
 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte – nieuwsbrief B5 

Door middel van 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. 

 

Inzet vrijwilligers 

Het B5-project kan alleen maar slagen als er voldoende kennis en betrokkenheid is 

van lokale vrijwilligers en betrokkenen. Daarom zoeken we bij dit project de 

samenwerking met vrijwilligers en natuurwerkgroepen. Zij kennen het werkveld 

binnen de gemeentes en zijn vaak al actief op het gebied van vogel- en 

vleermuisbescherming. Samen met lokale vrijwilligers kunnen we dit project tot een 

succes maken.  

Vrijwilligersbijeenkomsten  

Om kennis te maken met vrijwilligers die actief zijn in de vijf steden organiseren wij 

per gemeente een vrijwilligersbijeenkomst; zie de agenda onderaan deze 

nieuwsbrief voor een overzicht van data en steden. Per stad informeren we vogel- en 

vleermuisvrijwilligers over het project. We wisselen graag kennis en ervaring uit. We 

vertellen wat de plannen zijn en horen graag van vrijwilligers hoe zij betrokken 

willen/kunnen zijn.  

Inmiddels hebben we twee bijeenkomsten achter de rug: in ‘s-Hertogenbosch (29 

november) en in Breda (6 december). Waarbij naast een mooi aantal vrijwilligers 

vanuit verschillende organisaties (denk aan KNNV, IVN, vogel- en 
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vleermuiswerkgroepen of stadsvogeladviseurs), ook stadsecologen Johan Mees (‘s-

Hertogenbosch) en Rombout van Eekelen (Breda) aanwezig waren. Wij danken de 

vrijwilligers voor hun aanwezigheid en nemen binnenkort contact op met diegene 

die met ons willen samenwerken in het B5-project.  

Bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch, 29 november 2017 

Vrijwilligers gezocht 

We zoeken vrijwilligers die hun huidige kennis en ervaring willen inzetten in de 

deelnemende steden. Denk bijvoorbeeld aan coördinatie van projecten (of hulp 

daarbij), monitoring of aan een adviesrol over mogelijke nest- en verblijflocaties 

voor vogels en vleermuizen. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u contactgegevens.  

 

’s-Hertogenbosch: werving locaties 

In ’s-Hertogenbosch zijn we gestart met het werven van projectlocaties om 

maatregelen te kunnen treffen. Als eerste hebben we met woningcorporatie Zayaz 

overlegd. Zij doen graag mee en hebben meerdere projecten op het oog. De 

komende periode gaan we dit uitwerken, waarschijnlijk in een werksessie met de 

projectleiders. Op 4 december 2017 hebben we samen met stadsecoloog Johan 

Mees ons project gepresenteerd aan 12 projectleiders Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente. Zij zijn betrokken bij tal van projecten in de hele stad. Onze vraag of zij 

geschikte projecten kennen, werd met enthousiasme beantwoord. Hier komt zeker 

een vervolg op. In de andere steden worden dergelijke gesprekken in het nieuwe jaar 

opgestart. 



 

 
In Tilburg zijn al vleermuisverblijfstenen ingemetseld; dit is op de bouwlocatie van 

project The Commons. We hopen tot een dergelijk resultaat te komen in ’s-

Hertogenbosch en de andere B5-steden (© foto Jochem Kühnen). 

 

Praktijkvoorbeelden voor de Checklist 

Groen Bouwen gezocht 

De Checklist Groen Bouwen is een handvat voor bedrijven en particulieren bij het 

toepassen van natuurinclusieve maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. De 

website www.checklistgroenbouwen.nl zal volledig worden vernieuwd. Meer dan nu 

het geval is, willen Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zorgen 

voor inspiratie en concrete voorbeelden voor maatregelen voor vogels én 

vleermuizen. Voor de nieuwe website verzamelen wij praktijkvoorbeelden om een 

plek te creëren waar overheden, bedrijfsleven en particulieren makkelijk en snel 

http://www.thecommons.nl/p/home.html
http://www.checklistgroenbouwen.nl/


 

voorbeelden van maatregelen in het kader van natuurinclusief bouwen kunnen 

bekijken.  

Voor deze praktijkvoorbeelden vragen Vogelbescherming Nederland en de 

Zoogdiervereniging graag om uw hulp. Was u betrokken bij de toepassing van 

maatregelen in gebouwen voor vogels (met name huismus, gierzwaluw en 

huiszwaluw) of vleermuizen (dwergvleermuizen, laatvlieger, grootoorvleermuizen of 

bijvoorbeeld meervleermuis)? Dan willen wij u vragen dit formulier in te vullen (klik 

of Ctrl-klik om de link te openen). Uw voorbeeld kan dienen als inspiratie voor 

anderen. 

 

 
In de Checklist Groen Bouwen worden voorbeelden verzameld van natuurinclusief 

bouwen, zoals hier het inmetselen van gierzwaluwneststenen op locatie Hessenberg in 

Nijmegen (© foto’s Jochem Kühnen). 

https://docs.google.com/forms/d/1MqU95PPBuAOVtCPxDqVjjxjetAte7yCmHmi_rzPqvh0/viewform?edit_requested=true


 

Factsheet project B5 

Handig om uw collega’s snel bij te praten, om bewoners in uw gemeente te 

enthousiasmeren of als beknopte samenvatting voor uzelf; er is een factsheet met 

een beknopte toelichting. Deze factsheet is hier te downloaden (klikken of Ctrl-

klikken). 

 

Agenda 

9 januari 2018: Vrijwilligersbijeenkomst Eindhoven  

23 januari 2018: Vrijwilligersbijeenkomst Helmond  

30 januari 2018: Vrijwilligersbijeenkomst Tilburg  

6 februari 2018: Bijeenkomst voor professionals Helmond (onder voorbehoud) 

 

Contact – algemeen  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact op 

met Stefan Vreugdenhil, projectleider bij Vogelbescherming Nederland: 

stefan.vreugdenhil@vogelbescherming.nl, telefoon 030-6937720 of 06-46764546. 

Contact – vrijwilligers  

Heeft u vragen over deze vrijwilligersbijeenkomsten of bent u geïnteresseerd om dit 

project te ondersteunen? U bent van harte welkom bij één van de bijeenkomsten (zie 

agenda hierboven). U kunt ook contact opnemen met Birgit Brenninkmeijer (030-

6937 784, Vogelbescherming Nederland) of Neeltje Huizenga voor monitoring en 

Vita Hommersen voor de bijeenkomsten (024-7410 500, Zoogdiervereniging). Birgit, 

Neeltje en Vita zijn bereikbaar op het e-mailadres B5@zoogdiervereniging.nl. 
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