
 

 

 

 

 

   

GroenLinks Statenfractie bezoekt natuurinclusieve 

locaties 

 

Op 11 februari is een afvaardiging van Vogelbescherming op pad geweest met de 

Noord-Brabantse Statenfractie van GroenLinks. Samen met enkele 

projectontwikkelaars en de stadsecoloog van Tilburg, Mischa Cillessen, bezochten we 

twee locaties waar binnen het B5-project inbouwvoorzieningen voor vogels en 

vleermuizen zijn aangebracht. Projecten Oude Leijoever en The Commons liggen in 

het Tilburgse Beekdal en bieden een groene woonomgeving, waar beschutting voor 

dieren en een wandeltochtje voor mensen nooit ver weg zijn.  

Ook werd in Waalwijk, onder de bezielende leiding van Marco Matheeuwsen, het 

winnende project van de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2021 bekeken. 

Marco toonde ons het concept waarmee woningbouwcorporatie Casade daken van 

woningen renoveert en direct zonnepanelen of een groen dak incorporeert. Aan de 

kopgevels bevinden zich standaard inbouwvoorzieningen voor vogels en 

vleermuizen. De Statenfractie was enthousiast en hoopt met de opgedane informatie 

stappen te kunnen maken voor natuurinclusief als standaard.   

 

 
Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming Nederland vertelt bij een van de B5-locaties. Foto: Merel Roks 
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Onderteken de petitie voor natuurinclusief bouwen 

 

Om de woningnood te bestrijden moeten er in Nederland tot 2030 een miljoen huizen 

worden gebouwd. Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging willen dat 

daarbij ook aandacht is voor de leefbaarheid, voor zowel mensen als vogels. Daarom 

vinden we natuurinclusief bouwen belangrijk en ondersteunen de petitie van NL 

Greenlabel en Balast Nedam Development.  

 

De petitie, die al ruim 10.000 keer is ondertekend, roept op om in het bouwbesluit op 

te nemen dat 1.) in elke woning nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor 

gebouwafhankelijke soorten vogels en vleermuizen, 2.) alle platten daken dubbel 

worden gebruikt voor zonnepanelen en/of vegetatie, 3.) de openbare ruimte minimaal 

uit 30% groen bestaat. Tekent u ook? Dat kan hier.   

  

 
Foto: Alice Wielinga voor Rooftop Revolution 

Nieuw: na-isolatie op Bouwnatuurinclusief.nl  

 

Het na-isoleren van gebouwen is belangrijk om  in de nabije toekomst zuiniger te 

kunnen leven en minder energie te verbruiken. Veel woningcorporaties gaan er al mee 

aan de slag en ook particulieren verdiepen zich in de mogelijkheden voor hun eigen 

woning.  

Wat niet iedereen zich realiseert is dat deze werkzaamheden gebouwbewonende 

vogels en vleermuizen veel schade kunnen toebrengen; dieren die hun nest- of 

verblijfplaats in de spouw of het dak hebben gevonden verliezen er - vaak permanent 

- een veilige plek mee. Met name voor vleermuizen, wiens aanwezigheid regelmatig 

ongemerkt blijft, kan dit voor grote problemen zorgen. Om hier de aandacht op te 

vestigen op www.bouwnatuurinclusief.nl, voegden we op verschillende 

doelgroepenpagina’s een kader toe over diervriendelijk na-isoleren. Zo ook, hier: 

Gemeenten - Gebouwen | Bouw Natuurinclusief. Bekijk de informatie snel en maak 

geen slachtoffers! 

https://secure.avaaz.org/community_petitions/nl/hugo_de_jonge_minister_voor_volkshuisvesting_en_ru_maak_natuurinclusief_bouwen_verplicht_voor_een_gezonde_leefomgeving_voor_mens_en_natuur/
http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://bouwnatuurinclusief.nl/oplossingen/gemeenten-gebouwen


 

Tel vogels en vleermuizen in je eigen buurt!  

 

Lijkt het je leuk om te weten te komen welke gebouwbewonende vogels en 

vleermuizen er in jouw stad en buurt verblijven? Help dan mee met het monitoren van 

kunstmatige verblijfplaatsen op verschillende plaatsen in de vijf grootste Brabantse 

steden. Welke van deze inbouwstenen worden al gevonden door huismussen, 

gierzwaluwen en vleermuizen? Dat willen Vogelbescherming Nederland en de 

Zoogdiervereniging graag weten; met de informatie die we verzamelen kunnen we 

deze soorten steeds beter helpen bij het inrichten van hun leefomgeving!  

Monitoren is heel eenvoudig. Loop een keer vrijblijvend mee met een telronde en 

ervaar het zelf. Tijdens de startronde zal een leuke instructie worden verzorgd over 

het omgaan met een batdetector.   

 

Ben jij er bij? De monitoring gaat in het voorjaar (eind april/begin mei) weer beginnen 

in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg. Meld je aan via 

b5@zoogdiervereniging.nl en zet in je mail in welke stad je mee wil doen. We nemen 

zo spoedig mogelijk contact op met verdere informatie.  

 

Foto: Shutterstock       

Schoolplein vergroenen? Deze kansen wil je niet missen 
 

De meeste schoolpleinen bestaan uit tegels. Dat is een gemiste kans – of eigenlijk zijn 

het er vier. Want een groen schoolplein is niet alleen veel leuker voor kinderen, het is 

ook leerzaam, en het is goed voor de biodiversiteit en het klimaat. Ben jij als 

professional betrokken bij het ontwerpen en aanleggen van een schoolplein? Dan lees 

je hier welke kansen je niet mag missen.  

 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/nieuw-schoolplein-deze-vier-groene-kansen-mag-je-niet-missen
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/nieuw-schoolplein-deze-vier-groene-kansen-mag-je-niet-missen


 

 
Foto: Janko van Beek  

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. 

mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

