
W W W . E C O V E R Y . B E

F A U N A V O O R Z I E N I N G E N  E N  
E C O L O G I S C H E  C O N S T R U C T I E S

I L L U S T R A T I E S ,  
O P M A A K  E N  
D R U K W E R K  

I N F O B O R D E N

C O N S T R U C T I E S 
O P  M A A T  E N 

P E R S O N A L I S A T I E

M A X I M A L I S A T I E 
V A N 

B I O D I V E R S I T E I T

N A T U U R L I J K 
M E U B I L A I R  E N 

S P E E L T O E S T E L L E N 



Faunavoorzieningen en  
ecologische constructies

www.ecovery.be



PAGINA OMSCHRIJVING

4 OP NAAR EEN NATUURINCLUSIEVE TOEKOMST

6 FAUNACONSTRUCTIES

8 Biodiversiteit op maat

10 Uitvoering

12 Natuurinclusief bouwen

13 Natuurbeschermend bouwen 

14 Monitoring

15 COMMUNICATIE 

18 NATUURLIJKE EN NATUUREDUCATIEVE SPEELCONSTRUCTIES

22 MEUBILAIR EN GROTE HOUTCONSTRUCTIES

25 CONSTRUCTIES OP MAAT EN PERSONALISATIE

Inhoudstafel



4

Op naar een natuurinclusieve 
toekomst

Dat natuur de laatste tientallen jaren een serieuze deuk krijgt hoeven we u niet te vertellen. 

Maar waar vele soorten een aanzienlijke achteruitgang maken blijft er voor andere soorten 

een terechte hoop. Overal ter wereld leidt de positieve invloed van natuurbeheer steeds 

vaker tot de terugkeer van ooit verdwenen soorten. Ook in Europa rest nog een uiterst 

diverse fauna en flora die kan behouden worden mits de nodige aandacht.
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Inkrimping van habitats kan voor 

vele soorten tegengegaan worden 

door een verbeterde natuurlijke 

inrichting van bestaande al dan 

niet bebouwde zones. Ecovery 

kan instaan voor de ecologische 

totaalinrichting van uw 

bedrijventerrein, bouwproject, 

natuurgebied, natuurlijke 

speelzone of natuur-educatieve 

buitenruimte.

Ecovery kan hierbij de uitwerking 

verzorgen van a tot z, voor zowel 

de theoretische kant als de 

praktische uitvoering.

Ecovery

Industriestraat 5 
8755 Ruiselede

M.  
T. 

www.ecovery.be

 

info@ecovery.be 
0476 49 09 04
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Faunaconstructies

Faunaconstructies zijn er in vele 

vormen en maten. Ze worden 

ontworpen om aan de specifieke 

vereisten van verschillende 

diersoorten te voldoen. Zowel 

nestkasten als grote objecten en 

torens kunnen faunaconstructies 

zijn. Er kan gekozen worden om 

in te zetten op één soort of aan de 

hand van combinatieconstructies 

op zoveel mogelijk soorten. 
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Het juiste element op de juiste 

plaats kan een grote impact 

hebben op het behoud of de groei 

van bepaalde populaties. 
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57 cm

46 cm

246 cm

165 cm

84 cm

8 cm

Latten, rusten op de
betonplex en liggen 
tussen de HPL platen.

RVS stang als scharnierpunt

Met grondankers/keilbouten wordt de ijsvogel 
verankerd in de hoge betontegels

Klepjes rug invallend
HPL voorzien van een gat zodat
met een vinger kan geopend worden

Betonplex met kleinere contour 
van de buitenste HPL platen

Bovendeel snavel is breder dan 
de rest van de ijsvogel waardoor 
de constructie altijd goed aansluit

Bovenzijde en binnenzijde snavel 
bekleed met zwarte HPL plaat, 
hout is te dik voor de snaveltoppen

HPL plaat tussen beton en 
hout tegen opstijgend vocht

Stop-blok die ervoor zorgt dat 
snavel niet volledig dicht kan (vingerknelling)

Stop-blok die
ervoor zorgt 
dat de snavel 
niet te ver 
open draait

Opdrachtgever: Onderwerp: Technische tekening: 1.1 Xavier De Ree
Contact: Veerle Campens / Jeroen Arnoys

Agentschap voor Natuur en Bos
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BIODIVERSITEIT OP MAAT

Ecovery gaat na op welke soorten kan 

ingezet worden in uw situatie. De juiste 

locaties, timing en plaatsingsmodaliteiten 

worden uitgewerkt en samen in een 

biodiversiteitsplan gegoten. 

Het plan wordt aangevuld met een 

infobundel op maat met info over de soorten, 

de nestconstructies en waar nodig het 

onderhoud. Het kan zowel een aanvulling 

vormen op de bestaande plannen van uw 

landschapsarchitect als toegepast worden op 

reeds ingerichte zones. 
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In alle ontwikkelingsstadia van uw 

site kunnen nestconstructies hun 

nut bewijzen. In samenwerking met 

natuurstudiebureau Corridor kan 

Ecovery tevens het totale masterplan 

voor de invulling van groenzones op zich 

nemen.
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UITVOERING

Uiteraard staat Ecovery ook in voor de plaatsing van de constructies en de volledige inrichting 

volgens het biodiversiteitsplan.

