
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging 
helpen u op weg met natuurinclusief bouwen

Gaat u (ver)bouwen en/of renoveren?
Kijk wat u kunt doen voor de natuur en biodiversiteit



Natuurinclusief bouwen, wat is het?
Natuurinclusief bouwen is het bouwen of renoveren
van huizen of andere gebouwen waarbij rekening wordt gehouden met
het behoud van de natuur en de verbetering van de biodiversiteit in de omgeving.

• Natuur integreren in de bouw van woningen
• Behoud van natuur en verhogen van de biodiversiteit
• Plaatsen van nest- en verblijfmogelijkheden voor vleermuizen, gierzwaluwen, 

huismussen en insecten
• Permanente en langdurige voorzieningen
• Mogelijkheid creëren om gebouwen te laten begroeien met vegetatie.

Natuurinclusief bouwen en Wet natuurbescherming (Wnb)
De Wet natuurbescherming beschermt onze fl ora en fauna en de belangrijkste 
Nederlandse natuurgebieden. De provincies bepalen voor hun gebied wat 
wel en niet mag in de natuur. Namens Vogelbescherming Nederland en de 
Zoogdiervereniging kan Vivara Pro u hiermee helpen. 

• Ruimtelijke ontwikkelingen moeten voldoen aan de Wet Natuurbescherming
• Onderzoek naar aanwezigheid van beschermde fl ora en fauna
• Uitvoeren van mitigerende en/of compenserende maatregelen
• Contact leggen met ecologisch adviesbureau

Wij werken samen met:



De voordelen van natuurinclusief bouwen
Investeren in groene kwaliteit levert veel op. Bent u benieuwd wat het voor u 
oplevert? Kijk dan ook eens op: www.bouwnatuurinclusief.nl

• Extra waarde en betekenis genereren
• Gezond en prettig wonen
• Stedelijk gebied komt écht tot leven
• Dierlijke medebewoners vinden voedsel en nestgelegenheidDierlijke medebewoners vinden voedsel en nestgelegenheidDierlijke medebewoners vinden voedsel en nestgelegenheid

Mens
• Groen zuivert de lucht en zorgt voor verkoeling op warme dagen
• Een groene en biodiverse omgeving vermindert stress en 

nodigt uit tot beweging
• Een groene gevel dempt geluid
• Kinderen spelen 10% meer buiten in een groene omgeving



Plant
• De stadsnatuur blijft in stand en wordt gestimuleerd
• Groen biedt voedsel aan insecten, vogels en zoogdieren
• Groene tuinen en daken vangen water op bij piekbuien

Dier
• Inbouwkasten bieden nestgelegenheid aan vogels
•  Vleermuisstenen zijn schuilplaatsen voor vleermuizen
•  Vogels en vleermuizen zijn natuurlijke plaagbestrijders
•  Dieren keren terug naar de steden en dorpen 

Onze tip:
Laat een quickscan uitvoeren voordat u een vergunning aanvraagt. 
Door dit korte onderzoek weet u of uw project gevolgen kan hebben voor 
beschermde soorten. Vivara Pro helpt u hier graag mee.



Building for Biodiversity

Makkelijke oplossingen
Wij bieden een breed scala aan 
producten voor:

• Vleermuizen
• Gierzwaluwen
• Huismussen
• Zwaluwen
• Roofvogels en Uilen
• Zangvogels
• Vogels nabij water

• Eekhoorns
• Egels
• Steenmarter / Boommarter
• Insecten
• Inheemse bloemzaden
• Planten, bomen, heesters en 

heggen

Wat heeft u nodig?
Overal kan iets gedaan worden om de natuur en biodiversiteit te helpen. 
Wacht niet langer en vraag onze adviseurs voor advies.

• Uitvoeren van quickscan/inventarisatie
• Projectadvies/ontwerpen
• Levering natuurbeschermingsproducten
• Plaatsen van voorzieningen/ontzorgen
• Monitoren van de bezetting



Voor meer informatie of advies 
van onze adviseurs:
Website: www.vivarapro.nl 
Telefoon: Patrick +31 6 46212897 

Henk    +31 6 36165925
E-mail: advies@vivarapro.nl

Over Vivara Pro
Vivara Pro is dé expert in Europa om professionele projecten uit te voeren 
en producten en diensten aan te bieden voor mitigatie, verbetering van de 
biodiversiteit, faunacompensatie en duurzaamheid. Dit doen we veelal in 
nauwe samenwerking met partners zoals Vogelbescherming Nederland, 
Zoogdiervereniging en ecologische adviesbureaus. Meestal is Vivara Pro hierbij de 
uitvoerende partij.

Onze producten worden door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en kennis 
voortdurend ge-update. Alle houten en houtbetonnen producten zijn gemaakt 
van FSC-gecertifi ceerd hout.

Consumenten verwijzen we graag door naar www.vivara.nl

Plaats hier de gegevens van uw organisatie:
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