
 

 

 

 

 

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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Vrijwilligersbijeenkomsten 

Inmiddels heeft in elk van de B5-steden een vrijwilligersbijeenkomst plaatsgevonden 

over het B5-project. Tijdens deze bijeenkomsten hebben we kennis gemaakt met 

actieve vogel- en vleermuisliefhebbers van Breda, Tilburg, Eindhoven, ’s 

Hertogenbosch en Tilburg. En niet enkel van de grote steden. Ook van omliggende 

dorpen en gemeentes kwamen geïnteresseerden langs om te horen wat er de 

komende tijd gaat spelen op het gebied van natuurinclusief bouwen. We willen 

iedereen die langs is gekomen, van harte bedanken voor hun komst, de goede 

discussies en hun input. Samen gaan we verder om van natuurinclusief bouwen de 

standaard te maken.  

Wellicht was niet iedereen met interesse in de gelegenheid om langs te komen. Of 

misschien zijn er na afloop van de bijeenkomst vragen of ideeën bij je opgekomen. 

Mail ons gerust. Wilt u meer informatie over het project? Heeft u een vraag?  Of 

heeft u ideeën met betrekking tot geschikte bouwlocaties of kerken waar 

mogelijkheden zitten? We horen het graag. Mailen kan via 

b5@zoogdiervereniging.nl. 

Vrijwilligersbijeenkomst in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg op 31 januari 2018: 

Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging) licht toe wat de plannen rondom kerken zijn 

binnen het B5-project (foto: Vita Hommersen). 

mailto:b5@zoogdiervereniging.nl


 

 
Vrijwilligersbijeenkomst in IVN-trefpunt de Koekoek te Helmond op 23 januari 2018 

(foto: Vita Hommersen). 

 

Update maatregelen per gemeente 

In verschillende gemeentes zijn bijeenkomsten geweest tussen vrijwilligers, 

woningcorporaties, aannemers, ambtenaren, Vogelbescherming Nederland en 

Zoogdiervereniging. Het doel van deze bijeenkomsten is om een concrete lijst met 

projecten te krijgen waar natuurinclusief gebouwd gaat worden voor vogels en 

vleermuizen.  

Eindhoven 

Op 6 februari 2018 vond in Eindhoven een overleg plaats over mogelijkheden voor 

vogels en vleermuizen. Vanuit de gemeente Eindhoven en het projectteam zijn we 

op bezoek geweest bij woningcorporatie Thuis. Vrijwilliger, vleermuis- en 

vogelkenner Frans Hijnen was ook aanwezig. Concrete aanleiding was de 

vervangende nieuwbouw van enkele honderden woningen aan het Vredesplein in 

Eindhoven. Er blijken door deze corporatie al standaard Vogelvides te worden 

toegepast in alle woningen: ideaal voor huismussen. Ook voor de gierzwaluw en 

vleermuizen zijn er volop mogelijkheden, die binnenkort met de aannemer definitief 

bepaald worden. Een deel van de maatregelen kan al in de komende maanden 

worden uitgevoerd. In de omgeving van het Vredesplein blijken ook nog kleinere 

locaties te zijn, waar met aandacht voor vogels en vleermuizen kan worden 

gebouwd. 

  

http://www.monier.nl/producten/productcatalogus/p/daksysteemcomponenten-dakvoet-vogelvider-de-vogelvriendelijke-broedplaats-onder-uw-dak.html


 

Helmond 

Op 6 februari 2018 heeft er in Helmond een bijeenkomst plaatsgevonden voor 

woningcorporaties, aannemers en de gemeente. Aan circa 20 aanwezigen is het B5-

project toegelicht. De vraag aan de aanwezigen was of zij geschikte locaties hebben 

om aan te sluiten bij het project. Die bleken er zeker te zijn en er wordt graag 

meegewerkt. Een deel van de aanwezigen (o.a. medewerkers van woningcorporatie 

Woonbedrijf Eindhoven) hadden hun projecttekeningen meegenomen, zodat we 

direct konden bespreken wat de mogelijkheden zijn (zie foto). Met anderen zijn 

vervolgafspraken gemaakt. Deze bijeenkomst was dus een goede start om de stap 

te maken naar concrete projectuitvoering in Helmond. 

