelen op het gebied van 
natuurinclusief bouwen als aanbeveling worden opgenomen. Afdwingbaar zijn ze echter niet (tenzij 
ze vallen binnen de publiekrechtelijke kaders). De door de gemeente te ontwikkelen buitenruimte 
kunnen maatregelen expliciet benoemd worden. Hierbij is de haalbaarheid van de te nemen 
maatregelen -mits de kosten van maatregelen te dragen zijn- groot. 
 
Tenders 
Bij een tender selecteert de gemeente op basis van vooraf opgestelde criteria een partij om tot 
verkoop van grond te komen. Voor de locaties die zich goed lenen voor een tender kan het college 
natuurinclusief bouwen als criterium opnemen. Het is dan aan de indiener om een zo natuurinclusief 
mogelijk plan in te dienen, teneinde beter te scoren. Ook bij prijsvragen voor bouwprojecten op 
gemeentelijk eigendom kan het criterium ‘natuurinclusiviteit’ als wegingsfacor worden opgenomen. 
Een puntensysteem is een instrument dat hierbij van nut kan zijn (zie hierna). 
 
Puntensysteem 
Daar waar de gemeente voorwaarden wenst te stellen op het gebied van natuurinclusief bouwen is 
het de vraag wat de gemeente precies wil voorschrijven. Als het gaat om een situatie waar alleen 
maatregelen voor beschermde soorten zoals huismus, gierzwaluw of vleermuis nodig zijn is dit 
relatief makkelijk. Maar als de gemeente zich wil richten op de bredere aanpak dan zijn er veel 
mogelijkheden, afhankelijk van het type bouwproject. Hiervoor kan het hulpmiddel van een 
puntensysteem van dienst zijn.  
 
Voor duurzaam bouwen worden al puntensystemen en keurmerken (GPR, BREEAM e.a.) toegepast, 
zoals het GPR of BREEAM. Zo’n waarde wordt opgebouwd door een selectie van duurzame 
maatregelen uit een voorgeschreven lijst toe te passen. Hoe meer maatregelen toegepast worden 
hoe hoger de score. Het Greenpointssystem is een voorbeeld van een beoordelingsmethode die 
meer toegespitst is op natuurinclusief bouwen. In bijlage 4 is een lijst opgenomen van mogelijke 
maatregelen, ontwikkeld voor een bouwproject in Malmö. Voorgesteld wordt om voor Den Haag een 
eigen puntensysteem te ontwikkelen. 
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Uitgifteovereenkomst 
In de (privaatrechtelijke) overeenkomst die de gemeente met de ontwikkelaar sluit kan alleen 
datgene afgedwongen worden dat binnen de publiekrechtelijke kaders valt.  
 
Gemeentelijk vastgoed 
Projecten waarbij de gemeente initiatiefnemer en ontwikkelaar is zijn geschikt om natuurinclusief 
bouwen toe te passen. Te denken valt aan scholen, gemeentekantoren, politiebureaus, bibliotheken 
en dergelijke. Hierbij is het al gebruikelijk om Flora- en faunaonderzoek te doen en rekening te 
houden met beschermde soorten. Daarnaast zijn deze gebouwen geschikt als voorbeeldproject voor 
een bredere natuurinclusieve aanpak. 
 
KO-locaties 
Het beleid van de gemeente is om bij KO-locaties veel vrijheid te bieden aan de zelfbouwers. 
Natuurinclusief bouwen verplichten is hier dan ook niet gewenst. Een deel van de doelgroep van 
zelfbouwers is geinteresseerd in duurzaam bouwen. Extra informatievoorziening aan de 
zelfbouwdoelgroep over natuurinclusief bouwen is zinvol. 
 
Voorbeeldprojecten 
Tot slot zijn voorbeeldprojecten in te zetten instrumenten om verder te komen met het 
natuurinclusief bouwen. Los van onze inzet in ‘eigen gebouwen’ en toepassing van andere 
instrumenten kan extra aandacht voor een specifiek project stimulerend werken. Met name geschikt 
zijn intensieve ontwikkelings- of transformatieopgaven zonder al te veel vooraf vastgelegde kaders. 
Erasmusveld heeft al een voorbeeldstatus op het gebied van groen en duurzaamheid. Expliciete 
aandacht voor natuurinclusief bouwen past bij deze status. Daarnaast zou de Binckhorst bij uitstek 
een gebied zijn waar de toepassing van natuurinclusief bouwen in allerlei vormen verkend en 
toegepast kan worden. Voorgesteld wordt natuurinclusiviteit mee te nemen in de visie op de 
buitenruimte die wordt opgesteld. 
 
 
5.3 Sloop- en verbouwactiviteiten 
 
Bij sloopactiviteiten volstaat over het algemeen een sloopmelding (onder de 10 m3 sloopafval is er 
ook geen melding nodig). Alleen in geval van bijvoorbeeld een monument of beschermd stadsgezicht 
is een omgevingsvergunning nodig. Tussen de flora- en faunawet, straks Wet Natuurbescherming, en 
de sloopmelding zit geen koppeling. Aan een sloopmelding kunnen ten aanzien van de wet dus geen 
voorwaarden worden gesteld als het gaat om mogelijke schade aan beschermde soorten. 
Sloopmeldingen dienen 4 weken voor aanvang te worden gedaan. De gemeente beoordeelt de 
melding aan het Bouwbesluit 2012 (limitatieve opsomming) en stuurt een ontvangstbevestiging.  
 
