
 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte – nieuwsbrief B5 

Woonruimte voor vogels en vleermuizen in Brabantse ‘B5’ steden 

Stadsvogels en vleermuizen zijn al honderden jaren afhankelijk van mensen voor 

hun woonruimte. Door o.a. isolatie en betere afdichting van gaten en kieren onder 

daken hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Samen met de gemeenten Breda, 

Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg (de Brabantse ‘B5’) gaan 

Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hier iets aan doen.  

Met deze e-mailnieuwsbrief willen we u als betrokkene bij het B5-project op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer 

eens per kwartaal. De nieuwsbrieven worden ook op de projectwebsite 

gepubliceerd: www.vogelbescherming.nl/b5. Hier kunnen geïnteresseerden die deze 

nieuwsbrief niet rechtstreeks kregen, zich aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief NIET 

ontvangen? Geef svp een seintje aan Debby Veenendaal bij Vogelbescherming 

Nederland: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl. 

 

Inhoud: 

Update maatregelen per gemeente      p.2 

•  Algemeen 

•  Eindhoven 

   Helmond 

   ’s-Hertogenbosch 

   Breda 

   Tilburg 

Checklist Groen Bouwen       p. 4 

Kerken          p. 5 

Agenda         p. 6 

Contact: algemeen en vrijwilligers      p. 6  

B5 nieuwsbrief juni 2018 

Juni 2018 

http://www.vogelbescherming.nl/b5
mailto:debby.veenendaal@vogelbescherming.nl


 

Maatregelen 

Algemeen 

Vanaf april 2018 zijn we met het B5 project in een volgende fase terecht gekomen. 

Waren we vóór april nog druk met het vertellen wat we precies willen gaan doen, 

aan bijvoorbeeld lokale vrijwilligers, momenteel worden de projecten concreet waar 

we aan de slag kunnen met natuurinclusieve maatregelen. Dit doen we bewust in 

stapjes, om het overzichtelijk te houden en van de ervaringen te leren. Hieronder 

volgt per stad een toelichting op de stand van zaken. In de ene stad is het al 

concreter dan de andere, maar overal komt het goed op gang en is veel 

enthousiasme om samen te werken. 

Eindhoven 

In Eindhoven is veel gebeurd sinds de nieuwsbrief van april jl. We zijn in gesprek met 

maar liefst drie basisscholen waarvoor nieuwbouw plaatsvindt: Onder de Wieken, De 

Troubadour en De Korenaar. Onder de Wieken is al in aanbouw en er waren al 

vleermuisvoorzieningen voorzien. We zijn nu in bespreking om er neststenen voor 

de huismus aan toe te voegen. Voor de gierzwaluw is het gebouw te laag. Bij De 

Troubadour en De Korenaar zijn er diverse mogelijkheden die momenteel op de 

tekentafel liggen. 

 
Aanbouw van basisschool Onder de Wieken: in het oorspronkelijke plan werden al 

vleermuisvoorzieningen aangebracht, er zijn nu gesprekken om dat uit te breiden met 

neststenen voor huismussen (foto: Stefan Vreugdenhil). 

Daarnaast hebben we in Eindhoven, na de eerdere contacten bij woningcorporatie 

Thuis, nu ook overlegd met corporaties Sint Trudo en Woonbedrijf. Beide 

gesprekken waren erg positief en er wordt intern gezocht naar geschikte 



 

onderhouds- en nieuwbouwprojecten waarbij onze natuurinclusieve aanpak kan 

worden toegepast. Dit wordt vervolgd. 

Tot slot zijn ook gesprekken opgestart rondom de renovatie en herbestemming van 

de voormalige Philips Bedrijfsschool en enkele andere projecten. Het zou geweldig 

zijn als hier inderdaad mogelijkheden zijn voor vogels en vleermuizen. 

Helmond 

In Helmond is er nog geen permanente vervanger voor onze contactpersoon, maar 

toch zijn er projecten in voorbereiding. Zoals Liverdonk, de Automotive Campus en 

een mooi project in Boxtel waarvoor we graag een kleine uitstap maken buiten de 

B5-steden. Daarnaast zijn in Stiphout concrete plannen voor vleermuizen, 

gierzwaluw en huismus, komende winter worden de voorzieningen aangebracht. Er 

is bovendien een locatiebezoek geweest in de bouwput van project Heistraat, waar 

we na de zomervakantie zullen starten met het plaatsen van voorzieningen voor 

gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen. 

Tilburg 

Een project dat steeds concreter wordt is het nieuwbouwproject Oude Leijoever. 

Eerder waren al plannen gemaakt voor een appartementencomplex, die op details 

nog zijn gewijzigd ten aanzien van vleermuisvoorzieningen. In plaats van het 

aanbrengen van open stootvoegen wordt toch gekozen voor een aantal keramieken 

vleermuiskasten van keramiekproducent Tichelaar. Naast de hoogbouw zijn ook de 

plannen voor de laagbouw uitgewerkt in de technische tekeningen waarmee de 

ontwikkelaar de verkoopfase in gaat. 

