
 

 

 

 

 

   

Toenemend gebruik inbouwvoorzieningen in Brabant 
 

De vijf grote Brabantse steden (Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg) 

zetten zich de afgelopen jaren in om neststenen te plaatsen bij nieuwbouw en 

renovatie. Binnen het B5-project, uitgevoerd samen met Zoogdiervereniging, 

Vogelbescherming en met financiële steun van provincie Noord-Brabant, 

realiseerden ze meer leefruimte voor vogels en vleermuizen in moderne gebouwen!  

 

Vrijwilligers monitoren jaarlijks de inbouwvoorzieningen en in 2021 zagen ze een 

stijging in het aantal gebruikte nest- en verblijfplaatsen. Huismus, maar ook 

gierzwaluw, weten de neststenen al te vinden. Vleermuizen hebben iets meer tijd 

nodig, maar ook zij lijken belangstelling te hebben voor de nieuwe woonruimte. 

Lees hier de resultaten van de monitoring 2021. 

 

 
Vrouwtje huismus komt uit een neststeen in de Eindhovense Kruidenbuurt. Foto: Frans Hijnen 

 

Tweeluik over bio based basisschool De Verwondering 
 

Het gebouw van basisschool De Verwondering is een oase van groen in Almere. De 

school is gebouwd van natuurlijke materialen, met natuurlijke vormen en veel planten 

binnen én buiten. Daarmee won De Verwondering de aanmoedigingsprijs van de 

Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen.   

Architect Daan Bruggink (ORGA Architect) en directrice Paula van Kuijk gaan in dit 
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https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/vogels-weten-brabantse-neststenen-te-vinden


 

tweeluik in gesprek met Vogelbescherming Nederland: over het belang van dagelijks 

contact met de natuur, het goede gevoel dat de school oproept en onze productiviteit 

in een groene omgeving.  

 

Lees het interview met Daan Bruggink:  "Deze school is elk seizoen anders"  

Lees het interview met Paula van Kuijk: "Iedereen zegt: wat voelt deze school fijn" 
  

 
Daan Bruggink van ORGA Architect ontwierp basisschool De Verwondering. Foto’s: ORGA Architect 

 

Kerken in Brabant bieden vleermuizen de ruimte 
 

In november hingen medewerkers van de Zoogdiervereniging bij de St. Trudokerk, de 

Oude Toren en de St. Jans Onthoofding kerk in Helmond en Den Bosch in totaal 42 

vleermuiskasten van verschillende formaten op. Zo zorgden ze ervoor dat hier altijd 

plaats is voor gebouwbewonende vleermuizen om zich veilig terug te trekken. 

  

 
Marjolein van Adrichem van de Zoogdiervereniging bevestigt een vleermuiskast in een kerk in Helmond.  

 

Inbouwvoorzieningen voor vleermuizen zijn niet alleen zinvol bij nieuwbouw. Ook in 

gebouwen waar ze al gevestigd zijn, help je ze met (extra) verblijfplaatsen. 

Bijvoorbeeld bij historische gebouwen, zoals kerken; hun torens worden weinig door 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/deze-school-is-elk-seizoen-anders
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/deze-school-is-elk-seizoen-anders
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/iedereen-zegt-wat-voelt-deze-school-fijn
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hPjb6tE1QJA&feature=youtu.be


 

mensen bezocht en vormen zo een mooie donkere, rustige verblijfplaats voor 

vleermuizen om te overnachten of overwinteren.   

 

Factsheet ‘Natuurvriendelijke historische gebouwen’ 
 

Kerken en andere oude gebouwen bieden niet alleen kansen voor vleermuizen. Ook 

vogels als de gierzwaluw gebruiken kieren en holle ruimtes als nest- of verblijfplek. En 

de imposante slechtvalk nestelt op het dak, al dan niet in een nestkast. Oude 

binnentuinen en hofjes zijn ook nog eens potentiële groene paradijsjes in een 

versteende binnenstad. In de factsheet ‘Natuurvriendelijke historische gebouwen’ 

lees je hoe je met historische gebouwen de biodiversiteit verder kunt versterken.  

 

 

 

“Natuurinclusief bouwen, meer dan verblijfplaatsen 

alleen” 
Natuurinclusief bouwen is een samenspel op meerdere niveaus, vertelt Tom Bullens 

van Vollmer en Partners. Hij werkte mee aan het ontwerp van het Award-winnende 

project Haags Buiten, een woonwijk in Den Haag waar veel aandacht is voor 

omgevingsinrichting. Vleermuis- en vogelvoorzieningen opnemen in je gebouw is 

eenvoudig, zegt Bullens, maar je bent pas echt natuurinclusief bezig als je ook de 

omgeving meeneemt in je ontwerp. Dan zorg je dat dieren hun weg weten te vinden 

naar je gebouw en er veilig kunnen leven, met voldoende voedsel en beschutting.  

 

Meer weten? Lees het interview met Tom Bullens over Haags Buiten en bekijk de 

factsheets over de inrichting van openbaar groen en tuinen op 

Bouwnatuurinclusief.nl. Bijvoorbeeld die over ‘Bermen en groenstroken’ en 

‘Gifgebruik’.    

 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/factsheet-natuurvriendelijke-historische-gebouwen
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/natuurrijke-nieuwbouw-in-dichtbebouwd-den-haag
http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/factsheet-bermen-en-groenstroken
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/factsheet-gifgebruik


 

In Haags Buiten krijgen beplanting en water de ruimte. Foto: Vollmer en Partners  

 

Maak anderen natuurinclusief-bewust  
 

Natuurinclusief, het is de nieuwe manier van bouwen! Daar zijn wij als organisaties, 

en jij als lezer van deze nieuwsbrief, vast van overtuigd. Maar hoe krijgen we iedereen 

zo ver om biodiversiteit vanaf de tekentafel mee te nemen in nieuwe bouw- en 

renovatieplannen? Doe iets extra’s voor je omgeving en stuur deze nieuwsbrief door 

naar je collega’s en kennissen. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen van het 

belang van natuurinclusiviteit, hoe beter!  

 

Contact - algemeen  
 

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

natuurinclusief bouwen-projecten in Brabant? 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. 
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