Omdat geen vergunning verleend wordt waarin voorwaarden opgenomen (zouden kunnen) worden, 
er door de gemeente geen toetsing op natuurwaarden plaatsvindt en er voor de gemeente geen 
handhavingsmogelijkheid is blijven sloopactiviteiten een risico voor beschermde natuurwaarden. De 
gemeente kan de initiatiefnemer wel adviseren om goed te letten op natuurwaarden en te wijzen op 
het feit dat er op grond van de Flora- en faunawet, mogelijk beperkingen zijn ten aanzien van de 
sloopwerkzaamheden als in het gebouw verblijfplaatsen van beschermde diersoorten (huismussen, 
gierzwaluwen en/of vleermuizen) aanwezig zijn. 
 
Voorgesteld wordt om aanvullend op de huidige tekst in de ontvangstbevestiging van de 
sloopmelding een standaard stuk tekst over de te nemen maatregelen voortvloeiend uit de Flora- en 
Faunawet op te nemen. In het stukje tekst kan ook een link gemaakt worden naar een webpagina 
van de gemeente Den Haag waar zaken rondom de Flora en faunawet en sloopmelding uitgelegd 
worden. De bedoeling is hiermee de bewustwording te vergroten en het aantal 
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sloopwerkzaamheden met ongunstige effecten voor de natuur te verkleinen. Het effect van een tekst 
bij de sloopmelding zal naar verwachting echter beperkt zijn. 
 
 
5.4 Inrichting buitenruimte 
 
Ook los van nieuwbouw zijn er mogelijkheden om een meer natuurinclusieve stad te creëren. Veel 
voorbeelden hiervan kennen we al in Den Haag vanuit programma’s of gedachtengoed van onder 
meer klimaatbestendige of duurzame stad en aangewakkerd vanuit het gedachtengoed van ‘Haagse 
Kracht’.  
 
Bewonersinitiatieven 
Eigenaren en gebruikers van vastgoed kunnen initiatieven nemen om hun woonomgeving 
natuurinclusiever vorm te geven. Mogelijkheden zijn het aanleggen van geveltuintjes, het 
‘onttegelen’ van tuinen en andere overbodig verharde terreinen, het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers bij waterlopen en waterpartijen/vijvers, het aanbrengen van 
natuurvriendelijke beplanting (vlinderstruiken, gemengde hagen etc.). Aan de gebouwen zelf zijn 
mogelijke ingrepen het vergroenen van daken en gevels. Verder kan gedacht worden aan het 
aanbrengen van nestkasten en bijenkasten of het inbouwen van neststenen. Groene 
belangenverenigingen zoals ‘Duurzaam Den Haag’ besteden hier al veel aandacht aan. Ook de 
gemeente heeft aandacht voor de groene Haagse Kracht door bijvoorbeeld initiatievenbudgetten, 
een stadslandbouwprogramma etc. De genoemde maatregelen zijn natuurlijk niet voorbehouden aan 
bevlogen bewoners. Ook vastgoedeigenaren en woningbouwcorporaties kunnen met deze 
maatregelen aan de slag. 
 
Handboek Openbare ruimte/ACOR 
De gemeente hanteert een ‘Handboek openbare ruimte’. In dit handboek staan onder meer 
richtlijnen voor straatmeubilair, technische eisen voor de inrichting openbare ruimte en 
standaarddetails voor wegen, riolering en waterbouwwerken. Het handboek is onder meer van 
belang voor ruimtelijke kwaliteit en de beheersing van de beheerkosten. Inmiddels heeft het 
Ingenieursbureau Den Haag opdracht gekregen om het Handboek te herzien. Dit biedt een mooie 
kans om te onderzoeken hoe het aspect natuurinclusiviteit nog beter kan worden meegenomen bij 
de keuze voor materialen en inrichtingstandaarden. De Adviescommissie Openbare Ruimte (ACOR) 
speelt een belangrijke rol bij de toetsing van inrichtingsplannen voor de buitenruimte. Het Handboek 
is van belang bij de toetsing. 
 
 
 
 
 
 
5.5 Afspraken met ‘bouwwereld’ 
 
Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties  
De woningbouwcorporaties die in Den Haag actief zijn, beheren gezamenlijk 32% van de gebouwde 
omgeving in Den Haag. Een van de opgaven voor woningbouwcorporaties is het energieneutraal 
opleveren en renoveren van woningen. Door het verdwijnen van kieren en gaten is vaak geen plek 
meer voor gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. Met name (grootschalige) sloop- en 
renovatiewerkzaamheden hebben een negatief effect op deze soorten.  
 
Om dit te voorkomen kunnen afspraken worden gemaakt waarmee rekening wordt gehouden met 
beschermde soorten. In potentie liggen hier grote kansen om de gunstige staat van instandhouding 

De herziening van het Handboek Openbare Ruimte biedt een goede kans om het aspect 

natuurinclusiviteit in materiaalkeuze en inrichtingsstandaarden mee te nemen. 
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van onze vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen voor een deel te borgen. De meest efficiënte en 
effectieve manier is het opstellen van een Soortmanagementplan in combinatie met een 
gebiedsgerichte ontheffing.  
 
Tussen gemeente en corporaties vindt iedere zes weken een duurzaamheidsoverleg plaats . In het 
overleg van 28 juni 2016 is dit onderwerp ter sprake gebracht. Hierbij is kort informatie gegeven en is 
een factsheet uitgedeeld over de specifieke voordelen van een Soortmanagementplan voor 
woningbouwcorporaties. Zie bijlage 3. Deze informatie is verstrekt door Arcadis. Deze partij heeft 
inmiddels contact met enkele van onze woningbouwcorporaties. Uit het overleg kwam naar voren 
dat er bij de corporaties geen gevoel van urgentie is voor dit onderwerp.  
 