Huiszwaluwtil voor 90 nesten
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Ooievaarspaal

Huiszwaluwtil voor 30 nesten

Muizenruiter

Mussentil met 30 nestruimtes

Vleermuizenhotel
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NATUURINCLUSIEF 
BOUWEN

Blijvende nestplaatsen in bestaande 

gebouwen of nieuwe gebouwen integreren 

is de nieuwste manier van natuurinrichting. 

Het garandeert nestopportuniteiten voor decennia en gaat de achteruitgang van dieren in 

dichtbebouwde gebieden tegen. Ecovery kan inbouwstenen en andere bouwgerelateerde 

natuurelementen aanleveren. 
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NATUURBESCHERMEND 
BOUWEN 

Wist u dat naast nestconstructies ook andere 

beschermingsmaatregelingen vele soorten een 

hand kunnen toesteken? Zo plaatst Ecovery 

vleermuisvriendelijke verlichting die insecten 

niet aantrekt en vleermuizen niet verstoort. 

Faunapassages op drukke verkeersknelpunten 

garanderen de veilige oversteek van zoogdieren 

en amfibieën. Paddentrappen in kolken redden 

salamanders en padden van een verdrinkingsdood 

in rioolafvoeren. Deze en tal van andere maatregelen 

kunnen het aantal dierenslachtoffers drastisch 

inperken.

In een biodiversiteitsplan worden dergelijke 

knelpunten geanalyseerd en waar mogelijk 

verholpen.  

Vleermuis HOP-OVER

Vleermuizenkelder

Vleermuisvriendelijke verlichting

Paddentrap in straatkolken

Faunatunnel
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MONITORING

Bij Ecovery kunt u terecht voor 

verschillende producten voor 

veldonderzoek en natuurbeleving, 

Ook bieden we onze expertise aan 

voor monitoring van dieren op diverse 

domeinen en sites. 
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Communicatie 

Een onmisbaar gevolg van biodiversiteitsmaatregelen is deze kenbaar maken en toelichten. 

Binnen het aspect communicatie staat Ecovery in voor invulling, ontwerp en layout van deze 

communicatie.

Zowel digitale media als fysieke infoborden worden door Ecovery verzorgd zodat alles in 

uw huisstijl gestructureerd kan verlopen. Onze communicatieverantwoordelijke, illustrator, 

fotograaf en graficus staan te allen tijde klaar om u doorheen dit traject te begeleiden. Zo helpt 

Ecovery het groen beleid van uw bedrijf in de kijker te zetten.  
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Standaard zijn onze infoborden vervaardigd 

uit eik. Wenst u een look die nog natuurlijker 

oogt, dan kunnen met robinia of kastanje 

infoborden op maat worden gemaakt.

Educatief speeltoestel

Infobord 60 x 40 cm

Infobord 110 x 110 cm
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De infoborden leveren we op hoge druk laminaat. Dit 

extreem sterke materiaal is afgewerkt met een kras- en UV-

bestendige toplaag. De ingesloten full color print blijft zo 

ongeschonden.

Onderwerp: Infobord 146 x 96 rechtop met afdak

Industriestraat 5
8755 Ruiselede

0476 49 09 04
info@ecovery.be

www.ecovery.be
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Natuurlijke en natuureducatieve 
speelconstructies

Dat natuur en recreatie hand in hand kunnen gaan bewijzen de speeltoestellen 

van Ecovery. Zowel speeltuinen met louter spelwaarde als speeltoestellen met een 

bijkomende educatieve waarde worden door ecovery ontworpen en vervaardigd. 
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Meubilair en grote houtconstructies

Ecovery is sterk in het vervaardigen van duurzame buitenelementen. Natuurlijke picknickbanken 

op maat, boomstamzitbanken, houtsculpturen, fietsenrekken en natuurlijke omheining 

zijn zowat in ieder natuurgebied aanwezig. Ook voor grotere constructies zoals steigers, 

kijkplatformen, kijkhutten, vlonderpaden, boomhutten en dierenhokken kunt u bij Ecovery 

terecht. Het zijn stuk voor stuk zaken die kaderen binnen uw vergroeningsproject en het terrein 

verfraaien. 
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Constructies op maat en 
personalisatie

Voor specifieke toepassingen op maat helpt 
Ecovery u graag verder. Zowel bij de uitwerking, 
de uitvoering als de plaatsing kunt u rekenen op 
Ecovery.  
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Combinatieconstructies

Faunaconstructies kunnen 
daarnaast fungeren als 
eyecatchers. Een insectenhotel 
in de vorm van uw logo, een 
combinatieconstructie aan 
de rand van uw perceel, 
gierzwaluwkasten onder de 
dakrand…

Stuk voor stuk opvallende 
zaken die aan het grote 
publiek in één oogopslag 
duidelijk maken dat uw bedrijf 
inzet op vergroening en 
biodiversiteit. 
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Het logo verwerkt tot een 

mussenhotel aan de voorzijde en een 

vleermuizenhotel aan de achterzijde. 



Contact

Graag komen we vrijblijvend 

op bezoek om eventuele 

mogelijkheden te bekijken. 

Aarzel niet contact op te 

nemen via email, telefoon of 

om langs te komen bij ons in 

Ruiselede.

We denken met plezier mee 

om uw biodiversiteitacties te 

helpen slagen en kracht bij 

te zetten. 

Industriestraat 5 

8755 Ruiselede

T 0476 49 09 04

M info@ecovery.be

ecovery.be

www.ecovery.be
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