
 

 

 

 

 

   

Tune in op het online symposium ‘Heel Brabant bouwt 

natuurinclusief!’ 

Op dinsdag 22 juni vindt het online symposium 

‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ plaats. Met 

het programma vragen Vogelbescherming en 

Zoogdiervereniging, samen met de gemeente 

Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf, 

aandacht voor natuurinclusief bouwen en 

natuurinclusieve omgevingsinrichting. 

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Die overtuiging delen alle 

organiserende partners. Samen creëren we niet alleen een mooi plaatje, maar ook een 

woonomgeving die klaar is voor de toekomst.  

Laat je inspireren door onze sprekers en experts op gebied van natuurinclusief 

bouwen, zoals Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) of Marlies Zuidam (FAAM 

Architects). Of laat je hersenen kraken tijdens een  van de workshops en breng 

natuurinclusief bouwen in praktijk.  Bekijk hier het hele programma en geef je snel op!  

 

Doe mee: Award Natuurinclusief bouwen & ontwerpen 
 

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, verbouw- of renovatieproject 

van 2021? Die vraag staat aan de basis van de tweede editie van de Award 

Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen. Dit najaar beoordeelt een onafhankelijke jury 

opnieuw een groot aantal projecten waar natuurinclusief bouwen en ontwerpen in de 

praktijk is gebracht. De inschrijving voor deelname is nu geopend! 

Heb jij meegewerkt aan een (bouw)project dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Ding 

dan mee naar de Award en meld je project hier aan.   

Vanzelfsprekend staat het vrij om ook concullega’s te tippen over deelname. De 

Award wordt uitgereikt op 7 oktober tijdens het KAN Café. 

Natuurinclusief bouwen in Brabant 

Juni 2021 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/symposium-heel-brabant-bouwt-natuurinclusief
https://bouwnatuurinclusief.nl/award/aanmelden


 

 

 

Succesvol Antwerps symposium  
 

Dat het belangrijk is om meer rekening te houden met een gezonde leefomgeving, 

realiseren we ons gelukkig niet alleen in Nederland. Ook onze zuiderburen hechten 

waarde aan een gezonde en groene plek, waar mensen en dieren zich thuis  voelen. 

Daarom organiseerden we op 17 en 18 mei samen met de stad en de provincie 

Antwerpen een online symposium over natuurinclusief bouwen.   

Het symposium werd gevolgd door zowel Nederlanders als Belgen. Inspirerende 

ideeën en projecten werden gedeeld. Wist jij bijvoorbeeld dat je in Antwerpen 

aanspraak kunt maken op een klimaatpremie voor de aanleg van een groen dak?  

Kijk de opnames van het symposium via deze link terug.  

 

Monitoring weer gestart: worden neststenen gekraakt? 
 

Na een regenachtig begin van het voorjaar is het nu fantastisch weer om vogels en 

vleermuizen te monitoren bij B5-projectlocaties. De eerste monitoringsrondes zitten 

er inmiddels in alle vijf de deelnemende steden -Breda, Den Bosch, Eindhoven, 

Helmond en Tilburg- op. En wat blijkt? De ingebouwde verblijfplaatsen worden op 

veel plaatsen gebruikt! Met name de huismus laat zich het geen twee keer vertellen 

als er ergens een mooie nestruimte beschikbaar komt.  

In Eindhoven en Den Bosch hebben de mussen al volop neststenen in gebruik en ook 

aanpassingen in de bouwwijze blijken daar effectief. In steden als Tilburg en Breda 

worden steeds vaker groepjes huismussen in de buurt van neststenen gezien.  

 

Wat dit jaar ook opvalt zijn enkele kleurrijke ‘krakers’. Met name meesjes vinden de 

inbouwvoorzieningen interessant en hebben ze als nestplaats ontdekt. En in Helmond 

troffen we tijdens de monitoring wel een heel mooie soort aan; de gekraagde 

roodstaart. Niet persé onze doelsoort, maar ook een stadsvogel en zonder twijfel een 

verrijking van de leefomgeving.   

https://elinkeu.clickdimensions.com/m/1/55377451/p1-t21145-dc3206c3ec7c46e696548e023c01dca5/1/1/1


 

 

 
 Natuurlijk ingericht speelplein in Eindhoven. Fotografie: Birgit Brenninkmeijer 

 

In elke gemeente krijgen we bij de monitoring ondersteuning van meerdere 

vrijwilligers, die we graag willen bedanken voor hun inzet! Deze vrijwilligers zijn 

onmisbaar bij de voortzetting van de monitoring. 

 

Wil jij ook een keer mee met de monitoring? Mail naar b5@zoogdiervereniging.nl 

voor meer informatie over de monitoring van inbouwvoorzieningen in de vijf grote 

Brabantse steden. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.   

 

Bezoek een najaarsbijeenkomst voor vrijwilligers  
 

In verband met de geldende Corona-maatregelen zijn twee van de vijf bijeenkomsten 

die Vogelbescherming en Zoogdiervereniging dit jaar voor vrijwilligers organiseren 

over natuurinclusieve bouw en -omgevingsinrichting, verplaatst naar het najaar.  
 

De nieuwe data zijn:   

Zaterdagmiddag 4 september, locatie: Museum Klok en Peel, Asten  

Zaterdagochtend 9 oktober, locatie: Fort Giessen, Giessen  
 

We hopen van harte dat beide bijeenkomsten dit keer op locatie door kunnen gaan (in 

plaats van online), zodat we iedereen weer persoonlijk kunnen ontmoeten.   

Ben je vrijwilliger of actief bij een natuur-gerelateerde werkgroep of vereniging? Je 

bent van harte welkom om deel te nemen! Aanmelden voor de 

informatiebijeenkomsten kan via zoogdiervereniging.nl/NIB.  
 

 

mailto:b5@zoogdiervereniging.nl
http://www.zoogdiervereniging.nl/NIB


 

Factsheet: ‘Vleermuisvriendelijke na-isolatie’  
 

Na-isolatie kan potentieel gevaarlijk zijn voor gebouw bewonende vleermuizen. Deze 

dieren slapen overdag, reageren zodoende niet snel op dreigende werkzaamheden, 

en lopen het risico om vast te komen zitten in het isolatiemateriaal.   

 

Wil jij weten hoe je bij na-isolatie vleermuisvriendelijk te werk kunt gaan? Volg dan de 

adviezen uit de nieuwste factsheet van Zoogdiervereniging. Download de factsheet 

hier.  

 

 

 

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 Venendaal 

via: debby.venendaal@vogelbescherming.nl. 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/factsheet-na-isolatie-en-vleermuizen
mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