Idealiter doen alle woningbouwcorporaties in Den Haag mee. Als voor al het bezit één plan wordt 
gemaakt, zorgt dit voor een enorm (kosten)voordeel voor de betreffende partijen én onze 
stadsnatuur is er enorm bij gebaat. De gemeente kan hierin sturen door het onderwerp te agenderen 
in het structurele bestuurlijk overleg. 
Ook bestaat een duidelijke herstructureringsopgave voor sommige gebieden. Dit biedt een 
uitstekende kans om natuurinclusief te werken en te bouwen. De woningbouwcorporaties zitten 
echter wel krap bij kas.  
Bij de in december 2015 gemaakte prestatieafspraken is dientengevolge een keuze gemaakt om 
investeringen vooral ten goede te laten komen aan een voldoende betaalbare woningvoorraad, en 
zijn er verschillende werkafspraken gemaakt over duurzaamheid (maar geen afspraken over 
natuurinclusief bouwen). Belangrijk voor de corporaties is dat concreet gemaakt wordt hoe zij 
kunnen bijdragen aan natuurinclusief bouwen. Het meer vertrouwd raken van de corporaties met 
natuurinclusief bouwen kan ook helpen. Hiervoor zou bijvoorbeeld een voorlichtingssessie kunnen 
worden georganiseerd. 
 
 
 
 
 
Afspraken met beleggers 
Beleggers hebben lange termijn belangen ten aanzien van hun ‘bouwportefeuilles’, meer dan 
projectontwikkelaars. Zij zijn daardoor wellicht beter te overtuigen van het belang van groen- en 
natuurinclusief bouwen. In het overleg met beleggers zou dit onderwerp geagendeerd kunnen 
worden. 
 
 
5.6 Kennisverwerving en educatie  
 
Natuurwaardenkaart  
Den Haag kent een groot aantal verschillende leefgebieden van planten en dieren. Voor het behoud 
en ontwikkeling van onze stadsnatuur is het van belang dat leefgebieden in stand worden gehouden 
of worden versterkt. De waarden van onze stadsnatuur kunnen beter zichtbaar worden gemaakt 
door het opstellen van een natuurwaardenkaart. Dit is opgenomen als maatregel in de Agenda Groen 
voor de Stad. We starten met het in kaart brengen van onze beschermde soorten en later met de 
zogenaamde gidssoorten die fungeren als indicator voor natuurkwaliteit. 
 
Gemeentelijk soortmanagementplan  
De gemeente heeft zelf de mogelijkheid om voor (delen van) de stad een Soortmanagementplan op 
te laten stellen. Hiermee kunnen burgers, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere 
initiatiefnemers financieel en procesmatig worden ontlast ten aanzien van de natuurwetgeving. De 
kosten voor het opstellen van een Soortmanagementplan zouden eventueel kunnen worden 

Het opstellen van een Soortmanagementplan voor het corporatiebezit is een goede methode 

om natuurinclusief bouwen te bevorderen. 
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terugverdiend door partijen die er gebruik van maken hiervoor te laten betalen. Voor 
initiatiefnemers is dit gunstig, want dit is in verhouding goedkoper dan het individueel uitzetten van 
onderzoek.  
 
Voor Den Haag is inmiddels een groot deel van de stad geïnventariseerd op de aanwezigheid van 
huismussen. Van een klein deel van de stad is bekend waar gierzwaluwen aanwezig zijn en voor 
vleermuizen zijn de massaverblijfplaatsen in ieder geval bekend. Ook van andere soorten zijn 
gegevens beschikbaar. De komende maanden wordt gewerkt aan een natuurwaardenkaart waarin 
deze gegevens over de natuurwaarden in Den Haag gevisualiseerd worden. De verschillende 
biotopen met bijbehorende gidssoorten worden in kaart gebracht. Door monitoring van die 
gidssoorten kan de stand van de natuur in Den Haag gemonitord worden. 
 
Gemeentelijke voorbeelden zijn er al. De gemeente Tilburg heeft voor een deel van de stad een 
gebiedsgerichte ontheffing aangevraagd bij het ministerie van EZ en ontvangen. Ook de gemeente 
Utrecht heeft een Soortmanagementplan opgesteld dat naar verwachting eind augustus 2016 wordt 
ingediend. Het plan betreft in dit geval alleen werkzaamheden die worden verricht aan 
gemeentelijke bouwwerken. Om het behapbaar te maken wordt voorgesteld voorlopig te kiezen voor 
het maken van afspraken met de corporaties over een soortmanagementplan en nog niet voor een 
aanpak voor de hele stad. 
 
Educatie 
Natuurinclusief bouwen als principe raakt steeds meer ingeburgerd. Bij steeds meer ontwikkelingen 
zie je dat projecten op dit gebied de aandacht trekken. Handboeken of richtlijnen zijn er echter nog 
niet. In het ambtelijk apparaat is de kennis hierover nog beperkt. Het is van groot belang om 
draagvlak voor dit principe te genereren voor het kunnen ontwikkelen van een natuurinclusievere 
stad. En voor het ontwikkelen van draagvlak is het ontwikkelen van kennis belangrijk. Weten wat er 
allemaal mogelijk is kan helpen om natuurinclusieve ontwikkelingen te stimuleren. 
 
Gedacht kan worden aan: 

 Het (laten) ontwikkelen van een inspiratieboek met voorbeelden voor natuurinclusief 
bouwen en dit praktisch hanteerbaar te maken voor projectontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties. Dit inspiratieboek kan verder als basis dienen voor de herziening 
van het Handboek Openbare Ruimte. Ook kan het gebruikt worden als inspiratiebron voor 
bewonersinitiatieven. 

 uitbreiden van de kennis over bestaande natuurwaarden in Den Haag, zoals voorkomen en 
verspreiding van soorten, kwetsbaarheid van soorten. 

