
 

 

 

 

 

   

Kijk het B5-slotsymposium terug  

 

Donderdag 13 oktober was het symposium 'Samen bouwen aan een groene toekomst' 

in bibliotheek de LocHal in Tilburg. Het slotstuk van het project ‘Een thuis voor vogels 

en vleermuizen in de B5’, van Vogelbescherming Nederland, de Zoogdiervereniging 

en de Provincie Noord-Brabant.   

Nadrukkelijk keken we tijdens het symposium ook vooruit, want met het eind van dit 

project begint een grotere uitdaging. Nu 'prefab' inbouw voor vogels en vleermuizen 

steeds meer ingeburgerd raakt bij bouw- en renovatieprojecten, richten we ons op de 

bredere leefomgeving. Lees hier een verslag van de dag.   

 

Het symposium leverde ons veel positieve energie op, omdat we de bibliotheek 

deelden met mensen die op professioneel vlak zoeken naar kansen, niet willen blijven 

hangen in beperkingen. Kijk de livestream terug via  YouTube.  
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‘Met circulair bouwen creëren we woongenot’  

 

Dat zijn nieuw ontwikkelde rijtjeshuis biobased en natuurinclusief werd, dat was voor 

architect Berend Hoffmann een no-brainer. “Maar hoe zorg je ervoor dat de bewoners 
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dat ook echt kunnen beléven; dat is een veel interessantere vraag.”   

Het Natuurhuis van Hoffmanns bureau Common Affairs is een circulair, 

energieneutraal en klimaatadaptief rijtjeshuis. Die manier van bouwen is niet alleen 

goed voor de planeet, het is ook fijner voor bewoners: “De natuurlijke materialen zijn 

prettig om in te leven; het hout is mooi en warm. Je hebt minder gifstoffen om je heen, 

het vocht wordt beter gereguleerd dus het binnenklimaat is gezonder. Wonen in zo’n 

huis draagt bij aan levensgeluk.” Lees het gehele interview met Hoffmanns.  
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Wat is er mis met de leefomgeving van de merel?  

 

Het gaat met de merel bergafwaarts. Sinds 2016 zijn we 1/3e van de merels 

kwijtgeraakt. Het usutuvirus is een bedreiging, maar er speelt meer. Katten, 

versteende tuinen en vermoedelijk ook een gebrek aan gevarieerde beplanting in 

laagjes (boom, struik, lage beplanting, gras etc.) in de openbare ruimte.   

Om met hulp van het publiek te onderzoeken wat die achteruitgang van de merel 

veroorzaakt, hebben Sovon en Vogelbescherming 2022 uitgeroepen tot het Jaar van 

de Merel. Wetenschapsjournalist Rob Buiter nam hierover een podcast op. Marcel 

Wortel (Sovon) en Gert Ottens (Vogelbescherming) vergezelden hem. Zij weten alles 

van de resultaten tot nu toe én van deze o zo gewone, maar toch o zo bijzondere 

vogel. Luister mee!  

 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/met-circulair-bouwen-cre%C3%ABren-we-woongenot
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/jaar-van-de-merel
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Van nestvoorzieningen naar leefomgeving  

 

Een duidelijke conclusie uit het B5-project is dat het inbouwen van verblijfplaatsen 

steeds meer vanzelfsprekend begint te worden. Door standaard in te bouwen hebben 

vogels en vleermuizen de keuze waar ze willen nestelen, een prachtige ontwikkeling 

dus! De volgende stap is om een even grote zorg te besteden aan de aantrekkelijke 

inrichting van hun leefomgeving. Want aan een nest zonder voedsel en beschutting 

voor hun jongen, hebben dieren niks.  

Onze factsheets geven tips over de inrichting van onze groene leefomgeving. 

Bijvoorbeeld voor de merel, een soort die als indicator kan dienen voor een 

aantrekkelijke leefomgeving voor veel stadse vogels. Hij zoekt een gevarieerde 

beplanting op, met veel schuilgelegenheid en voedsel in de vorm van bessen en 

bijvoorbeeld insecten. Ook de factsheet over vogelvriendelijke parken geeft nuttige 

tips om mee aan de slag te gaan. Download ze hier of klik op onderstaande 

afbeeldingen.   

                              

https://bouwnatuurinclusief.nl/downloads
https://www.vogelbescherming.nl/docs/234d1a35-d459-4ac5-badf-50e130faaf93.pdf
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Parken.pdf


 

Vooruit kijken: verkiezingen 2023 gaan ook over vogels
   
Op 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. 
Deze organisaties spelen een belangrijke rol bij het herstel van de natuur, en daardoor 
ook voor het herstel van vogelpopulaties en de inrichting van steden en dorpen. 
Vogelbescherming heeft alvast contact opgenomen met de verkiesbare partijen; we 
sporen ze aan om in hun verkiezingsprogramma’s prioriteit te geven aan natuur. 
Zodat je volgend jaar een ‘groene’ keuze kunt maken. 
Wil je weten welke adviezen we naar jouw provincie of waterschap hebben gestuurd 
om de natuur en vogels te beschermen? Bekijk de brief hier. 
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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. 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/de-verkiezingen-in-2023-gaan-ook-over-vogels
mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

