
 

 

 

 

 

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. 
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Maatregelen 

Algemeen 

We komen met het B5-project duidelijk in een volgende fase. Van de zomer 2017 tot 

en met het vroege voorjaar van 2018 lag de nadruk vooral op het vergroten van het 

netwerk van het project: het betrekken van de verschillende gemeentes, 

woningcorporaties, architecten en projectontwikkelaars en het werven van 

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 de vorige nieuwsbrief meldden we al dat er met woningcorporatie ‘Thuis’ werd 

gekeken naar mogelijkheden voor vogels en vleermuizen in het project Vredesplein. 

Inmiddels zijn de eerste gierzwaluwstenen en vleermuiskasten geleverd om 

ingebouwd te gaan worden. De precieze locatie en de aantallen voorzieningen zijn 

bepaald op de bouwplaats met de woningcorporatie, aannemer Stam & De Koning, 

lokale vrijwilliger Frans Hijnen en ons projectteam. Het gaat nu nog om vier 

gierzwaluwstenen en twee keramieken vleermuiskasten van Tichelaar. Standaard 

worden al Vogelvides toegepast voor de huismus. Vogelvides bieden huismussen 

nestgelegenheid onder dakpannen, op deze pagina staat een filmpje over 

Vogelvides. En in een volgende fase zijn er weer volop nieuwe mogelijkheden.  

Op 26 maart is het B5-project gepresenteerd aan ruim 20 projectleiders van de 

afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Eindhoven. Zij waren enthousiast 

en bereid mee te werken. Op dit moment zijn we ingesprek over meerdere concrete 

projecten.  

Helmond 

In samenwerking met de gemeente is een lijst gemaakt van mogelijke projecten, 

inclusief prioritering op basis van de kans van slagen. Momenteel zijn we contacten 

aan het leggen om deze projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen. Onze 

contactpersoon bij de gemeente (Jos Kerssemakers) heeft een andere baan, zijn 

collega Cindy Vermeulen neemt tijdelijk de taken van Jos waar. We verwachten snel 

weer een nieuw vast aanspreekpunt bij de gemeente Helmond te krijgen. 

 

http://www.vivarapro.nl/IB-GZ-04-Inbouwsteen-Gierzwaluw
https://www.tichelaar.nl/nieuws/vleermuiskasten
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/huismus-onder-dak
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/huismus-onder-dak


 

Tilburg 

Er is recent met aannemersbedrijf Van Gisbergen een bezoek gebracht aan de 

locatie van de Sacramentskerk aan de Ringbaan-Oost. Van deze kerk staat nu alleen 

de toren nog, hierin komen drie appartementen. Op de plek waar voorheen het schip 

van de kerk stond, worden 12 grondgebonden woningen gebouwd. Zowel in de 

toren en de woningen zijn verschillende mogelijkheden voor nestplaatsen van 

gierzwaluwen en huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen die momenteel bij 

de architect liggen om definitief in te tekenen. 

 

De huidige stand van de Sacramentskerk in Tilburg: alleen de gevel en de toren staan 

nog overeind (foto Stefan Vreugdenhil). 



 

Tilburg – Vleermuizen in de Stad-dag 

Op 22 maart vond de jaarlijkse ‘Vleermuizen in de Stad-dag’ plaats, deze keer in 

Tilburg. Tijdens dit drukbezochte symposium werden veel ervaringen uitgewisseld 

rond vleermuizen die ook van onze steden en dorpen gebruik maken. Op het 

programma stonden onder meer Mischa Cillessen (gemeente Tilburg) over de 

ervaringen met de gebiedsontheffing en Stefan Vreugdenhil (Vogelbescherming 

Nederland) over het natuurinclusief bouwen voor vogels en vleermuizen. Binnenkort 

komen alle presentaties beschikbaar op www.vleermuizenindestad.nl/meer-weten.  

 

Veel belangstelling voor de ‘Vleermuizen in de stad-dag’ op 22 maart 2018 (foto Birgit 

Brenninkmeijer). 

’s-Hertogenbosch  

In ’s-Hertogenbosch wordt gesproken over meerdere projecten, zoals in de 

kastelenwijk Haverleij, een appartementencomplex in de Maaspoort en de nieuwe 

woonwijk De Lanen. Dit ziet er goed uit, in een van de komende nieuwsbrieven 

verwachten we concreet nieuws te kunnen melden. 

Breda 

Ook in Breda zijn meerdere projecten in beeld, zoals nieuwbouw met houten 

woningen in Parc Heilaar en verder met een ROC en een parkeergarage. Ook hier 

moeten de plannen nog geconcretiseerd worden. 

http://www.vleermuizenindestad.nl/meer-weten


 

Kerken 

Het is al bijna tijd voor de kerkbezoeken. In het voorjaar en de zomer van 2018 en 

2019 willen we in elke B5-stad kerken gaan bezoeken. Op de kerkzolders wordt er 

gezocht naar vleermuizen en hun sporen, denk hierbij aan keutels en afgebeten 

vleugels van insecten. Uiteraard wordt ook gelet op sporen van vogels, waaronder 

de kerkuil. Graag willen we, wanneer hier bij de kerk behoefte aan is, bij de 

kerkbezoeken ter plekke beoordelen of en welke mogelijkheden er in de kerk zijn 

voor voorzieningen van vleermuizen en vogels. Denk hierbij aan het passeerbaar 

maken van standaard vogelwerking in combinatie met het aanbieden van nest- of 

verblijfplaatsen. Of aan adviezen over vogel- en vleermuisvriendelijk onderhoud van 

de kerk. Voor elke kerk is het advies dus maatwerk. Eerder hadden we gemeld 

hierbij samen te werken met het bedrijf Gerdon Vogelwering. Inmiddels is dit bedrijf 

overgenomen en gaat het verder onder de naam Anticimex. Voor de samenwerking 

binnen dit project maakt dit, los van de naamswijziging, geen verschil. 

De komende weken gaan we (beheerders van) kerken opbellen om te vragen of we 

zolders en torens mogen bezoeken in het kader van het B5-project. De volgende 

stap is het inplannen van de kerkbezoeken. Uiteraard ben je van harte welkom om 

mee te gaan! Ook als je een geschikte kerk weet die we zouden kunnen benaderen 

voor het project, horen we graag van je. 

 

Agenda 

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten gepland. Er wordt nu vooral één-op-één 

gesproken met woningcorporaties, projectontwikkelaars, architecten en aannemers. 

Op donderdag 21 juni komen de communicatie-medewerkers van de betrokken 

gemeentes,de provincie, Vogelbescherming en Zoogdiervereniging bij elkaar 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. 

mailto:B5@zoogdiervereniging.nl
mailto:stefan.vreugdenhil@vogelbescherming.nl