 Het organiseren van cursussen natuurinclusief bouwen voor gemeentelijke medewerkers 
zoals projectinspecteurs, stedenbouwkundigen/landschapsarchitecten, beleidsmedewerkers 
groen en duurzaamheid en bouwplantoetsers. 

 excursies organiseren voor medewerkers van woningcorporaties naar geslaagde voorbeelden 
van natuurinclusief bouwen elders in Nederland. 
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5.7 Subsidies 
Het instellen van een subsidieregeling voor (onderdelen van) natuurinclusief bouwen is een 
mogelijkheid. Subsidie voor groene daken bestaat al. Te overwegen is of ook voor andere specifieke 
maatregelen een subsidieregeling mogelijk is. Te denken valt aan subsidies voor nestkasten.  
Op dit moment is het echter nog te vroeg in het proces om hier concreet invulling aan te geven. 
 
 
5.8 Synergie tussen beleidsterreinen 
 
De baten van natuurinclusief bouwen hangen nauw samen met beleidsdoelen die vanuit 
verschillende beleidsterreinen worden nagestreefd. Doelen die we stellen op het gebied van 
duurzame stedenbouw, vanuit beleid voor de klimaatbestendige stad, vanuit gezondheidsbeleid en 
groenbeleid overlappen met wat met natuur (of groen)inclusief bouwen beoogd wordt. Het zijn voor 
een groot deel dezelfde instrumenten die hiervoor aangewend worden. Het is dan ook zaak om 
zoveel mogelijk synergie te bereiken door deze beleidsvelden integraal te benaderen. Het 
duurzaamheidsteam dat adviseert over bouwprojecten en gebiedsontwikkelingen kan hierin een rol 
spelen. 
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6. Samenvatting, voorstel en kosten 

Onder natuurinclusief bouwen verstaan we: oprichten van bouwwerken en inrichting van de 
omgeving van gebouwen zodanig dat natuurwaarden er baat bij hebben. De maatregelen kunnen 
hard zijn (bijv. nestkasten) of zacht (bijv. tuinen). Ze kunnen betrekking hebben op beschermde 
plant- en diersoorten of op algemene soorten. 
 
Natuurinclusief bouwen kan de stad veel opleveren. Daarvoor is nodig dat bij bouwactiviteiten 
nagedacht wordt over de vraag bij welke manieren van bouwen en bij welke inrichting van de 
gebouwde omgeving de natuur baat kan hebben. 
 
Veel hedendaagse bouwmethoden leiden er toe dat diersoorten die bijvoorbeeld onder dakpannen 
nestelen of in spouwmuren verblijven geen plek meer vinden. Voor soorten als huismussen, 
gierzwaluwen en vleermuizen kan op een vrij eenvoudige manier natuurinclusief gebouwd worden 
als maatregelen vroegtijdig worden meegenomen in de bouwplannen. Tegelijkertijd zorgen sloop-, 
renovatie- en isolatiewerkzaamheden ervoor dat diersoorten worden gedood en/of hun verblijfplaats 
definitief kwijtraken. Dit is in strijd met de Flora- en faunawet (straks Wet Natuurbescherming). Voor 
een initiatiefnemer geldt dat moet worden onderzocht of beschermde soorten aanwezig zijn en of de 
werkzaamheden consequenties hebben. Dit gebeurt echter lang niet altijd omdat initiatiefnemers 
zich hier niet van bewust zijn of zij het risico nemen dat handhaving op de wet niet plaatsvindt. Dit is 
met name het geval bij werkzaamheden die niet vergunningplichtig zijn zoals sloop. Een 
Soortmanagementplan kan hierbij uitkomst bieden. Hiervoor is kennis nodig van de plekken waar 
deze soorten in de stad voorkomen. Deels zijn onderzoeksgegevens beschikbaar. 
 
Maar natuurinclusief bouwen kan ook breder worden opgevat. Door in en om de gebouwen en in de 
buitenruimte meer (natuurlijk) groen toe te passen krijgt de stad een groener karakter en krijgen 
verschillende soorten een plek. Den Haag is een stad met veel en bijzonder groen (duinen, grote 
parken etc.). Er zijn echter ook wijken die tamelijk groenarm zijn. Met name voor deze wijken zal 
toepassing van meer kleinschalig groen, zoals groene muren, geveltuinen, groene daken, daktuinen 
en kleine parkjes een positieve impuls voor de leefbaarheid en leefomgeving zijn. Ook vanwege de 
grote bouwopgave waar Den Haag de komende jaren voor staat en de wens om deze vooral in de 
bestaande stad te realiseren kiezen we voor het bevorderen van natuurinclusief bouwen (in brede 
zin). 
 
Kennis, creativiteit en de wil om te werken aan natuurinclusief werken zijn -meer nog dan het stellen 
van regels- essentieel om een natuurinclusievere stad te maken. 
 
In onderstaande tabel zijn de mogelijkheden, die in dit document beschreven zijn, op een rij gezet, 
ingedeeld in: 

1. Instrumenten en werkwijzen 
2. Kennisontwikkeling en educatie 
3. Voorbeeldprojecten 
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Afweging maatregelen Natuurinclusief bouwen (NIB) 

maatregel evaluatie Geschatte 
kosten 

Ja/Nee 

Instrumenten en werkwijzen 

 Soortmanagementplan (en onderzoek 
beschermde soorten) 
In gesprek gaan met de 
woningbouwcorporaties om afspraken te 
maken over het opstellen van een 
Soortmanagementplan als basis voor 
gebiedsgerichte ontheffing natuurwetgeving 
voor het gezamenlijk corporatiebezit. 
Onderdeel hiervan is aanvullend onderzoek 
naar de (3) beschermde soortgroepen. 

