
 

 

 

 

 

   

Programma symposium bekend: schrijf je nu in!  

 
Op donderdag 13 oktober 2022 organiseren Vogelbescherming Nederland en de 
Zoogdiervereniging, in samenwerking met gemeente Tilburg, het symposium 
‘Samen bouwen aan een groene toekomst’. Het symposium vormt de feestelijke 
afsluiting van het B5-project, maar we kijken volop vooruit naar de toekomst van 
natuurinclusief bouwen: een groene en biodiverse bebouwde kom!  
 
In hartje Tilburg, een gebied dat recent heringericht is, nemen sprekers uit de bouw, 
gemeenten en architectuur je mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
natuurinclusief bouwen. Bekijk hier het programma en geef je op!    

 

Foto: Merel Roks 

 

Wijkophoging? Acht tips om groen te behouden  

 

Veel gemeenten die zijn gebouwd op polders en veengronden kampen met 

verzakking. Ophoging is dan een oplossing die om de zoveel jaar nodig blijkt. Maar 

wanneer woonwijken worden opgehoogd, sneuvelt er vaak veel beplanting. Een 

aanslag op flora en fauna. Kan dat ook anders?  

Mariël Verburg ziet het gebeuren in zijn wijk en ging te rade bij bomenexpert Edwin 

Koot. “Alles plat bulldozeren is het goedkoopst”, zegt Koot, “maar er zijn wel 
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https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/natuurinclusief-symposium-als-projectafsluiting
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-bijeenkomst-natuurinclusief-bouwen-in-brabant-382855389777


 

mogelijkheden om het groen te sparen.” Hij geeft acht praktische tips.  
 

 
Foto: Mariël Verburg  

 

Huiszwaluwen als cultuurvolgers  

 

Huiszwaluwen zijn echte cultuurvolgers. Ze metselen hun nesten aan onze huizen 

vast. In Breda (tevens B5-gemeente) inventariseert Stadsvogeladviseur Willem 

Veenhuizen namens de West Brabantse Vogelwerkgroep het aantal bewoonde 

huiszwaluwnesten. De aantallen nemen toe, maar de geplande renovaties van 

woningen baren ook zorgen.  

Een van de belangrijkste uitgangspunten van Vogelbescherming en van onze 

koepelorganisatie BirdLife International is ervoor zorgen dat gewone vogels ook 

gewoon blijven. Hoe voor de hand liggend dat misschien ook klinkt, het kan zomaar 

mis gaan. Lees verder…  

 
Foto: Koos Dansen  
 

 

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/wijkophoging-acht-tips-om-groen-te-behouden
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/help-mee-stadsvogels-beschermen


 

Stadse soorten helpen op een bedrijventerrein 

 

Door hun ligging, tussen buitengebied en stadskern, hebben bedrijventerreinen voor 

vogels en vleermuizen een groot potentieel. Hier kan met gerichte aandacht veel voor 

hen worden bereikt. Onze factsheets helpen je daarbij.  

Winst voor vogels is te behalen bij de inrichting en het beheer van groenstroken, maar 

ook bij de bebouwing zelf. Soms kan zelfs een hele kavel exclusief worden ingericht 

voor natuur. Voor vleermuizen gaat hetzelfde op; inrichting en beheer van 

groenstroken, waterpartijen of een heel kavel als jachtgebied of vliegroute voor 

vleermuizen, helpen hen enorm. Daarnaast liggen in bedrijfsgebouwen kansen voor 

het aanbieden van verblijfplaatsen voor vleermuizen.  

                              

 
Opinie: patatje meeuw   

  
Vogels kijken is ontzettend populair en lijkt in Covid-tijd een vlucht te hebben 
genomen. De Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland krijgt 
steeds meer deelnemers en de wetenschap heeft aangetoond dat mensen gelukkig 
worden van een straat vol zingende vogels. Maar er zijn uitzonderingen op deze 
toegenomen vogelliefde. Vogels die al op jouw patatje azen, voordat je het zelf in de 
handen hebt: meeuwen.    
Vooral langs de kust wordt er al jarenlang geklaagd over de overlast die de vogels 
veroorzaken, maar ook in de bebouwde kom zijn meeuwen onderwerp van gesprek. 
Timo Roeke schreef een artikel over het imagoprobleem van meeuwen. Lees het hele 
artikel.   

https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Bedrijventerreinen.pdf
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Factsheets-maatregelen-vleermuizen-BEDRIJVENTERREINEN-digitaal.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/meeuwen-fraaie-maar-vaak-ongewilde-medebewoners
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/meeuwen-fraaie-maar-vaak-ongewilde-medebewoners
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Bedrijventerreinen.pdf
https://bouwnatuurinclusief.nl/images/global/Factsheets-maatregelen-vleermuizen-BEDRIJVENTERREINEN-digitaal.pdf


 

  
Foto: meeuw / A.C.M. Glasbergen   

 

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
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/woonruimte-voor-vogels-in-brabantse-steden
mailto:debby.venendaal@vogelbescherming.nl

