
 

 

 

 

 

   

Winnaars Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 

2021 bekend  
 

Dakenstroom uit Kaatsheuvel is uitgeroepen tot de winnaar van de Award 

Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen. Bij het grootschalige renovatieproject worden 

sociale huurwoningen voorzien van groene daken, zonnepanelen en verblijfplaatsen 

voor vogels en vleermuizen. De jury roemt hoe groen en duurzaam toegankelijk 

worden gemaakt voor iedereen.  

 

Op 7 oktober werd de Award uitgereikt tijdens het KAN Café. Naast de landelijke 

winnaar was er een Brabantse winnaar: het project Berckelbosch, een wijk met veel 

ruimte voor vogels, vleermuizen en groen. Runner up werd het project Haags Buiten, 

waarbij de jury onder de indruk was van het groenplan. Basisschool De Verwondering 

in Almere ontving de aanmoedigingsprijs, omdat daar een geheel eigen ecosysteem 

is ontworpen waarin leerlingen de natuur volop kunnen beleven. Stuk voor stuk zijn 

de winnaars aanjager in het proces naar een klimaatadaptieve en natuurinclusieve 

bouw- en renovatiepraktijk. 

 

 
Winnaars en genomineerden Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2021. Foto: Mirjam Verschoor 

 

Lees het interview met de winnaar “Ruimte voor natuur moet de standaard zijn”, of 

kijk de uitreiking van de Award tijdens het KAN Café terug. 

Natuurinclusief bouwen in Brabant 

Oktober 2021 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/ruimte-voor-natuur-moet-de-standaard-zijn
https://www.youtube.com/watch?v=POl15Ua1oWE


 

Nieuwe promotiefilm over natuurinclusief bouwen 
 

Natuurinclusief bouwen en ontwerpen is makkelijker dan je denkt. In de nieuwe video 

van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging (gefinancierd door 

provincie Noord-Brabant)  vertellen experts uit beleid-, bouw-, vastgoed- en de 

groene sector hoe het in zijn werk gaat.  

Laat je inspireren door hun concrete tips en praktische voorbeelden:  

 
Still uit de promotie film over natuurinclusief bouwen.   

 

Na-isolatie: goed voor klimaat en portemonnee, gevaar 

voor vleermuizen  
 

Wist je dat ongeveer de helft van de Nederlandse vleermuissoorten overdag in 

spouwmuren of daken zit? Door rekening met hen te houden bij na-isolatie kan je 

tijdig vervangende verblijfplaatsen aanbieden en voorkom je dat ze worden gedood. 

 

Gebouwbewonende soorten zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 

en laatvlieger zijn voor hun verblijfplaatsen sterk afhankelijk van gebouwen. Ze slapen 

overdag en hebben zo dreigende werkzaamheden niet snel in de gaten. Bij na-isolatie 

van de spouw of het dak kunnen er dieren levend worden begraven of ingesloten, of 

ze raken verkleefd door lijmstoffen. De verblijfplaatsen zelf gaan (op grote schaal) 

verloren.  

 

Pas daarom op bij het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden en plan ruim vooraf. Dat 

kan echt het verschil maken. In deze factsheet lees je alles over de mogelijkheden om 

veilig te isoleren, zonder vleermuizen in gevaar te brengen.  

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hPjb6tE1QJA&feature=youtu.be
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Factsheets-maatregelen-vleermuizen-NA-ISOLATIE-digitaal-DEF.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hPjb6tE1QJA&feature=youtu.be


 

Kom naar de kennissessie voor professionals in Boekel 
 

In het kader van natuurinclusieve bouw en -omgevingsinrichting, organiseren 

Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging gratis informatieve 

bijeenkomsten voor professionals werkzaam in ontwerp, bouw, beheer en beleid. Dit 

najaar staat er nog één boeiende bijeenkomsten gepland in samenwerking met de 

gemeente Boekel, waarbij we weer een mooi voorbeeldproject zullen bespreken.  

Zien we jou op locatie?   

 

Bijeenkomsten voor professionals:  

◦Boekel bouwt natuurinclusief, dinsdag 23 november, startende om 13.00u 

Kijk hier voor het programma en meld je snel aan!  
  

 
Rob van Dijk, ecoloog voor gemeente Tilburg, tijdens een kennissessie. Foto: Birgit Brenninkmeijer. 

 

Natuur- en klimaatambities liggen hoog bij het E-Veld 
 

Natuurinclusief bouwen en wonen, daarover ging de kennissessie die 

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging op 12 oktober organiseerden samen 

met de gemeente Drimmelen, Kiemkracht en Duurzaam Drimmelen. Speciale 

aandacht was er voor het E-Veld, een lokaal ontwikkelproject dat als voorbeeld in de 

schijnwerpers werd gezet. 

Het E-Veld biedt toekomstige bewoners een groene leefomgeving. Al bij de gunning 

van het project was aandacht voor groen een vereiste. Peter Leijten, projectleider 

vanuit de gemeente, legde uit hoe belangrijk het is om deze prioriteit al in dit 

beginstadium kenbaar te maken. Daarmee konden bouwpartners met kennis en 

ervaring worden aangetrokken: architect Maurice van der Meijden (Quadrant 

Architecten) en Gerard van Beek (Zwaluwe Ontwikkeling). 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekel-bouwt-natuurinclusief-187594439017


 

  

Peter Leijten spreekt tijdens de kennissessie “Natuurinclusief bouwen en wonen”. Foto: Mike Morrell

  

Voorgenoemde heren vulden Peters verhaal enthousiast aan over de manier waarop 

de woningen op het E-Veld toekomstbestendig worden gemaakt. Er is niet alleen 

aandacht voor biodiversiteit, maar ook voor klimaatadaptatie en bijvoorbeeld 

duurzame mobiliteit. Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en we hopen dan ook 

nog meer natuurinclusief werk van hen te mogen zien in de toekomst! 

 

Kennis en inspiratie nodig over natuurinclusief bouwen? Ga dan naar onze website 

www.bouwnatuurinclusief.nl of bezoek de laatste kennissessie voor professionals in 

Boekel op 27 november. Lees hier ons interview met wethouder Stoop, over zijn 

natuur- en klimaatambities in de gemeente Drimmelen.   

 

Contact - algemeen  
 

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het B5-

project? 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 Debby Veenendaal 

via: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl. 

http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekel-bouwt-natuurinclusief-187594439017
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/ook-gemeente-drimmelen-bouwt-natuurinclusief
mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

