
 

 

 

 

 

   

Gelukkig Jaar van de Scholekster!  

 

Dit jaar is een bijzonder jaar voor de scholekster, want net als in 2008 riepen Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming het uit tot ‘Jaar van de scholekster’. 
Een flexibele soort, die zich een thuis weet te maken in veel verschillende typen 
leefgebied.  
Toch gaat het met de zwart-witte vogel bergafwaarts. Iets wat wellicht niet gelijk 
opvalt, omdat individuen oud kunnen worden en de vogels dus nog steeds goed 
zichtbaar zijn op veel plekken. Maar de kuikenoverleving is laag en ontstane gaten 
worden moeilijker opgevuld…  
 
Gelukkig kan er veel gedaan worden om de scholekster te helpen, onder meer in de 
bebouwde kom! Lees het artikel over de activiteiten in het Jaar van de Scholekster via 
Bouwnatuurinclusief.nl of klik door naar de beschikbare onderzoeken over 
scholeksters via www.jaarvandescholekster.nl.  
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‘Zonder natuur gaan we het niet redden in de stad’  

 

Een huis of een wijk heeft meer bewoners dan alleen de mens. Als het aan Marcel 

Steeghs ligt, spreker tijdens het slotsymposium van het B5-project en architect bij 

SVP Architectuur en Stedenbouw, moeten ook dieren er kunnen wonen. Deze 

overtuiging  leidt tot creatieve ideeën voor ontwerp van bijvoorbeeld 

vleermuisverblijven.  

Het ontwerpen met oog voor dieren heeft voor Steeghs zijn vak als architect  verrijkt: 
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https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/hoe-beschermen-we-de-scholekster-in-de-stad
www.jaarvandescholekster.nl


 

“Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om rekening met hen te houden. Juist de 

fase waarin je de omgeving aan het plannen bent, biedt de meeste kansen daarvoor.” 

Lees hier het gehele interview met Steeghs.   
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Natuurinclusieve sportparken  

 

Op sportparken liggen legio kansen om de biodiversiteit te vergroten en 

klimaatmaatregelen te nemen. Dat ziet de Vlinderstichting, die ervoor pleit de natuur 

op deze open en groene, maar vaak vrij kale plekken tussen de bebouwing volop de 

ruimte te geven. Bijvoorbeeld door het ecologisch beheer van bermen en grasstroken, 

maar ook door het aanplanten van bomenlanen en hagen en door de aanleg van 

groene daken op kleedkamers en kantines. Op Groenkennisnet.nl verscheen een 

artikel over het natuurinclusief maken van sportparken.  

Ook vanuit Vogelbescherming zien we mogelijkheden op sportterreinen, niet in het 

minst voor de ‘bonte piet’, vogel van het jaar. Daarom ontwikkelden we een factsheet 

over sportvelden. De volgende keer dat je staat te koukleumen langs de zijlijn heb je 

iets om over te praten!    
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https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/zonder-natuur-gaan-we-het-niet-redden-in-de-stad
https://groenkennisnet.nl/nieuwsitem/sportparken-als-pleisterplek-voor-natuur
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https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Sportvelden.pdf
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Scholekster op het dak  

 

Steeds vaker kom je scholeksters tegen in de bebouwde kom. Niet zelden om te 

broeden op platte daken. Het project ‘Scholekster op het dak’ is in het leven geroepen 

om onderzoeksdata te verzamelen over deze vogels en om tips te geven over de 

bescherming van scholeksters in de stad. Want ondanks dat scholeksters relatief 

succesvol broeden op platte daken, komen kuikens in de stad ook veel gevaren tegen. 

Zo kunnen ze zonder beschermend roostertje pardoes in een goot verdwijnen, of 

breken ze hun pootjes op het beton, bij hun eerste avontuurlijke sprong het dak af.  

 

Onze factsheets geven tips over de inrichting van een voor de scholekster 

aantrekkelijke leefomgeving. Download ze gratis of klik op onderstaande 

afbeeldingen om de factsheets te openen. Ook een dakbroedende scholekster bij jou 

in de buurt? Laat het ons weten via  www.scholeksterophetdak.nl.   

 

                              

Vernieuwd en verrijkt: boominclusief bouwen   
 

De maakbaarheid van natuur kent zijn beperkingen. Zeker bomen moeten jaren 
ongestoord kunnen groeien om hun functies goed te kunnen vervullen. Wel is de 
biodiversiteit in de bebouwde kom gebaat bij de aanwezigheid van volwassen bomen. 
Tijd dus voor meer boominclusief bouwen! Dat begint met boomvriendelijke 
ontwerpen.  
De Bomenstichting ontwikkelde verschillende brondocumenten die kunnen helpen 
om precies dat te doen. Wij voegden ze onlangs toe aan onze downloads op 
Bouwnatuurinclusief.nl, zodat ze nog makkelijker vindbaar zijn voor iedereen die 
graag natuurinclusief aan de slag gaat. Bekijk de downloads hier.  

https://bouwnatuurinclusief.nl/downloads
http://www.scholeksterophetdak.nl/
https://bouwnatuurinclusief.nl/downloads
https://www.vogelbescherming.nl/docs/f010e593-d301-4473-8d14-d3e39239de7e.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/docs/58d018d0-e537-4518-8cb5-69b467eb58dd.pdf


 

 
Screenshot: Bouwnatuurinclusief.nl   

 

Contact - algemeen  

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over natuurinclusief bouwen? 
Neem dan contact op met Merel Roks bij Vogelbescherming Nederland: 
merel.roks@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. 

merel.roks@vogelbescherming.nl
http://www.vogelbescherming.nl/b5
debby.veenendaal@vogelbescherming.nl

