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Volg het symposium Natuurinclusief
bouwen online!
Wat komt er allemaal kijken bij een natuurinclusief bouwproject? Het antwoord op
die vraag krijg je op donderdag 24 september, tijdens het symposium Heel Brabant
ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook? Een prikkelende dag met tips en tricks over
natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Het programma ter plaatse is inmiddels vol,
maar geheel corona-proof kan je er ook online bij zijn via de speciale live stream.
Gelukkig komt natuurinclusief bouwen bij steeds meer overheden, gemeenten,
projectontwikkelaars en architecten op de agenda. Maar hoe pak je dat nu aan?
Om het professionals makkelijker te maken om tijdens bouwprojecten rekening te
houden met de natuur, hebben Vogelbescherming Nederland en de
Zoogdiervereniging de website bouwnatuurinclusief.nl ontwikkeld. Deze website is
een praktische toolbox boordevol tips om van elk project een natuurinclusief succes
te maken.
Tijdens het symposium zullen, samen met de Gemeente Breda en Kunstloc, diverse
aspecten van de website behandeld worden en in een breder perspectief geplaatst.
Kunstloc geeft het podium aan kunstenaars, vormgevers en architecten die laten
zien hoe verbeeldingskracht bijdraagt aan de ontwikkeling van stedelijke
biodiversiteit. De Gemeente Breda heeft op haar beurt de ambitie om in 2030 de
eerste Europese “stad in het park” te zijn. Natuurinclusieve bouw ziet ze als een
belangrijke bouwsteen op weg naar dat doel.
Geef je op voor de live stream
Het ochtendprogramma van het symposium is online te volgen via een live stream.
Wil je via de live stream aanwezig zijn? Schrijf je in en verzeker jezelf van een
plaatsje met goed zicht!
Het programma begint om 9:30 uur en duurt tot 12:00 uur. Het programma ziet er
als volgt uit:

• Welkomstwoord | Paul de Beer - wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en
Klimaat (Gemeente Breda)
• Introductie op de Toolbox natuurinclusief bouwen en schets van onze connectie
met vogels en vleermuizen in tijden van Corona | Jip Louwe Kooijmans
(Vogelbescherming Nederland) en Herman Limpens (Zoogdiervereniging)
• Werking en toepassing van de Toolbox natuurinclusief bouwen | Victor Retel
Helmrich - architect (Rheia ontwerpatelier)
• De stad als gedeelde ruimte van mens en dier: oproep tot verbeeldingskracht |
Glenn Deliège - milieufilosoof en auteur (KU Leuven en Hogeschool Gent)
• Pitches over natuurinclusief ontwerp vanuit diverse invalshoeken | architect
Jacques Vink (Ruimtelab), ontwerper Lucas Zoutendijk (Studio 1:1) en ontwerpster
Merel van der Linden
Als je aanmelding in goede orde is ontvangen krijg je een bevestigingsmail. In de
week voorafgaand aan het symposium ontvang je daarnaast een link in je mailbox
via welke je online kunt inloggen.

Contact - algemeen
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het
project? Neem dan contact op met Merel Roks, projectmedewerker bij
Vogelbescherming Nederland: merel.roks@vogelbescherming.nl.

Blijf op de hoogte - nieuwsbrief B5
Woonruimte voor vogels en vleermuizen in Brabantse ‘B5’ steden
Samen met de gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en
Tilburg (de Brabantse ‘B5’) zorgen Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging
voor een uitbreiding van nest- en verblijfplekken voor vogels en vleermuizen in
Noord-Brabant!
Met deze e-mailnieuwsbrief houden we u als betrokkene bij het B5-project op de
hoogte van de ontwikkelingen. Op www.vogelbescherming.nl/b5 kunnen
geïnteresseerden zich aanmelden.
Wilt u deze nieuwsbrief NIET ontvangen? Geef dan een seintje aan Debby
Veenendaal via: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl.