 

Met de klok mee vanaf linksonder: Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming 

Nederland), Herman Limpens (Zoogdiervereniging) en Gert-Jan Vromans (Woonbedrijf) 

overleggen welke maatregelen voor vogels en vleermuizen er mogelijk zijn bij de 

nieuwbouw van 52 woningen in Helmond, 6 februari 2018 (foto Stephan Meijer). 

  



 

Tilburg 

In Tilburg is al in 2016 een pilot-project gestart: op meerdere locaties wordt gewerkt 

aan voorzieningen voor vogels en vleermuizen, zoals het project The Commons en 

de Sacrementskerk. Recent is ook met projectontwikkelaar Triborgh en DAT 

Architecten verkend welke maatregelen kunnen worden getroffen in de nieuwbouw 

aan de Oude Leijoever. Daar blijken diverse opties in een appartementencomplex en 

laagbouw.  

 

Vlog over B5-project door Camilla Dreef 

Vogelbescherming-ambassadrice en presentatrice van het natuurprogramma 

Binnenste Buiten (NPO2) Camilla Dreef heeft een vlog gemaakt over het B5-project. 

Ze is onder meer gaan kijken op twee locaties in Tilburg. De vlog is bedoeld als 

enthousiasmerende introductie op het project: waarom doen we dit, wat gaan we 

doen en wie kunnen meedoen.  

De vlog is te vinden op www.vogelbescherming.nl/b5. U kunt de vlog gebruiken als 

introductie over het B5-project in eigen presentaties, in gesprek 3ken met 

woningcorporaties, ambtenaren, projectontwikkelaars of architecten.  
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Kerken – ook voor vogels en vleermuizen 

De komende tijd gaat er het nodige spelen met betrekking tot kerken. In het 

voorjaar en de zomer van 2018 en 2019 worden er kerken bezocht in elk van de B5-

steden. Op de kerkzolders zoeken we naar vleermuizen en sporen van vleermuizen. 

Daarbij letten we uiteraard ook op sporen van vogels. Bij het bezoek aan de kerken 

willen we 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 (tegen stadsduiven en kauwen) in combinatie met het 

aanbieden van nest- of verblijfplaatsen van andere soorten. Of aan adviezen over 

vogel- en vleermuisvriendelijk onderhoud van de kerk. Voor elke kerk is het advies 

dus maatwerk.  

Hierbij trekken we samen op met de organisatie van Groene kerken en Gerdon 

Vogelwering. De laatstgenoemde partij heeft veel contacten in de regio en wordt 

door beheerders van kerken vaak ingeschakeld om overlast door sommige soorten 

vogels te voorkomen. In dit project kiezen we een andere aanpak. Samen benutten 

we kansen en kijken we naar mogelijkheden om soorten juist wél een geschikt plekje 

te kunnen geven in de kerk. 

Lijkt het u leuk om mee te helpen? U bent van harte welkom om mee te gaan met de 

kerkbezoeken en om mee te denken in het proces. Ook als u een geschikte kerk 

weet die we zouden kunnen benaderen voor het project, horen we graag van u. 

    
Kerkzolders bieden goede mogelijkheden voor vleermuizen en uilen: onderdeel van het 

B5-project is inventariseren hoe kerkzolders goed ingericht kunnen worden.  



 

Checklist Groen Bouwen – nieuwe website  

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

toepassen van natuurinclusieve maatregelen bij nieuwbouw en renovatie. De 

huidige 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.  

Een oproep voor goede voorbeelden die we op konden nemen in de nieuwe website 

leverde tientallen inzendingen op, waar we erg blij mee zijn. We verwerken deze 

voorbeelden op de nieuwe site, die we voorjaar 2018 willen afronden.  

De voorbeelden die we binnen het B5-project verzamelen, zullen worden 

toegevoegd aan de Checklist Groen Bouwen. Op die manier willen we stakeholders 

buiten het huidige B5-gebied ook bereiken met goede voorbeelden hoe eenvoudig 

natuurinclusief bouwen kan zijn. 

 

Agenda 

Er volgen snel data voor bijeenkomsten voor professionals en vrijwilligers in 

Eindhoven en Breda, om te verkennen in welke projecten mogelijkheden zijn voor 

natuurinclusief bouwen en renoveren. We houden u op de hoogte door middel van 

deze e-mailnieuwsbrief en middels rechtstreekse uitnodigingen.  

 

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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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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