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Save the date: slotbijeenkomst B5-project
Aan al het moois komt een eind, zo ook aan het B5-project dat Zoogdiervereniging
en
Vogelbescherming de afgelopen vijf jaar samen met gemeenten en
bouwondernemers ten uitvoer bracht. Op donderdag 13 oktober 2022 organiseren
we een slotbijeenkomst in de LocHal -hartje Tilburg-, waarin we kort terugblikken
op wat er is gebeurd, maar vooral vooruit kijken naar de toekomst.
Want we blijven monitoren en niet te vergeten inspireren! Sinds we begonnen is
natuurinclusief bouwen en inrichten door veel partijen opgepikt. Nu is het zaak om
door te pakken en te blijven innoveren op manieren die de leefomgeving voor al haar
bewoners aantrekkelijk maken.Hoe? Dat vertellen we je de 13de, samen met
sprekers uit de bouw, gemeenten, architectuur en woningbouw. Zet alvast in je
agenda!
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B5-excursies groot succes, monitoring in volle gang
Dit voorjaar organiseerden we in alle B5-steden monitoringsexcursies voor
vrijwilligers en geïnteresseerden. Met groot enthousiasme nam men deel aan deze
bijeenkomsten, waarbij de nieuwe batdetectors gretig werden gebruikt om
vleermuizen te lokaliseren. Voor de deelnemers in Den Bosch was de kers op de taart
de vrijlating van een ruige dwergvleermuis, die een aanwezige deskundige tijdelijk

had opgevangen.
Inmiddels is de monitoring van vogels en vleermuizen weer op volle stoom.
Gierzwaluwen gieren door het luchtruim en met spanning kijken onze vrijwilligers of
ze de neststenen zullen invliegen. Op andere plaatsen claimden mussen hun plek, of
ontdekten vrijwilligers een jonge holenduif(minstens even welkom!) in een
neststeen.
Omdat het B5-project volgend jaar afloopt, zijn dit jaar vrijwillige coördinatoren aan
de slag gegaan om de coördinatie van de monitoring voort te zetten. Hun lokale
kennis en netwerk zijn onmisbaar voor ons en we zijn buitengewoon blij met hun
hulp! Ook coördinator worden? We zoeken nog iemand in Tilburg. Heb je
belangstelling, neem dan contact op via B5@zoogdiervereniging.nl.
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Samenwerking Synchroon en Vogelbescherming
Bij de nieuwbouw van huizen, de inrichting van het openbaar gebied en de aanleg
van tuinen is méér aandacht nodig voor biodiversiteit en een goede leefomgeving.
Ontwikkelaar Synchroon houdt in de ontwerpfase van de woonwijken die ze
ontwikkelt, al rekening met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. Nu gaan ze zich
ook met Vogelbescherming Nederland inzetten om samen een werkwijze te
ontwikkelen die toekomstige bewoners inspireert en helpt om hun tuin
natuurinclusief en vogelvriendelijk in te richten. Lees verder…
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Factsheets insecten: nieuw!
Bij natuurinclusief bouwen is steeds meer aandacht voor vogels, vleermuizen en
groenbeplanting. Maar insecten en bodemdieren worden vaak vergeten, terwijl zij
een onmisbare schakel zijn in ons ecosysteem. Hoe geven we ook aan hen de
ruimte? Wij spraken met Ecoloog Jeroen Noordhoek van Witteveen + Bos, die
hierover factsheets ontwikkelde:“Als er geen insecten meer zijn, dan zijn wij er ook
niet meer.” De factsheets zijn beschikbaar op bouwnatuurinclusief.nl/downloads.
Klik op de afbeeldingen hieronder om naar de factsheets te gaan.

Gierzwaluwbroedsel in

Dakenstroom-dak
De eerste daken van het project Dakenstroom, dat vorig jaar de Award
Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen won, zijn in gebruik genomen door
gierzwaluwen. Heuglijk nieuws dat laat zien dat met aandacht ontworpen en
geplaatste inbouwvoorzieningen effectief zijn.
Dakenstroom is een groot renovatieproject voor rijtjeshuizen van corporatie Casade.
De verblijfplaatsen voor dieren werden ontworpen door Unitura. Lees hier het hele
artikel.
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Contact - algemeen
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het B5project? 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.

