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Jury voor de Award bekend
In 2021 wordt voor de tweede keer de Award
Natuurinclusief bouwen en ontwerpen, voor
inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- en
renovatieprojecten, uitgereikt. Topspecialisten uit
het werkveld buigen zich, samen met
Vogelbescherming en Zoogdiervereniging, over de
inzendingen en beoordelen deze op hun waarde voor
onze leefomgeving en de biodiversiteit.
Inmiddels is de deskundige jury bekend! Dit jaar nemen zitting in de jury: Nina
Ravestein (oprichter PAD landscape en winnares 2019), Nico Tillie (hoofd Stedelijke
ecologie & Ecocities Lab aan de TU Delft) en Eddy Nieuwstraten (Raad van toezicht
Vogelbescherming Nederland).

Online kennissessies met HEVO & BOW
Binnen het B5-project werkten we de afgelopen jaren samen met veel enthousiaste
professionals uit de bouwsector. Stuk voor stuk maakten ze de plaatsing van nest- en
verblijfplaatsen mogelijk, verspreid over de vijf grote steden van Brabant.
Twee van die enthousiaste partners waren projectmanager Henrie van den Berg van
HEVO en manager bedrijfsvoering en vastgoedrealisatie Hugo de Vries van
woningcorporatie Bergopwaarts (BOW). Tijdens de online kennissessies die we
samen met hen organiseerden, zetten we hun projecten nog eens in de spotlight.
Henrie vertelde hoe hij zelf inmiddels ‘natuurinclusief’ als standaard mee neemt in al
zijn opdrachten en een eigen informatiepakket ontwikkelde dat hij toevoegt bij
opdrachten en aan collega’s binnen HEVO beschikbaar stelt. Hugo startte de
lunchpresentatie met BOW door een enthousiaste introductie te geven van de
biodiversiteit die hij naar zijn eigen tuin en groene dak lokt.
Na deze persoonlijke introducties kwamen deskundigen van Vogelbescherming
Nederland en Vivara Pro aan het woord, die toelichting gaven over de beschikbare

middelen -in de vorm van kennisplatforms als Bouwnatuurinclusief.nl en KAN, maar
ook in concrete inbouwvoorzieningen- om natuurinclusief te bouwen. Uit de vragen
na afloop van beide presentaties bleek dat veel aanwezigen geïnspireerd zijn om
biodiversiteit in het vervolg mee te nemen in hun projecten.

Huismus bij projectlocatie basisschool Onder de wieken, van HEVO. Fotografie: Ella Haven

Diverse nieuwe factsheets beschikbaar
Wil je meer weten over hoe je raamslachtoffers kan voorkomen, over het
terugdringen van gifgebruik of het natuurvriendelijk maken van historische
gebouwen en parken? Maak dan gebruik van de spiksplinternieuwe factsheets over
veelbesproken onderwerpen.
Samen zorgen we voor een veilige leefomgeving met ruimte voor mensen, vogels en
vleermuizen. Download de factsheets hier.

Vinex voor vogels: gaat de opmars van de huismus door?
Na twee jaar veel turen naar bouwtekeningen, konden we in 2020 samen met
vrijwilligers gaan bekijken of de eerste inbouwvoorzieningen voor gierzwaluw,
huismus en vleermuis bij B5-projecten in Eindhoven, Tilburg en Helmond ontdekt
waren. En wat bleek? Met name de huismus wist de inbouwstenen al goed te vinden!
Lees hier meer over de hoopvolle resultaten.

Dit jaar gaan we opnieuw kijken of meer vogels gebruik maken van de nieuwbouw.
Gaat de huismus door met het verovering van de wijk? Krijgen ze inmiddels
gezelschap van gierzwaluwen? En weten ook de vleermuizen zo’n appartement op
maat te waarderen?
Vanaf half april wordt er weer gestart met de monitoring. Wil je meetellen? Dat kan!
We zoeken onder andere nog ondersteuning in Den Bosch. Mail naar
b5@zoogdiervereniging.nl voor meer informatie of geef je gelijk op via het
inschrijfformulier. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Eerste natuurinclusieve bijeenkomsten voor vrijwilligers
in Zundert
Zaterdag 27 maart was het zover; de eerste vrijwilligersbijeenkomst ‘Natuurinclusief
bouwen & omgevingsinrichting’ werd aangeboden. Door de geldende Coronamaatregelen moest deze keer overgeschakeld worden naar een webinar, maar de
uitzending kon nog wel plaatsvinden vanuit de geplande locatie: het
Vogelrevalidatiecentrum in Zundert. Dat bood deelnemers een leuk inkijkje in de
natuurinclusieve tuin van het centrum.
Tijdens de webinar stonden we stil bij wat natuurinclusief bouwen en inrichten is, hoe
je daarbij als particulier of vrijwilliger een rol kunt spelen, en hoe je de websites

Bouwnatuurinclusief.nl en Mijn Vogeltuin inzet om je doelen te bereiken.
Ben je vrijwilliger of actief bij een natuur-gerelateerde werkgroep of vereniging? Je
bent van harte welkom om ook deel te nemen aan deze (voorlopig nog) online
bijeenkomsten in Brabant! Schrijf je hier in en hopelijk zien we je binnenkort.

‘Vogeldoos’ opent ogen van bewoners
Samen
een
vogelvriendelijke
woonomgeving in de nieuwbouwwijk
Berckelbosch in Eindhoven creëren,
dat was het plan van Ballast Nedam
Development en Vogelbescherming
Nederland. De nieuwe bewoners
worden hier nauw bij betrokken. Ze
ontvingen de zogenaamde ‘Vogeldoos’
vol
met
tips
voor
een
natuurvriendelijke tuin, vogelvoer en
een nestkast om zelf van hun tuin een
ideale plek voor vogels te maken.
Hoe belangrijk vinden bewoners nu, ruim een jaar later, vogels in de tuin? Wat weten
ze van natuurvriendelijk wonen en wat vinden ze van de samenwerking tussen een
bouwer en natuurorganisatie? Vogelbescherming Nederland en Ballast Nedam
onderzochten het en de resultaten zijn in deze blog te lezen.

Contact - algemeen
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het B5project? Neem dan contact op met Birgit Brenninkmeijer, projectleider bij
Vogelbescherming Nederland: birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl.

Blijf op de hoogte
Met deze e-mailnieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het
gebied van natuurinclusief bouwen en onze projecten in Brabant. Op
www.vogelbescherming.nl/b5 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden.
Wil je deze nieuwsbrief NIET ontvangen? Geef dan een seintje aan Merel Roks via:
merel.roks@vogelbescherming.nl.