Woningbouwcorporaties kunnen 
met 32% van het woningaanbod 
in Den Haag een grote bijdrage 
leveren aan het in stand houden 
van onze (3) beschermde 
soortgroepen. 
 
Inschatting kosten 
(soortmanagementplan inclusief 
onderzoek beschermde soorten) 
€150.000,- 
Evt. gemeentelijke financiële 
bijdrage hieraan is onderdeel van 
het overleg.  

Geschat: 
€75.000,- 
(op basis van 
50/50 
verdeling) 
 
Uitvoeringskosten 
relatief beperkt: Een 
gevelneststeen voor 
huismus-
sen/gierzwaluwen 
kost ca. € 30- 40 per 
stuk. 
Vanuit dier en 
welzijngelden is 
sinds 2015 per jaar 
10.000,- 
beschikbaar voor 
nestvoorzieningen 

ja 

 Aanvragen van verklaring van geen 
bedenkingen bij het bevoegd gezag 

Is al verplicht. 
Het toepassen van natuur-
inclusieve maatregelen in het 
project kan één van de manieren 
zijn waardoor de provincie besluit 
een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven.  

- ja 

 Maatregelen NIB opnemen in 
bestemmingsplan 

Bestemmingsplan hiertoe niet 
geeigende instrument 
(toelatingsplanologie) 

- nee 

 Duurzaamheidsparagraaf van 
bestemmingsplan uitbreiden met NIB 

Kan, maar heeft weinig 
effectiviteit 

- nee 

 Toepassen van de mogelijkheden die de 
Omgevingswet biedt om NIB te regelen in het 
omgevingsplan. 

Omdat een gezonde fysieke 
leefomgeving centraal staat in de 
Omgevingswet is de verwachting 
dat de wet ruimere 
mogelijkheden zal bieden voor 
NIB bij nieuwbouw.  
Pas mogelijk als omgevingswet 
operationeel is. 

- ja 

 NIB voorschrijven bij afwijkingsbesluit 
bestemmingsplan 

Afhankelijk van het project kan 
dit effectief zijn (gevalsspecifiek) 

 Ja/nee 

 NIB opnemen in (toekomstige) 
omgevingsplannen 

Omdat een gezonde fysieke 
leefomgeving centraal staat in de 
Omgevingswet is de verwachting 
is dat de wet ruimere 
mogelijkheden zal bieden voor 
NIB. 

- ja 
 

 Bouwverordening aanpassen Geen mogelijkheid door 
wettelijke beperkingen 

 nee 

 Verplichten NIB bij verlenen 
omgevingsvergunning 

Niet mogelijk  nee 

 Voorschriften NIB opnemen in PUK bij private 
bouwinitiatieven 

Dit kan naar analogie van het 
GPR-puntensystyeem. Dit moet 
voor NIB nog wel ontwikkeld 

 Ja/nee 
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worden. Wel gevalsspecifiek. Niet 
verplicht in alle gevallen 
toepassen. 

 Voorschriften NIB opnemen bij gemeentelijke 
bouwinitiatieven (eigen grond). Dit geldt ook 
voor gemeentelijk vastgoed (scholen, 
bibliotheken etc.) en tenders/prijsvragen waar 
het college de uitgangspunten vaststelt. 

Dit kan in de Nota van 
uitgangspunten worden 
opgenomen. Puntensysteem kan 
hier ook toegepast worden 

- ja 

 In de ontvangstbevestiging op een 
sloopmelding worden initiatiefnemers 
gewezen op de wettelijke verplichtingen 
volgend uit de natuurwetgeving voor 
beschermde soorten. 

Vrijblijvend. Hiermee geen zicht 
op gunstige staat van 
instandhouding populaties / 
verlies. Toch zinvol om dat veel 
initiatiefnemers zich hiervan niet 
bewust zijn. 

- ja 

 Instelling subsidieregeling ‘natuurinclusief 
bouwen’ 

Eventueel te combineren met 
groene daken subsidie. Op dit 
moment is het echter nog te 
vroeg in het proces om hier 
concreet invulling aan te geven. 

- nee 

Kennisontwikkeling en educatie 

 Ontwikkelen van een puntensysteem voor 
natuurinclusief bouwen. Een lijst met 
maatregelen gericht op natuurinclusief 
bouwen en het toekennen van waardes aan 
deze maatregelen. Hoe meer maatregelen 
toegepast worden hoe hoger de score voor 
een bouwproject.  
 

In bijlage 4 is een voorbeeld (uit 
Zweden) weergegeven. Voor de 
Haagse situatie zal een dergelijke 
lijst er anders uit zien. 

€15.000 ja 

 Herziening Handboek Openbare ruimte met 
aandacht voor natuurinclusiviteit in 
materiaalkeuze en inrichtingsstandaarden. Zie 
paragraaf 5.4 
 

Het handboek is aan herziening 
toe. Een goed moment om 
natuurinclusieve standaarden te 
onderzoeken. 

Binnen 
begroting 
project 

ja 

 Het ontwikkelen van een natuurwaardenkaart  Kennis over bestaande 
natuurwaarden in Den Haag, 
zoals het voorkomen en 
verspreiding van ecotopen en 
(beschermde) soorten in relatie 
tot behoud en ontwikkeling. 

Reeds als actie 
opgenomen in 
de Agenda 
Groen voor de 
Stad.  

ja 

 Opstellen van een soortmanagementplan voor 
de hele stad 

Om het behapbaar te maken 
wordt voorgesteld voorlopig te 
kiezen voor het maken van 
afspraken met de corporaties 
over een soortmanagementplan 
en nog niet voor een aanpak voor 
de hele stad. 

