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De Biodiversiteitsscan  

Natuur in de woonomgeving voegt bewezen levenskwaliteit toe. We kunnen de merel met 

zijn prachtige zang, bewust de binnentuin inlokken. En we kunnen de vleermuizen en 

gierzwaluwen huisvesten in onze gevels zodat de muggen en spinnen worden weggevangen. 

We doen het alleen nog niet bewust.  Dieren en planten zien de stad als een rotslandschap. 

Het rotslandschap kan door ons zo gebouwd worden dat het onderdak biedt aan meer dan de 

mens. 

Onderzoek naar de beste manier om natuurinclusief te bouwen heeft vier ruimtelijke en twee 

sociale ontwerpuitgangspunten opgeleverd die, mits toegepast, de natuurlijke rijkdom in 

een buurt vergroten: verbinden, variatie aanbrengen in korrelgrootte en maat, robuustheid 

creëren en diversiteit vergroten in materialisering en beheer, draagvlak creëren en informatie 

verstrekken. 

Het onderzoeken van de woon- en leefomgeving aan de hand van deze uitgangspunten noemt 

DS de ‘Biodiversiteitsscan’.

Maike van Stiphout

onderzoeksleider nextcity.nl
directeur DS ontwerp en onderzoek

Hoofd Landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam
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In de overtuiging dat Terwijde meer natuur kan absorberen dan nu in de plannen zit, 

hebben Stefan Bödecker (supervisor Terwijde, stedenbouwkundige BFAS), Philippe Thijssen 

(projectleider, bureau Negentien gemeente Utrecht), Ine Esseling (ontwerper openbare ruimte, 

Ingenieursbureau Utrecht) en Maike van Stiphout (DS, expert bouwen voor biodiversiteit) 

gezamenlijk de ontwikkelaars, architecten en gemeente uitgedaagd om te bouwen voor 

biodiversiteit.

De in ontwikkeling en aanbouw zijnde bouwblokken in Terwijde zuid en het eco-eiland zijn 

gescand op kansen voor het vergroten van de biodiversiteit in relatie tot de architectuur, 

morfologie, materiaalkeuze en inrichting van de buitenruimte. Dit leverde de kleurige 

plattegronden op met een legenda van maatregelen. Voor elke maatregel in de gevel, op het 

dak en in de buitenruimte is het programma van eisen aangeleverd. Voor wie het niet in de 

architectuur kan detailleren is eveneens per maatregel een standaard product uit de markt 

toegevoegd. 

Met alle ontwikkelaars en ontwerpers is een gesprek gevoerd waarin de status van het project 

en de bijdrage van het specifieke bouwproject aan de natuurlijke rijkdom in Terwijde ter 

tafel kwamen. Vervolgens is de biodiversiteitsscan uitgevoerd waarna de ontwikkelaars en 

architecten een selectie toepasten in hun bouwblok.
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Doelsoorten 1: Bloemrijk gras op helling

1 2 23 45

atalanta

atalantadistelvlinder koolwitje

koolwitje

koolwitje

bij

bij

Doelsoorten 2 : Oever 

ijsvogel gewone pad

gewone pad

fuut

fuut

libelle

libelle

Doelsoorten 3 : Water

salamander

Doelsoorten 4 : Stad

boomklever

uilgekraagde 
roodstaart

Doelsoorten 5 : Laan

merel

Principedoorsnede Terwijde zuid
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2 234 5

atalanta

rugstreeppad fazant distelvink libelle hommel

hommel

kuifeend

kuifeend

groene kikker

groene kikkermeerkoet brasem snoek

boomklevervisdiefje vleermuis gierzwaluw huiszwaluwscholekster huismus 

koolmees grootoorvleer-
muis
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Overzichtskaart Blok 19.5

Biodiversiteitsscan
Terwijde Blok 19.5
Opdrachtgever: Reinbouw
Bron tekening: BDG Almere
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Gevel

 G2 Gierzwaluwverblijf
 G5 Verblijf kleine vogel
 G7 Huismusverblijf

 G1 Vleermuisverblijf
 G4 Vlinderverblijf
 G5 Verblijf kleine vogel
 G7 Huismusverblijf

