
 

 

 

 

 

   

Kijk symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ 

terug  
 

Natuurinclusief bouwen is het bouwen van nu! Die boodschap stond centraal tijdens 

het online symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’ op dinsdag 22 juni. 

Vogelbescherming en Zoogdiervereniging organiseerden samen met de gemeente 

Eindhoven en woningcorporatie Woonbedrijf een dagvullend programma.  

 

Het ochtendprogramma, met sprekers als Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en 

Marlies Zuidam (FAAM Architects) is nu, evenals enkele workshops, terug te kijken: 

Ochtendprogramma - Heel Brabant bouwt natuurinclusief!  

Workshop - Van gebouw naar integrale gebiedsgerichte aanpak  

Workshop - De gebouwschil maakt het verschil  

Workshop - We bouwen biotopen  

Interactieve rondleiding door gemeente Eindhoven - Website met informatie over 

groene en natuurinclusieve locaties in Eindhoven.  

 

 
Still uit online symposium ‘Heel Brabant bouwt natuurinclusief!’: Marlies Zuidam, FAAM Architects.

  

Natuurinclusief bouwen in Brabant 

Augustus 2021 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/Workshop%20-%20We%20bouwen%20biotopen
https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/Workshop%20-%20We%20bouwen%20biotopen
https://youtu.be/hpTo3jTdfWc
https://youtu.be/Sw92Gaxm-TE
https://youtu.be/mq4O_kfdOl0
https://arcg.is/vWOq4


 

Award: ding nog tot 22 augustus mee 
 

Heb jij meegewerkt aan een bouw-, verbouw- of 

renovatieproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Ding 

dan nu nog mee naar de Award Natuurinclusief bouwen & 

ontwerpen en meld je project hier aan.    

 

Wat is het meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, 

verbouw- of renovatieproject van 2021? Dit najaar beoordeelt een onafhankelijke jury 

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

praktijk is gebracht. De jury let daarbij onder andere op de bijdrage van een project 

aan de leefbaarheid, herhaalbaarheid en duurzaam onderhoud. De Award wordt 

uitgereikt op 7 oktober tijdens het KAN Café.  

 

Aandacht voor biodiversiteit op bedrijventerreinen 
 

Wanneer we onze omgeving natuurinclusief inrichten, creëren we een gezonde en 

prettige werk- en leefomgeving en vergroten de kansen voor biodiversiteit. Op 

bedrijventerreinen valt op dat gebied nog veel te winnen. Er is volop ruimte en veel 

‘grijs’ wat ‘groen’ of ‘blauw’ kan worden, om zo voor verkoeling in de zomerhitte te 

zorgen, de lucht te zuiveren en water op te vangen.   

Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en de gemeente Tilburg organiseerden op 8 

juli een kennissessie over 'Biodiversiteit op bedrijventerreinen'. Het was een 

interactieve bijeenkomst, waarbij genodigden met deskundigen als Rob van Dijk 

(ecoloog Gemeente Tilburg) en Nico Tillie (hoofd stedelijke ecologie, Universiteit 

Delft) in gesprek konden gaan.   

 
Rob van Dijk spreekt tijdens rondleiding over bedrijventerrein Katsbogten. Foto: Birgit Brenninkmeijer. 

https://bouwnatuurinclusief.nl/award/aanmelden
https://woningbouwersnl.webinargeek.com/kan-lunchcafe-2
https://bouwnatuurinclusief.nl/award/aanmelden


 

Veel aanwezigen spraken duidelijk de ambitie uit om verder te gaan dan enkel het 

treffen van mitigerende maatregelen of voldoen aan de basisvoorwaarden uit een 

puntensysteem. Maar hoe combineer je dat met de dagelijkse praktijk van een 

werkend bedrijvenpand?   

Een ieder kwam met eigen ideeën en antwoorden en deze kennissessie smaakte naar 

meer; bedrijventerreinen mogen niet langer achterblijven op het gebied van 

vergroening en het versterken van de biodiversiteit!  

