
Checklist 
Natuurinclusief 
Bouwen

Minimaal 20 punten  
op bouwpercelen tot 5000 m2 

Minimaal 30 punten  
op bouwpercelen van 5000 m2 tot 20.000 m2

Minimaal 50 punten  
op bouwpercelen van 20.000 m2 tot 50.000 m2

Minimaal 70 punten  
op bouwpercelen groter dan 50.000 m2

Afhankelijk van de grootte van de bouwkavel is een bepaald aantal punten nodig 
om te voldoen aan de voorwaarden om een bouwvergunning te krijgen:

Nestgelegenheden 

Totaal

Punten

5Tien nestgelegenheden voor huismussen per gebouw (aan de noordoostzijde). Deze moeten 
hoger dan drie meter geplaatst kunnen worden. 

5
Vijf nestelgelegenheden voor gierzwaluwen per gebouw (aan de noordoostzijde). Deze 
moeten hoger dan vijf meter geplaatst kunnen worden én er dient een vrije aanvliegroute te 
zijn (geen bomen, masten etc. voor de kasten).

5Inbouwkasten (vijf punten per kast) plaatsen voor vleermuizen vanaf vier meter hoogte én op 
de zuidwestzijde. De kasten mogen niet verlicht worden. 

3Nestplaatsen creëren voor huiszwaluwen. Deze moeten hoger dan vier meter geplaatst 
kunnen worden én de gevel moet licht van kleur zijn. 

1Vleermuiskast plaatsen (één punt per kast) aan de buitenzijde van de gevel, vanaf vier meter 
hoogte én op de zuidwestzijde. De kasten mogen niet verlicht worden. 

1Slechtvalknestkast op minimaal 20 meter hoogte.

1Nestplaatsen (één punt per kast) creëren voor spreeuwen.



Insectvoorzieningen 

2Insectenvoorzieningen (1,00 x 1,00 m) inbouwen aan de zuidwestgevel. De gevel mag niet 
beschaduwd raken.

2Aanleg vlinderidylle of bijentuin. 

1Insectenhotel (1,00 m x 1,00 m) in de tuin plaatsen.
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Tuinen, groenstroken, rommelhoekjes en poelen        

Aanleg vogelvriendelijke tuin (= niet alleen voerplekken maar ook de inrichting van  
de groenstrook).

Voorzieningen één punt per voorziening) voor egels zoals takkenhopen en rommelhoekjes 
(blad-en snoeiafval).

Aanleg kamsalamanderpoel.

Voorzieningen (één punt per voorziening) voor bunzing, hermelijn en wezel zoals houtstapels.

Lumineus idee dat wij niet genoemd hebben (punten in overleg). 

Groene daken en gevels 

5Groen dak, minimaal 50% van het dakoppervlak aanwenden, extensief (streekeigen  
soorten, grondlaag 4-7 cm) toepassen. 

10Groen dak, minimaal 30% van het dakop pervlak aanwenden, intensief (streekeigen soorten, 
grondlaag 80-120 cm) toepassen.

3Bruin dak, minimaal 50 % van het dakoppervlak aanwenden. De dakbedekking bestaat uit 
zand en stenen ten behoeve van bijvoorbeeld scholekster,  zwarte roodstaart en visdief.

10Groene gevel tot 20 m hoog van voornamelijk streekeigen soorten.

5
Groen dak, minimaal 30% van het dakoppervlak aanwenden, natuur (streekeigen soorten, 
grond-laag variëren tussen 20-40 cm) toepassen.  

5Groene gevel tot 10 m hoog van voornamelijk streekeigen soorten.

15Groene gevel vanaf 20 m hoog van voornamelijk streekeigen soorten.
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