
Kort verslag startbijeenkomst Nature out of a Box  

Tilburg, 8 februari 2017 

Heel bouwend Tilburg had zich op woensdagmiddag 8 februari verzameld in Villa De Vier 

Jaargetijden voor de startbijeenkomst van het project Nature out of a Box. Een project van de 

gemeente Tilburg, Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging om samen met 

bouwers, architecten en projectontwikkelaars verblijfplaatsen te creëren voor vogels en 

vleermuizen in de stad. Met dit project maakt de gemeente haar ambities kenbaar: natuurinclusief 

bouwen is de nieuwe norm.  

In kernachtige bewoording liet de wethouder Mario Jacobs zien dat de gemeente de afgelopen jaren 

grote stappen heeft gemaakt om het bouwen in Tilburg nog beter af te stemmen op de aanwezige 

fauna in een wijk. ”Ik ben voor groen maar ook voor het ontwikkelen van de stad. En dat kan heel 

goed samen”. Hiervoor zijn de beschermde vogel- en vleermuissoorten voor het gehele oude 

centrum in beeld gebracht. De gemeente heeft een gebiedsontheffing voor de oude stad en gaat 

uitbreiden voor het gehele gebouwde deel van de gemeente. Dit betekent dat niet bij elke bouw of 

sloop opnieuw ecologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd en veel sneller gestart kan worden 

met de bouw. De gemeente kiest daarbij wel voor 

natuurinclusief bouwen. Dat betekent zodanig 

bouwen dat niet alleen plekken ontstaan voor 

mensen, maar ook voor vogels en vleermuizen. 

Binnen het project wordt daarvoor kennis 

beschikbaar gesteld en gratis vogel- en 

vleermuiskasten. Want natuur in de stad draagt bij 

aan de leefbaarheid van de stad. En daarnaast ook 

aan de waarde van vastgoed.  

Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming liet nog 

eens zien hoe eenvoudig het kan zijn om ook in 

moderne panden geschikt te maken voor huiszwaluwen, huismussen en gierzwaluwen. Het hoeft 

eigenlijk niks extra’s te kosten en komt de leefbaarheid alleen maar ten goede. Want wie geniet er nu 

niet van het gesjilp van mussen en het ‘gieren’ van de gierzwaluwen in de zomer?  

Veel vleermuissoorten zijn afhankelijk van de bebouwde omgeving. Herman Limpens van de 

Zoogdiervereniging liet de aanwezige bouwers zien welke behoeften vleermuizen hebben. In oudere 

panden vinden zij dit als vanzelf in de spouw en onder daken. Moderne panden zijn echter vaak erg 

gesloten. Door slechts een stootvoeg open te laten kan soms al een ruimte gecreëerd worden voor 

vleermuizen. Ook kunnen vleermuisstenen worden 

ingemetseld. Dit levert geen overlast en gaat ook niet ten 

koste van de isolatiewaarde van de woning.  

De grote vraag bleef: hoe ziet dat er in de praktijk dan uit, 

zo’n woning voor mensen vogels en vleermuizen? 

Architect Marcel Steeghs toonde een aantal prachtige 

door hem ontworpen praktijkvoorbeelden. In Zwolle 
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wordt momenteel een woonblok gebouwd met daarin wel 130 meter ‘spelonken’ die kunnen dienen 

als winterverblijf voor vleermuizen. En ook in Utrecht wordt gebouwd voor vogels en vleermuizen. 

Stadsecoloog Mischa Cillessen riep alle aanwezige bouwers, architecten en projectontwikkelaars 

nogmaals op om deel te nemen aan het project. Vanuit het project worden 250 gratis inbouwkasten 

beschikbaar gesteld. En op 5, 12 en 13 april vinden er expert meetings plaats waar bouwers hun 

bouwplannen kunnen laten checken op vogel- en vleermuisvriendelijke maatregelen door 

deskundigen van de Zoogdiervereniging en de Vogelbescherming. Wethouder Jacobs sloot de 

bijeenkomst af met de woorden; “Wij zetten het voorbeeld voor natuurinclusief bouwen in 

Nederland”. De eerste enthousiaste projectontwikkelaars hebben zich al gemeld. Verwacht wordt 

dat in de zomer de eerste kasten geplaatst gaan worden. Bent u betrokken bij een bouwproject in de 

gemeente Tilburg en wilt u deelnemen aan één van de sessies op 5, 12 en 13 april? Dan kunt u zich 

aanmelden door een e-mail te sturen naar; sander.bouwens@zoogdiervereniging.nl.    
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