B5 nieuwsbrief

November 2020

Online toolbox live!
"Het kost geld, maar levert vooral veel op”, dat stelt projectontwikkelaar Maarten
Wittens van Ballast Nedam over natuurinclusief bouwen, op de spiksplinternieuwe
website www.bouwnatuurinclusief.nl, die afgelopen week live ging. Als een van de
deskundigen werkte hij mee aan de ontwikkeling van deze toolbox voor professionals
die aan de slag willen gaan met natuurinclusief ontwerpen, bouwen en renoveren.
Steeds meer overheden, gemeenten, projectontwikkelaars en architecten nemen bij
bouw- en renovatieprojecten dieren en natuur mee in hun plannen. En dat is niet voor
niks, want onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit en het voorkomen van
overlast door klimaatverandering zijn actueler dan ooit. Bouwnatuurinclusief.nl helpt
je een handje op weg naar natuurinclusief bouwen als standaard!
De website biedt handvatten waarmee professionals uit verschillende werkvelden aan
de slag kunnen gaan, van inspirerende blogs en voorbeeldprojecten, tot technische
tips over het inbouwen van neststenen en verblijfplaatsen. Ook zijn op de site veel
verwijzingen te vinden naar inhoudelijke bronnen en onderzoek.
Klik door naar www.bouwnatuurinclusief.nl en bekijk snel wat bouwen voor en met
de natuur jou kan brengen!

Ook gemeente Drimmelen
bouwt natuurinclusief
Wethouder Jan-Willem Stoop van de gemeente
Drimmelen gaat overtuigd aan de slag met
natuurinclusief bouwen. Toen hij de uitnodiging
ontving voor het Symposium ‘Heel Brabant ontwerpt
natuurinclusief! Jij toch ook?', nam hij die graag in
ontvangst. Het was zijn collega wethouder Paul de
Beer die hem er op wees: 'Wat ze in Breda doen, dat
kunnen wij ook.'
De wethouder vervolgt: ‘Natuurinclusief bouwen heeft in mijn ogen de toekomst.
Maar hoe ik dat in mijn eigen gemeente handen en voeten moest geven wist ik nog
niet precies. Het symposium bood uitkomst, een plek waar ik de informatie kon halen
waar ik naar op zoek was.’
Lees hier het hele interview en kijk de opnames van het symposium terug.

Een stad door de ogen van een dier
Goed voor dieren ín de stad zorgen is belangrijk, alleen al uit oogpunt van
plaagdierbestrijding. Maar om mensen te interesseren voor een groene stad, zijn ook
andere argumenten nodig. Milieufilosoof Glenn Deliège is er van overtuigd. Belangrijk
daarbij is om door de ogen van het dier te kijken naar onze stad. Deliège sprak tijdens
het symposium ‘Heel Brabant ontwerpt natuurinclusief! Jij toch ook?’ Zijn boodschap:
‘Zorg dat dieren een betekenis hebben in het leven van mensen, dan zullen we veel
eerder geneigd zijn een plek voor ze te maken.’
Hoe je dat doet lees je in het interview met Glenn Deliège.

Natuurvoorzieningen als standaard in het
bouwbesluit
Directeuren Onno Dwars van Ballast Nedam Development en Fred Wouters van
Vogelbescherming Nederland sloegen onlangs hun handen ineen voor de publicatie
van een opinieartikel over natuurinclusief bouwen in het NRC Handelsbald. Ze pleiten
ervoor dat een groot aantal kansen voor natuur liggen in het stedelijk gebied, als we
het maar zien -en belangrijker nog- die kansen grijpen!
Samen roepen de directeuren minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, op om natuurvoorzieningen standaard op te nemen in het
bouwbesluit: “Sommige maatregelen zijn door middel van het bouwbesluit voor heel
Nederland in een keer te realiseren - denk aan de inbouw van één of meerdere
nestkasten per woning.”
Het gehele artikel lees je online via nrc.nl.

Zet jouw project in de spotlight
Wat komt er kijken bij een natuurinclusief project en hoe zorg je dat je de juiste
maatregelen voor een projectlocatie kiest? Antwoorden op die vragen krijg je tijdens
een van de prikkelende kennissessies voor professionals, die we in 2021 organiseren
in het kader van het project Heel Brabant bouwt natuurinclusief!
Om van de kennissessies een waar succes te maken hebben we echter jouw hulp
nodig! Na enkele plenaire presentaties gaan we namelijk naar buiten om een
voorbeeldproject te bekijken.
Heb jij een voorbeeld van natuurinclusief bouwen dat je graag met vakgenoten wilt
delen, zoals recent geplaatste inbouwstenen, een groene gevel of een nieuwe
inrichting van openbaar groen? Of wil je juist een casus voorleggen aan een
gemengde groep deskundigen uit zowel het werkveld als natuurorganisaties? Aarzel
dan niet langer; per kennissessie zijn we op zoek naar enthousiaste partners.

Wat kan je van ons verwachten?
▪Kosteloze kennissessie, waarmee je jouw project direct op de groene kaart zet;
▪Een inspirerende bijeenkomst gedurende een dagdeel in 2021 (data in overleg);
▪Landelijke publiciteit vanuit de eigen mediakanalen van Vogelbescherming
Nederland en de Zoogdiervereniging (www.bouwnatuurinclusief.nl);
▪Verschillende inhoudelijke sprekers en excursiebegeleiders die de sessie verzorgen;
▪Wij nemen je de organisatie en zorgen graag uit handen!

Wat verwachten wij van jou?
▪Dat je meedenkt over een geschikte locatie om bijeen te komen;
▪Je input geeft wat betreft geschikte sprekers. Zijn er lokale deskundigen beschikbaar?
▪Suggesties doet voor een passend veldbezoek;
▪Het inzetten van je netwerk, zodat lokale professionals worden bereikt.

Word partner bij een kennissessie op maat
Wil jij een rol spelen bij de standaardisering van natuurinclusief bouwen, en jezelf
bovendien op de kaart zetten als bedrijf of organisatie met een groene toekomstvisie?
Wordt dan eenmalig partner en denk mee bij de organisatie van een van onze
kennissessies.
Neem contact op met Merel Roks, projectmedewerker bij Vogelbescherming
Nederland (merel.roks@vogelbescherming.nl), voor meer informatie.

Werksessie - Fotografie: Vita Hommersen

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