- nee 

 Het (laten) ontwikkelen van een 
inspiratieboek met voorbeelden voor 
natuurinclusief bouwen en dit praktisch 
hanteerbaar te maken voor 
projectontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties. 

Op veel verschillende manieren 
kan groen en natuurwaarden 
vormgegeven worden in 
gebouwen en in de gebouwde 
omgeving.  
Dit inspiratieboek kan verder als 
basis dienen voor de herziening 
van het Handboek Openbare 
Ruimte. Ook kan het gebruikt 
worden als inspiratiebron voor 

€20.000 ja 
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bewonersinitiatieven. 
 

 Cursussen NIB organiseren voor gemeentelijke 
medewerkers zoals projectinspecteurs, 
stedenbouwkundigen/landschapsarchitecten, 
beleidsmedewerkers groen en duurzaamheid, 
projectinspecteurs en bouwplantoetsers. 

Kennis over natuurinclusief 
bouwen is bij vele schakels in de 
‘bouwkolom’ beperkt, ook in de 
gemeentelijke organisatie 

€20.000 ja 

 Excursies organiseren voor woningbouw-
corporaties naar geslaagde voorbeelden van 
natuurinclusief bouwen elders in Nederland. 

Vergroten draagvlak. €5.000 ja 

 Stimuleren bewonersinitiatieven Er gebeurt al veel. Inspiratieboek 
kan hierbij een rol spelen. 

- ja 

Voorbeeldprojecten 

 Erasmusveld Erasmusveld is vanwege de hoge 
ambitie op duurzaamheid bij 
uitstek geschikt om als 
voorbeeldproject te fungeren 

Binnen 
begroting 
project 

ja 

 Binckhorst De Binckhorst is vanwege de 
omvangrijke transformatieopgave 
geschikt om als voorbeeldproject 
te fungeren. Het beeld-
kwaliteitplan voor de 
buitenruimte dat momenteel 
ontwikkeld wordt biedt een 
goede kans om natuurinclusiviteit 
te verwerken. 

Binnen 
begroting 
project 

ja 

 
Met een ‘ja’ is aangegeven welke maatregelen nu voorgesteld worden. In de kolom ‘evaluatie’ is deze 

keuze nader toegelicht. 

 
Kosten 
 
De totale kosten worden geschat op € 135.000,- 
Dit bedrag heeft betrekking op de geschatte bijdrage van de gemeente aan een 
soortmanagementplan voor de corporaties, het ontwikkelen van een puntensysteem voor 
natuurinclusief bouwen, het ontwikkelen van ene inspiratieboek, het organiseren van cursussen en 
excursies. Zowel DSO als DSB dragen bij aan de dekking. 
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Bijlage 1 De Motie 
 

Motie 
 
De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 5 november 2015, ter bespreking van 
Programmabegroting 2016-2019,  
 
Constaterende dat:  
- Uit recent onderzoek is gebleken dat de biodiversiteit in steden in het algemeen toeneemt,  
- Door het stadsklimaat de stad een aantrekkelijke plek is voor veel verschillende planten en dieren,  
- Nieuwe gebouwen nauwelijks veilig heenkomen biedt voor allerlei dieren,  
- Door ruimtelijke ontwikkelingen de Haagse flora en fauna onder druk komt te staan.  
 
Overwegende dat:  
- Uit het Huismussen in Kaart-project dat deze week is gepresenteerd blijkt dat de Haagse huismus 
het moeilijk heeft door de vele dakrenovaties: hierdoor hebben zij minder mogelijkheden om te 
nestelen,  
- Er bij bouw, verbouw en renovatie rekening dient te worden gehouden met de aanwezige flora en 
fauna in de stad,  
- Natuurinclusief bouwen een manier van bouwen/ontwikkelen is, waarbij rekening wordt gehouden 
met de aanwezige flora en fauna, door hun niet te verdringen maar door bewust een plek te creëren 
in de gebouwen en op terreinen voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen en vleermuizen en 
planten,  
- Transformatiegebieden zoals de Binckhorst en renovatie/nieuwbouw van woningen kansen bieden 
voor natuurinclusief bouwen,  
Verzoekt het college:  
- In overleg met woningcorporaties te treden om gerenoveerde en nieuwe woningen standaard te 
voorzien van maatregelen die soortenbescherming bieden, zoals nestkasten en nestelgelegenheden,  
- Te onderzoeken of het transformatiegebied de Binckhorst als pilotproject kan dienen, waarbij 
natuurinclusief ontwikkelen en -bouwen centraal staat,  
- Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen standaard kan worden opgenomen in het Programma 
van Eisen bij gemeentelijke grondexploitaties,  
- Te onderzoeken of natuurinclusief bouwen opgenomen kan worden in de Haagse 
bouwverordening.  
- De onderzoeksresultaten in het voorjaar van 2016 te presenteren aan de gemeenteraad  
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Bijlage 2 Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen 

Huismussen 
 
De huismus is een standvogel dat wil zeggen dat de soort het gehele jaar in Nederland verblijft. 
Huismussen zijn heel kritische vogels die zeer hoge eisen aan hun leefomgeving. In de afgelopen 20 
jaar is het aantal huismussen flink gedaald. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het verdwijnen van 
nestplaatsen, groene tuinen en onderdelen hiervan zoals heggen, rommelhoekjes en verstedelijking 
in het algemeen. 
Huismussen zijn koloniebroeders en bouwen hun nest vaak onder dakpannen. Voor huismussen is 
het van belang dat binnen een straal van 100-200 meter (tot max. 500 meter), maar bij voorkeur 
binnen 50 meter van de nestplaats groene tuinen aanwezig zijn. Het biotoop moet voorzien in dichte 
heggen/heesters zoals een liguster, vuurdoorn, hulst of klimop voor dekking en voldoende voedsel 
(insecten) voor de jonge vogels. De volwassen dieren eten voornamelijk zaden. Ook zaadgevende 
planten zijn dus nodig (zoals grassen/onkruiden). Daarnaast nemen ze vaak een stofbad voor hun 
verenkleed en is voldoende water cruciaal (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
 