 G1 Vleermuisverblijf
 G3 Bijenverblijf
 G4 Vlinderverblijf

 G1 Vleermuisverblijf
 G2 Gierzwaluwverblijf
 G3 Bijenverblijf

 G3 Bijenverblijf
 G4 Vlinderverblijf

 G8 Huiszwaluwverblijf
 G1 Vleermuisverblijf

Dak

 D1 Scholekster/Visdiefverblijf
 D2 Kruidenrijk dak

 D3 Huismus/gierzwaluwverblijf
 D4 Huismusverblijf
 D5 Vleermuisverblijf

Objecten

 O1 Biodiverse berging

 O2 Balkonbak

 O3 Drink-/Badwaterschaal

 O4 Vlinderkolom

 O5 Natuurlijk speelobject

Verharding 
 
 V1 Ademende verharding 

Beplanting

 B1 Nectar- en vruchtenrijke vaste planten

 B2 Fruitbomen
 B3 Nectar- en vruchtenrijke overige bomen 

 B4 Nectar- en vruchtenrijke “Kant en klaar” haag

 B5 Nectar- en vruchtenrijke hagen

 B9 Fruitheesters
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Gevel G3 - Bijenverblijf

Programma van eisen:

soorten: solitaire bijen, hommels 
oriëntatie: Zuid, Zuid-Oost, Zuid-West, West
vanaf maaiveld: h= 1-10m (bij voorkeur laag)
vliegopening: 2-7 mm

Product:

afmeting: 215 x 105 x 65 mm
materiaal: beton, gegoten, gepolijst
merk: https://greenandblue.co.uk/
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Porporia ni des et occustio bernati urempor 

autatetum del et od ut omnis nihic temquia 

pelessuntum alit animos perum experi ipici 

doluptatem sunt quatem nulpa imus conse 

lacculliquo molum hit eiciate volenis nihiliq 

uodigendi commollabo. Ut et aut eost ius.

Apelestium re, temquaeria conseniaes simil 

mo quibus enissus et optatis sitatur rectotate 

occus eosam lab ini utatio dolor aspidisitius 

sus aut plignihil et ut rendigendant ventur 

audi alit qui consequis num, venisquat facculp 

aritasp erumqui ut quo tem con consequo ex 

ent rescium rest, officturia si nonse nonsero 

consecate nita que et labore vidunt, et et accus

160

120

G8 - Huiszwaluwverblijf

Programma van eisen:

orientatie: Noord, Noord-Oost 
ophanghoogte: h= 4-10m
overstekmaten (hxd) 120 x 160 mm*
vliegopening (bxh): 155 x 75 mm
aantal: meerdere (koloniesoort)
kleur: wit (trekt huiszwaluw aan)

*Bij deze afmeting bouwen de huiszwaluwen 
zelf hun nest, mits er een modderpoel in de 
omgeving te vinden is.

Product:

kastgrootte (bxhxd): 38 x 12,5 x 16,5 cm
materiaal: beton met houtvezel
gewicht: 3,5 kg
merk: Vivara
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Programma van eisen: 

kastgrootte (bxhxd): 140 x 270 x 140 mm
vliegopening (bxh): 60 x 15 mm

specifieke eisen:
Gewone Dwergvleermuis, Grootoorvleermuis:
h= 4-10 m, geveloriëntatie Oost, Zuid, West 

Meervleermuis:
h= 5-10 m, geveloriëntatie  Zuid, Zuid-West 

Baardvleermuis:
h= 3-15 m, geveloriëntatie Zuid-Oost, Zuid, 
Zuid-West 

Laatvlieger:
h= 10-15m, geveloriëntatie  Zuid, West 

Product:

afmeting hxbxd: 475 x 200 x 125 mm
gewicht: 9,8 kg
merk: Schwegler

G1 - Vleermuisverblijf
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Beplanting B1 - Nectar- en vruchtrijke vaste planten

DropplantGrote kaardebol IJzerhard

IJzerhard

Beemdkroon

Indigolupine Zwart knoopkruid Stermaagdenpalm

Hyssop Ereprijs

Kruisdistel Yuccabladige kruisdistel


