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In een gebouwde omgeving kunnen keramische 
producten een belangrijke rol spelen om de 
biodiversiteit te verbeteren.

Waarom meer vogels?
Ten eerste beleven veel mensen plezier aan het kijken 
naar de vogels in hun directe omgeving. Daarnaast 
zijn alle broedvogels en vleermuizen beschermd door 
de Flora- en faunawet terwijl door afbraak, renovatie 
en isolatie voor deze dieren veel nestgelegenheid 
verdwijnt. Het is daarom aan te bevelen gebouwen en de 
directe omgeving daarvan zoveel mogelijk in te richten 
voor stadsvogels. De gemetselde spouwmuur en het 
hellende dak bieden daarvoor goede mogelijkheden.

Mogelijkheden voor nestgelegenheid 
• baksteengevels als robuuste basis voor groene 

gevels; 
• toepassing van keramische vogeldakpannen; 
• toepassing van speciale vogelvides, die onder de 

eerste rij dakpannen worden gemonteerd;  
• gebruik van speciale nestkasten of  stenen in of op 

het baksteenmetselwerk voor vogelsoorten zoals 
gierzwaluw, huismus en koolmees. 

Natuurvriendelijke maatregelen aan gebouwen 
De gierzwaluw en de huismus nestelen graag 
tegen de huizen aan. Vogelbescherming Nederland 
heeft een checklist ontwikkeld, waarmee iedereen 
zijn bouwprojecten en de directe omgeving 
natuurvriendelijker kan maken. Op deze manier kunnen 
eenvoudige maatregelen worden toegepast die goed 
zijn voor de stadsnatuur en speciaal voor vogels.

Schoonmaken? 
Nestgelegenheid voor de zwaluw hoeft niet gereinigd 
te worden. Het dier houdt zijn verblijf zelf  ‘schoon’. 
Bovendien komen gierzwaluwen jaren achtereen terug 
naar dezelfde broedplaats. Het kan soms lang duren 
voor een nestgelegenheid wordt bewoond. Vaak zullen 
er eerst andere gastbewoners (vooral huismussen) 
als een soort lokvogels van de nestgelegenheid 
gebruikmaken, voordat de gierzwaluw het nest weet te 
vinden. Als eenmaal één nest bezet is, is de kans groot 
dat de anderen ook worden ontdekt door soortgenoten. 

Informatiebronnen 
Checklist: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/
bericht/checklist-groen-bouwen-maakt-elk-ontwerp-
vogel-en-vleermuisvriendelijk 
Boek Stadsvogels; Bouwen Beleven Beschermen; Jip 
Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland, www.
vogelbescherming.nl, www.gierzwaluwbescherming.
nl, http://www.stichtingwittemus.nl/.
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