In Den Haag is in 2015 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van huismussen. Hiervoor is een 
onderzoek opgezet waarbij wij als gemeente samen met de Haagse Vogelbescherming, vrijwilligers 
en een ecologisch adviesbureau hebben samengewerkt om een deel van de stad te inventariseren. 
Hieruit komt naar voren dat de verspreiding van huismussen in Den Haag zeer onregelmatig is en dat 
in veel gevallen ‘eilandpopulaties’ zijn ontstaan die, als bepaalde schakels in hun habitateisen 
wegvallen, zullen uitsterven. Relatief grote kolonies bevinden zich in Kijkduin, Duindorp (o.a. in 
ingebouwde neststenen) en Scheveningen (De Groene Ruimte, 2016). 
 
In 2016 wordt gekeken in hoeverre een aantal huidige ‘eilandpopulaties’ kan worden versterkt door 
een publieksactie te starten. Hierbij worden mensen in een aantal wijken gevraagd nestkasten op te 
hangen en hun tuin ‘huismusproof’ te maken. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het omliggende 
openbaar groen beschouwd. 
 
Gierzwaluwen 
 
Gierzwaluwen zijn geen standvogels. De dieren leggen ieder jaar circa 6000 km af (uit zuidelijk Afrika) 
om naar Nederland terug te keren om te broeden. Heel bijzonder is dat de dieren ieder jaar exact 
terugkomen op de nestplaats waar ze het voorgaande jaar gebroed hebben. Gierzwaluwen zijn 
koloniebroeders en broeden op locaties die ze al heel lang kennen. Het aantal broedende vogels is 
moeilijk in te schatten vanwege grote aantallen niet-broedende vogels, het kortstondige bezoek aan 
nestplekken en omdat nestplekken lastig te vinden zijn. Hetzelfde geldt voor de aantalsontwikkeling. 
Afname is bekend bij ingrijpend gerenoveerde wijken en gebouwen.  
 
De nestplaats wordt door gierzwaluwen alleen gebruikt om te broeden. Gierzwaluwen verblijven hun 
hele verdere leven in de lucht om te jagen op insecten, te slapen en te paren. De poten van de dieren 
zijn dan ook niet geschikt om te landen zoals bij andere vogels het geval is. Zij moeten een vrije val 
van ca. 2 meter kunnen maken om zo vanuit het nest op te kunnen stijgen maar ook om met hoge 
snelheid het nest aan te vliegen. De gierzwaluw stelt in tegenstelling tot de huismus geen eisen aan 
zijn leefomgeving. Een nestplaats en een vrije val-/aanvliegroute is voldoende.  
 
In 2014 zijn delen van Den Haag die potentieel geschikt zijn, het centrum en omliggende oude 
wijken, onderzocht op de aanwezigheid van gierzwaluwen. De nestlocaties bevonden zich vaak in 
hoge oude (heren)huizen in vooroorlogse wijken onder/in dak- en sierlijsten die toegankelijk zijn (via 
een gat of kier) en soms onder dakpannen. Het aantal nestplaatsen per broedgebied lijkt laag te 
liggen, als wordt beschouwd dat deze koloniebroeders vaak met tientallen dieren op een klein 
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oppervlak broeden. Het aantal broedgevallen ligt dan ook erg verspreid over het onderzoeksgebied. 
De verspreiding van de dieren lijkt met name bepaald door de beschikbaarheid van 
broedgelegenheid (De Groene Ruimte, 2014). 
 
Toch blijken de dieren ook succesvol te broeden in gebouwen met ingebouwde neststenen (o.a. 
Katerstraat). Degelijke locaties worden echter nooit direct bezet omdat gierzwaluwen erg voorzichtig 
zijn om nieuwe plaatsen in gebruik te nemen (De Groene Ruimte, 2014). Het kan wel 10 jaar duren 
voordat nieuwe locaties worden bezet. Het pionierwerk wordt vaak gedaan door huismussen. Als 
huismussen gebruik maken van de neststenen worden ze als veilig beschouwd. Als er geen of weinig 
huismussen in de buurt aanwezig zijn, zal het mogelijk langer duren voordat neststenen bezet raken. 
 
Vleermuizen 
In Den Haag komen 10 soorten vleermuizen voor. De meest algemeen voorkomende soort in Den 
Haag is de gewone dwergvleermuis gevolgd door de redelijk algemene ruige dwergvleermuis. Dan 
volgen de voor Den Haag veel zeldzamere watervleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 
meervleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en tweekleurige vleermuis. De 
franjestaart is slechts een enkele keer alleen overwinterend aangetroffen. 
 
Vleermuizen gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen en gebieden om bijvoorbeeld te paren, 
jongen groot te brengen of te overwinteren (zoals in bunkers) en om voedsel te vinden. 
Tussengelegen corridors van bijvoorbeeld watergangen of bomenrijen verbinden de gebieden en 
verblijfplaatsen met elkaar. 
 
