
 

 

 

 

 

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 onder andere 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. Wij zorgen voor een flinke uitbreiding van nest- en verblijfplekken in 

Noord-Brabant! 

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

hoogte van de ontwikkelingen. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer eens per 

kwartaal. U vindt de nieuwsbrieven ook terug op de projectwebsite: 

www.vogelbescherming.nl/b5. Hier kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. 

Wilt u deze nieuwsbrief NIET ontvangen? Geef dan een seintje aan Debby 

Veenendaal bij Vogelbescherming: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl. 
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Award Natuurinclusief Bouwen en 

Ontwerpen: meld een project aan 

Gezocht: bouwers, ontwerpers of ontwikkelaars die met hun projecten leven in de 

stad brengen. Letterlijk. Wat zijn de meest inspirerende natuurinclusieve bouw-, 

verbouw- en renovatieprojecten van Nederland? Welke projecten houden 

aantoonbaar rekening met de behoeften van alle gebruikers van de stedelijke 

omgeving: mens én dier? 

Het project dat het méést heeft bijgedragen aan een goede leefomgeving voor 

vogels en vleermuizen, ontvangt de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 

van Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging. 

 
Kent u een project dat uitblinkt in natuurinclusiviteit? Meld het aan! Foto: Pixabay 

Meld een project aan 

Heeft u zelf een bouwproject dat uitblinkt in natuurinclusiviteit, met bijvoorbeeld 

neststenen, natuurdaken of een groene buitenruimte? Ding dan mee naar deze 

Award en meld uw project hier aan. Dat kan tot en met vrijdag 27 september 2019. 

Kent u een mooi project dat we echt niet mogen missen? Deel dan deze informatie 

met de betrokkenen! Kijk hier voor meer informatie over de Award en de uitreiking. 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/JF3TKW6
https://nl.surveymonkey.com/r/JF3TKW6
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/gemeenten-bedrijven-bouwers/award-natuurinclusief-bouwen
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/in-de-stad/gemeenten-bedrijven-bouwers/award-natuurinclusief-bouwen


 

Monitoren van start in Tilburg 

Het heeft alleen nut om woonruimte voor vogels en vleermuizen in te bouwen als 

het zo gebeurt dat de dieren er daadwerkelijk van profiteren. Nu weten we al veel 

om dat voor elkaar te krijgen, maar meten is weten, dus de tot nu toe ingebouwde 

nestvoorzieningen worden ook gemonitord. 

De aftrap van het monitoren was in Tilburg. Eind mei en begin juni zijn hier de eerste 

rondes voor vleermuizen afgelegd op de locaties Chapeau, de Commons en de 

Hendrik van Tulderstraat. Deze bezoeken vonden vroeg in de ochtend plaats, wel 

twee uur voor zonsopkomst. Het is dan namelijk gemakkelijker te zien of de kasten 

in gebruik zijn. De reden is dat vleermuizen ’s ochtends vroeg ‘zwermen’ rond hun 

verblijfplaats om te controleren of de kust veilig is voordat ze naar binnen vliegen. 

De gewenningstijd voor vleermuizen is lang 

Precies zoals verwacht werden tijdens deze rondes geen bewoonde vleermuiskasten 

gevonden. De meeste nestvoorzieningen zijn namelijk korter dan een jaar aanwezig 

en de gewenningstijd bij vleermuizen is lang. Ze hebben gewoon meer tijd nodig om 

de plekjes te ontdekken. Eind augustus worden dezelfde locaties nogmaals 

gecontroleerd. 

 
Leuk nieuws is dat tijdens de monitoring wél een (andere) zomerverblijfplaats van de 

gewone dwergvleermuis is gevonden vlakbij Chapeau. Foto: Bernadette van Noort. 



 

Een pimpelmees op de Commons 

De monitoring voor vogels is uitgevoerd door Tom Brekelmans, vrijwillig 

stadsvogeladviseur van Vogelbescherming in Tilburg. Het bleek dat ook de 

nestplekken voor huismussen en gierzwaluwen nog niet in gebruik waren genomen, 

behalve dan door een pimpelmees op de Commons. Net als bij de vleermuizen is dat 

niet gek op deze korte termijn. Geduld is een schone zaak! We zijn benieuwd naar de 

resultaten van de volgende monitoringsrondes. 

