
 

 

 

 

 

 

     

"Het kost geld, maar levert vooral veel op”, stelt projectontwikkelaar Maarten 

Wittens van Ballast Nedam over natuurinclusief bouwen. “Als ontwikkelaar moet 

je je focussen op het creëren van een gezonde leefomgeving waarin mensen graag 

wonen en trots zijn op hun eigen huis. Daarnaast merken we dat onze huizen 

sneller verkopen. Dus geen reden om het niet te doen!” 

 

Kennissessies voor professionals 

Om van natuurinclusief bouwen de standaard te maken, organiseren 

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging in 2021 kennissessies voor 

professionals.  

Steeds meer overheden, gemeenten, projectontwikkelaars en architecten nemen bij 

bouw- en renovatieprojecten dieren en natuur mee in hun plannen. Niet voor niks, 

want onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit en het voorkomen van overlast 

door klimaatverandering zijn actueler dan ooit. Maar wat komt er kijken bij een 

natuurinclusief project en hoe zorg je dat je de juiste maatregelen voor een 

projectlocatie kiest? Antwoorden op die vragen krijg je tijdens een van de prikkelende 

kennissessies, boordevol tips en tricks, die worden georganiseerd in het kader van het 

project Heel Brabant bouwt natuurinclusief!  

 

Zet jouw organisatie of project in de spotlight 

Om van de kennissessies een waar succes te maken hebben we jouw hulp nodig!  

Na het plenaire gedeelte, dat bestaat uit presentaties over natuurinclusief bouwen en 

de toolbox (www.bouwnatuurinclusief.nl) die wij ontwikkelden om professionals te 

ondersteunen, gaan we namelijk naar buiten om een voorbeeldproject te bekijken. 

Dat kunnen recent geplaatste inbouwstenen zijn, een groene gevel of een nieuwe 

inrichting van openbaar groen. You name it.  

Heb jij een voorbeeld van natuurinclusief bouwen? Een lopend nieuwbouw- of 

renovatieproject waarin je hiermee rekening houdt? Of wil je graag een casus 

voorleggen aan een gemengde groep deskundigen afkomstig uit zowel het werkveld 

als natuurorganisaties? Aarzel dan niet langer; per kennissessie zijn we op zoek naar 

enthousiaste partners.  

Grijp je kans en doe mee; het beloven bijeenkomsten te worden boordevol inspiratie 

en kansen om jouw plannen en projecten naar een hoger niveau te tillen! 

 

HEEL BRABANT BOUWT 
NATUURINCLUSIEF! 

 

JIJ TOCH OOK? 

Oktober 2020 

http://www.bouwnatuurinclusief.nl/


 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

▪Kosteloze kennissessie op hoog niveau, waarmee je jouw project direct op de groene 

kaart zet; 

▪Een inspirerende bijeenkomst gedurende een dagdeel in voorjaar, zomer of najaar  

van 2021 (exacte data in overleg); 

▪Landelijke publiciteit vanuit de eigen mediakanalen van Vogelbescherming 

Nederland en de Zoogdiervereniging (www.bouwnatuurinclusief.nl) en desgewenst 

een persbericht dat je kunt gebruiken voor regionale en lokale media; 

▪Verschillende inhoudelijke sprekers die het plenaire deel van de sessie verzorgen; 

▪Deskundige excursiebegeleiders; 

▪De praktische invulling en aankleding van het programma.  

Wij nemen je de organisatie en zorgen graag uit handen! 

 

Wat verwachten wij van jou? 

▪Dat je meedenkt over een geschikte locatie om bijeen te komen; 

▪Input geeft wat betreft geschikte sprekers. Zijn er lokale deskundigen beschikbaar? 

▪Suggesties doet voor een passend veldbezoek en een contactpersoon die de locatie 

goed kent. Dit kan een plek/project zijn met een succesverhaal of juist een plek waar 

je advies over wilt ontvangen.  

▪Het inzetten van je netwerk, zodat er aandacht komt voor de kennissessie en lokale 

professionals worden bereikt.  

 

Word partner bij een kennissessie op maat 

Wil jij een rol spelen bij de standaardisering van natuurinclusief bouwen, en jezelf 

bovendien op de kaart zetten als bedrijf of organisatie met een groene toekomstvisie? 

Wordt dan eenmalig partner en denk mee bij de organisatie van een van onze 

kennissessies.  

Neem contact op met Merel Roks, projectmedewerker bij Vogelbescherming 

Nederland (merel.roks@vogelbescherming.nl), voor meer informatie.  
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