 

Afronding B5 monitoring vogels en vleermuizen 2021 
 

Afgelopen jaar monitorden we weer bij verschillende inbouwvoorzieningen in de B5 

steden. Waaronder voor het eerst in steden als Breda en Helmond. Nu de laatste 

monitoringsrondes worden afgerond en de gierzwaluwen zich klaarmaken voor 

vertrek richting hun overwinteringsgebieden in Afrika (als ze nog niet vertrokken zijn), 

gaan wij de resultaten evalueren. Eén ding is alvast zeker: op meerdere plaatsen 

werden de inbouwvoorzieningen goed door vogels gevonden. Was het niet door de 

doelsoort, dan wel door een slimme mees of zelfs een zwarte roodstaart. Niet minder 

mooi, al zeggen wij zelf.  

Voor de vleermuizen sluiten we het jaar af met een verrekijkerronde onder 

begeleiding van deskundige Ronald van Os.   

 

 
Foto: Shutterstock  

 

Binnenkort delen we de uitkomsten van ons onderzoek. Ondertussen kijken we ook 

naar de toekomst. We hopen het monitoringsproject volgend jaar vervolg te geven, 

met als uiteindelijk doel de coördinatie over te kunnen dragen aan onze gemotiveerde 

en inmiddels geoefende vrijwilligers.  



 

 

Wil jij dit seizoen nog mee op een vleermuizen- verrekijkerronde of wil je volgend jaar 

helpen bij de monitoring van inbouwvoorzieningen? Mail dan naar voor meer 

informatie naar b5@zoogdiervereniging.nl. We nemen zo snel mogelijk contact op.  

 

Kom naar een kennissessie in Brabant  
 

In het kader van natuurinclusieve bouw en -omgevingsinrichting, organiseren 

Vogelbescherming Nederland en Zoogdiervereniging voor verschillende doelgroepen 

informatieve bijeenkomsten op locatie. In het najaar staan er nog een aantal boeiende 

bijeenkomsten gepland voor zowel particulieren en vrijwilligers als professionals 

werkzaam in ontwerp, bouw, beheer en beleid. Zien we jou bij een van de 

bijeenkomsten*?  
*We wijken uit naar een online bijeenkomst als dit nodig is in verband met geldende Covid-19 maatregelen. 
 

Bijeenkomsten voor vrijwilligers en particulieren:   

Natuurinclusieve bouw en -omgevingsinrichting   

◦Zaterdagmiddag 4 september, Museum Klok en Peel, Asten: inloop vanaf 14.00u 

◦Zaterdagochtend 9 oktober, Fort Giessen, Giessen: inloop vanaf 9.30u  
 

Ben je een geïnteresseerde particulier of vrijwilliger bij een natuur-gerelateerde 

werkgroep of vereniging? Je bent van harte welkom om gratis deel te nemen! 

Aanmelden voor de informatiebijeenkomsten kan via zoogdiervereniging.nl/NIB. 

 

Bijeenkomsten voor professionals:  

◦Boekel bouwt natuurinclusief, donderdag 2 september, startende om 9.00u 

Kijk hier voor het programma en aanmelding.  
◦Natuurinclusief bouwen en wonen in Drimmelen, dinsdag 12 oktober, start om 13.30u 

Voor het programma en aanmelding klik je hier.   

◦Naar een natuurinclusieve toekomst - casus Haverleij in Den Bosch, dinsdag 5 oktober, 

startende om 13.00u.  

Aanmelden kan binnenkort. Blijf hiervoor onze media in de gaten houden.   

 

Interview: "We moeten ecosystemen bouwen"  
 

In 2019 ontving Nina Ravestein, oprichter van PAD Landscape, de Natuurinclusief 

Bouwen Award vanwege haar inzet om de bouwwereld meer in balans te brengen met 

de natuur. Dit jaar is ze een van onze juryleden: "Te vaak blijft het hangen in een 

praatje voor de bühne. Dat moet anders."  

 

Nina weet als geen ander dat natuurinclusief bouwen veel meer is dan een nestkastje 

in een muur of het aanplanten van wat bomen. Het is denken vanuit het hele 

mailto:b5@zoogdiervereniging.nl
http://www.zoogdiervereniging.nl/NIB
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-boekel-bouwt-natuurinclusief-159626552315
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-natuurinclusief-bouwen-en-wonen-in-drimmelen-163464886877


 

ecosysteem. Hoe ze die visie laat terugkomen in haar rol als jurylid bij de Award 2021, 

lees je in het interview met haar op Bouwnatuurinclusief.nl. 

 
Foto: Eventpixels  

 

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/we-moeten-ecosystemen-bouwen
mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