In de zomerperiode van de jaren 2009-2011 is door Stichting Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland voor 
het eerst in de hele stad in de zomerperiode onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 
vleermuizen (Mostert, 2012). Met een bat-detector kunnen de sonargeluiden die de dieren uitstoten 
worden opgevangen zodat we de dieren kunnen waarnemen. Overdag verblijven de dieren in 
gebouwen, in holten of achter schors van bomen of in vleermuiskasten, dat is per soort en/of functie 
van een verblijfplaats verschillend. In de periode 2014-2017 wordt het onderzoek herhaald. 
Daarnaast worden de bunkers ieder jaar onderzocht op de aanwezigheid van overwinterende 
vleermuizen. Hierbij wordt per bunker vastgelegd welke soorten er overwinteren en wordt het aantal 
dieren per soort geteld. 
Van de boombewonende soorten is geïnventariseerd waar kolonies zich bevinden. De kolonies 
bevinden zich allen in gebieden met oudere bomen met holten en waar geen directe verlichting 
aanwezig is. Het gaat dan om de zeldzamere soorten: watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en 
rosse vleermuis.  
Het opsporen van verblijfplaatsen in gebouwen is lastiger. Bij toeval zijn kolonies gevonden van 
gewone dwergvleermuizen en de laatvliegers. Laatvliegers zijn met name aan de randen van de stad 
aangetroffen. In binnenstedelijk gebied vinden gewone dwergvleermuizen een plek onder 
dakbetimmeringen of bijvoorbeeld in spouwmuren. Daarnaast zullen ook ruige dwergvleermuizen 
hier onderdak hebben gevonden. De ruige dwergvleermuis is een migrerende soort die Nederland 
aandoet om te overwinteren in gebouwen, maar ook in holten van bomen, achter schors en in 
vleermuiskasten. 
De baardvleermuizen overwinteren in de bunkers ten oosten van de stad. In de zomerperiode zijn ze 
waarschijnlijk te vinden in het bosrijke gebied van Wassenaar. Ook franjestaarten zijn alleen 
overwinterend aangetroffen. De enkele tweekleurige vleermuizen zijn niet te herleiden tot 
verblijfplaatsen. Het is een gebouwbewonende soort.  
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 Voorbeeld Greenpoints system 

In Malmö hanteert men het Green Points System. Ontwikkelaars krijgen een lijst met 35 “Green Points” waaruit zij er 10 

kunnen kiezen om op te nemen in hun plannen. Het scala aan mogelijkheden reikt hierbij van het hangen van 

vleermuiskasten tot het aanleggen van groendaken. De volledige lijst met de 35 “Green Points” is hieronder opgenomen.  

1. Een nestkast voor ieder appartement  
2. Een biotoop voor specifieke insecten op het binnenplein (schaatsenrijders en andere aquatische insecten in de vijver)  
3. Vleermuizenkasten op het binnenplein  
4. Geen enkele oppervlakte op het binnenplein is gesloten en alle oppervlaktes zijn water doorlaatbaar  
5. Alle niet-verharde oppervlaktes op het binnenplein hebben een voldoende dikke bodemlaag en kwaliteit om het 
installeren van een moestuin mogelijk te maken  
6. Het binnenplein heeft een rustieke tuin met verschillende secties  
7. Alle muren zijn waar mogelijk bedekt met klimplanten 
8. Per 5 m² verharde oppervlakte is er 1 m² vijver  
9. De vegetatie op het binnenplein is geselecteerd om rijk aan nectar te zijn en een rijke variatie aan voedsel 
(waardplanten) voor vlinders te voorzien  
10. Niet meer dan 5 bomen of struiken van dezelfde soort aanplanten  
11. De biotopen op de binnentuin worden allemaal ontworpen om vochtig te zijn  
12. De biotopen op de binnentuin worden allemaal ontworpen om droog te zijn  
13. De biotopen op de binnentuin worden allemaal ontworpen om semi-natuurlijk te zijn  
14. Al het stormwater loopt ten minste 10 m op het grondoppervlak vooraleer het in leidingen terecht komt  
15. Het binnenplein is groen, maar er zijn geen gazons  
16. Alle regenwater van de gebouwen en verharde oppervlaktes wordt opgevangen en gebruikt voor irrigatie  
17. Alle planten hebben een of andere vorm van huishoudelijk gebruik  
18. Er zijn habitats en overwinteringsplaatsen voor kikkers  
19. Er is minstens 5 m² kas of wintertuin per appartement  
20. Gedurende het hele jaar door is er voedsel voor vogels beschikbaar  
21. Er zijn ten minste 2 verschillende oude rassen fruit- en bessenplanten per 100 m² binnenplein  
22. De gevels van de gebouwen hebben nestgelegenheid voor zwaluwen  
23. Het hele binnenplein wordt gebruikt voor de productie van groenten en fruit  
24. De ontwikkelaars werken samen met ecologische experts  
25. Grijswater wordt behandeld op het binnenplein en herbruikt  
26. Alle bio-afbreekbaar afval van de huishoudens en de tuin wordt gecomposteerd  
27. Enkel gerecycleerde materialen worden op het binnenplein gebruikt  
28. Elk appartement heeft ten minste 2 m² ingebouwde bloembakken of groeiplaatsen op het balkon  
29. Het binnenplein bestaat voor minstens de helft uit water  
30. Het binnenplein heeft een bepaalde kleur (en textuur) als thema  
31. Alle bomen en struiken op het binnenplein dragen fruit en bessen  
32. Het binnenplein heeft geknipte en vormgegeven planten als thema  
33. Een deel van het binnenplein wordt overgelaten aan natuurlijke successie (natuurlijke ontwikkeling zonder menselijke 
invloed)  
34. Er zijn ten minste 50 bloeiende Zweedse wilde planten op het binnenplein  
35. Alle gebouwen hebben groendaken  
 
(Bron: Kruuse, A., 2011)  

 

 