Breda 

Er is inmiddels een goed gesprek geweest met projectontwikkelaar Synchroon over 

Parc Heilaar en een nieuw project, de Tuinen van Genta. We zijn verder bezig met 

afspraken maken over een ROC en een parkeergarage. Na de positieve ervaringen in 

Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond gaan we in Breda binnenkort een overleg 

met projectleiders van Ruimtelijke Ordening van de gemeente in plannen. De 

ervaring is inmiddels dat dit de snelste weg is naar concrete uitvoeringsprojecten.  

’s-Hertogenbosch  

In ’s-Hertogenbosch hebben we gesprekken over meerdere projecten. Het meest 

concreet is een appartementencomplex in de Maaspoort en de twee laatste 

woonkastelen die worden gebouwd in de wijk Haverleij langs de Maas. Er wordt 

enthousiast meegedacht en de maatregelen liggen nu op de tekentafel. In de 



 

Haverleij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar voorzieningen voor vleermuizen in 

twee bruggen. Recent is ook contact gezocht voor projecten in de Willemspoort, het 

Zuidwalkwartier en het KW1-college. En er wordt samenwerking gezocht met 

woningcorporatie BrabantWonen. 

 

 
De projectlocaties waar natuurinclusief gebouwd wordt of waar plannen zijn. Stand 

van zaken per juni 2018. 

 

Vernieuwing website ‘Checklist Groen 

Bouwen’ 

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zijn bezig met een 

ingrijpende verbouwing van de website Checklist Groen Bouwen. De aanpassingen 

vorderen gestaag, maar vragen meer tijd dan vooraf was ingeschat. De inhoud 

(voorbeelden, adviezen op maat, achtergrondinformatie van de betreffende vogel- 

en vleermuissoorten) is zo goed als klaar. De website wordt nu opgebouwd en 

daarna uitvoerig getest. De planning is dat de Checklist Groen Bouwen in september 

gelanceerd wordt. Een preview van de vormgeving:  

https://www.checklistgroenbouwen.nl/


 

 

 

Kerken 

In 2018 en 2019 zullen we in elke B5-stad kerken bezoeken om de aanwezige 

vleermuizen te inventariseren in de zomer en nazomer. Inmiddels zijn in elke B5-stad 

kerken benaderd en hebben we een lijstje van kerken waar we langs mogen komen. 

De vrijwilligers die aangaven interesse te hebben in de kerkbezoeken zijn eveneens 

benaderd en hebben aangegeven in welke periode van de zomer ze wel en niet 

beschikbaar zijn. De volgende stap is nu het inplannen van de kerkbezoeken. We zijn 

benieuwd wat we gaan aantreffen. 

We hopen in de B5-steden de grijze grootoorvleermuizen en de ingekorven 

vleermuis tegen te komen. In Eindhoven, Helmond en Breda is de kans op grijze 

grootoorvleermuis wat groter, terwijl in Helmond en Eindhoven de kans iets groter is 

op de ingekorven vleermuis.  

De tabel hieronder geeft een overzicht van het aantal kerken waar we langs mogen 

komen voor het B5-project en het aantal betrokken vrijwilligers. In Eindhoven en 

Tilburg staat een mooi aantal kerken in de planning, maar in Den Bosch, Helmond en 

Breda mogen er nog wel wat locaties bij. Mocht je nog geschikte kerken weten die 

we in het kader van dit project kunnen bezoeken of benaderen, dan horen we het 

graag. Ook als je nog mensen kent die het leuk zouden vinden om mee te gaan met 

de kerkbezoeken, stuur ons een mailtje b5@zoogdiervereniging.nl. 
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 Aantal kerken  Aantal vrijwilligers tbv 

inventarisaties 

Den Bosch 1 6 

Helmond 2 2 

Breda 4 2 

Eindhoven 6 4 

Tilburg 10 5 

 

Agenda 

In september komen de communicatie-medewerkers van de betrokken 

gemeentes,de provincie, Vogelbescherming en Zoogdiervereniging bijeen in ’s-

Hertogenbosch om de mogelijkheden om gezamenlijk meer bekendheid te geven 

aan het project en om elkaar hierin te inspireren.  

 

Contact – vrijwilligers  

Bent u geïnteresseerd om dit project als vrijwilliger te ondersteunen? Er zijn 

verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn. Neem contact op met Birgit 

Brenninkmeijer (030-6937 784, Vogelbescherming Nederland) of Vita Hommersen 

(024-7410 500, Zoogdiervereniging). Birgit en Vita zijn bereikbaar op het e-mailadres 

B5@zoogdiervereniging.nl. 

 

Contact – algemeen  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het project 

vragen hebben, neem dan contact op met Stefan Vreugdenhil, projectleider bij 

Vogelbescherming Nederland: stefan.vreugdenhil@vogelbescherming.nl, telefoon 

030-6937720. 
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