 

Vrijwilliger in het zonnetje 

Als die woon- en leefruimtes voor vogels en 

vleermuizen komen er dankzij de B5-gemeenten, 

projectontwikkelaars, architecten en aannemers, 

maar bovenal dankzij vele enthousiaste vrijwilligers. 

Eén van die vrijwilligers is Frans Hijnen, gepensioneerd 

politieman uit Eindhoven. Frans is al jaren in de weer 

voor de vogels en vleermuizen in zijn stad. Zo is hij lid 

van de Vleermuiswerkgroep Noord Brabant en van 

Stadsnatuur Eindhoven. En nu levert hij dus een 

stevige bijdrage aan B5. 

Sinds wanneer houd je je bezig met vogels en vleermuizen? 

“Toen ik in 2003 weer in mijn ouderlijke jaren 30 huis ging wonen zaten er 

vleermuizen in de spouw en hadden de buren een gierzwaluwnest. Zo zijn ze op mijn 

pad gekomen. Ik heb me erin verdiept en nu ben ik een actieve expert in Eindhoven.” 

“Zo’n 15 jaar geleden kwam ik bij Stadsnatuur Eindhoven en ben daar met vogels en 

vleermuizen aan de slag gegaan. In de wijk Meerhoven bijvoorbeeld. Dit is één van 

de eerste projecten waar inbouwstenen voor gierzwaluwen zijn geplaatst. Bijna al 

die ‘oude’ stenen zijn nu bezet door gierzwaluwen en soms zelfs een ringmus!” 

Wat is je aanpak?  

“Stadsnatuur Eindhoven is onderdeel van Trefpunt Groen. In Trefpunt Groen werken 

groene partijen in de gemeente samen, ook bij rechtszaken.” 



 

“De laatste jaren worden we gelukkig vaker en eerder door de gemeente betrokken 

bij ontwikkelingsplannen, om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor vogels en 

vleermuizen. Dat is fijn. Je kunt vanaf het begin meedenken en niet pas als er 

eigenlijk geen tijd en ruimte meer is voor inbouwkasten.” 

“We zitten nu dus ook in een vroeg stadium aan tafel met de ontwikkelaar en 

architect. Ons doel is: zoveel mogelijk nestkasten in een gebouw opnemen, zonder 

dat het stoort. Kasten voor vogels op de oost- en noordgevel en voor vleermuizen op 

de west- en zuidgevel. Het is geven en nemen.” 

“Een wens voor de toekomst is dat de gemeente per soort een managementplan 

maakt, zodat bij íeder project kasten worden ingebouwd.” 

  
“Ik ben trots op het gebouw van Philips Nederland. Hierin zijn wel 100 kasten voor 

gierzwaluwen en vleermuizen prachtig verwerkt. Maar, ze worden nog niet gebruikt, 

want het gebied er omheen ligt braak. Als daar de komende jaren wordt gebouwd, hoop 

ik dat de dieren de kasten ontdekken.” Foto: Frans Hijnen 

Welke reacties krijg je als je aan tafel zit? 

“Ontwikkelaars moeten soms verplicht compenserende maatregelen nemen en zijn 

dan niet altijd even enthousiast. Ik merk echter wel dat de houding steeds positiever 

wordt. In het begin kregen we veel vragen over overlast of viezigheid op de muren. 

Maar nu in de praktijk blijkt dat er vrijwel geen problemen zijn, vinden ze het prima.” 

  



 

Laatste vraag: heb je een favoriete soort? 

“Jazeker, twee soorten zelfs: de gierzwaluw en de slechtvalk. Maar soms bijten die 

elkaar, letterlijk. Bij het schoonmaken van de slechtvalkkasten en het ringen van de 

jongen komen we wel eens gierzwaluw veertjes tegen. Echt stadsnatuur, daar doen 

we het allemaal voor.” 

 
Slechtvalken; echt stadsnatuur, daar doen we het allemaal voor. Foto: Koos Dansen 

 

Contact – vrijwilligers 

Lijkt het u leuk om dit project als vrijwilliger te ondersteunen? Neem dan contact op 

met Femke Jochems (06-47212130, Vogelbescherming) of Vita Hommersen (024-

7410 500, Zoogdiervereniging). Femke en Vita zijn bereikbaar op het e-mailadres 

B5@zoogdiervereniging.nl. 

Contact – algemeen 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het 

project? Neem dan contact op met Birgit Brenninkmeijer, projectleider bij 

Vogelbescherming Nederland: birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl of 030-

6937784. 
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