
 

 

 

 

 

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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Wat hebben we bereikt in 2,5 jaar B5? 

Al 2,5 jaar maken we samen voorzieningen voor vogels en vleermuizen in de B5 

steden. Een mooi moment om de balans op te maken: wat is er in die tijd gebeurd en 

wat staat er nog op stapel? 

Er zijn inmiddels 269 extra verblijfplekken voor vogels of vleermuizen gerealiseerd, 

er zijn er 341 in de maak (bij projecten waar de bouw net is begonnen) en er zijn er 

nog 1073 in voorbereiding. Bij die laatste categorie zijn we in overleg met de 

ontwikkelaar of architect, maar is de bouw nog niet begonnen. Een mooi resultaat 

alles bij elkaar! 

Tilburg is al eerder begonnen met het ‘Nature out of Box’ (of B1) project. Inmiddels 

zijn daar 28 extra verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen gecreëerd en 175 in 

voorbereiding. 

Kerken en andere gebouwen met grote zolders 

Naast woningprojecten zijn ook bijna 20 kerken of andere gebouwen met grote 

zolders onder de loep genomen voor mogelijkheden voor vleermuizen en vogels. 

Op het kaartje hieronder per gemeente een beeld van de projecten. 

De locaties van B5 projecten in Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond 



 

Uitgelicht: de Philips Bedrijfsschool en de 

Paulus Potterlaan 

De Philips Bedrijfsschool in Eindhoven en een appartementencomplex aan de Paulus 

Potterlaan in Helmond zijn twee mooie voorbeelden van B5 maatregelen. 

Film: gierzwaluwnestkasten met een hoogwerker ophangen 

De Philips Bedrijfsschool is een bekend gebouw voor iedereen die in Eindhoven 

woont. Net als de rest van Strijp S is dit gebouw gerenoveerd en heeft een nieuwe 

bestemming gekregen: woonruimte. Binnenkort betrekken de eerste mensen de 

oude bedrijfsschool, maar voor de vogels en vleermuizen is nu al gezorgd. 

De steigers en hoogwerkers die er toch al stonden voor de renovatie, zijn namelijk 

meteen benut om hoog aan de gevel van het gebouw gierzwaluwkasten op te 

hangen. In dit geval áán de gevel en niet in de gevel, want dat paste niet in de 

renovatie. En voor vleermuizen zijn op verschillende plekken de voegen 

opengemaakt. 

 
Bewijs: ook met ClickBricks kan je neststenen inmetselen. Foto: Jarno van der Dungen 
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Het bewijs: ook met ClickBricks neststenen inmetselen 

Aan de Paulus Potterlaan in Helmond  lijk het alsof er gewoon een nieuw 

appartementencomplex wordt gebouwd. Maar zo gewoon is het niet! Er worden 

speciale bakstenen gebruikt én er wordt natuurinclusief gebouwd. De bakstenen zijn 

zogeheten ClickBricks. Deze stenen worden niet gemetseld of gelijmd, maar met 

een stalen frame in elkaar geklikt. Helemaal herbruikbaar dus! En bouwbedrijf Stam 

+ De Koning laat zien dat je ook in een gebouw gemaakt van ClickBricks, prima 

nestkasten voor vogels en vleermuizen kunt inmetselen. Puik werk.  

Vrijwilligers gezocht voor monitoring 

Goed nieuws, dit voorjaar begint een belangrijk werk: het bekijken of al die 

inbouwstenen en open voegen al zijn gevonden door huismussen, gierzwaluwen en 

vleermuizen. Na ruim twee jaar praten met ontwikkelaars, architecten en bouwers 

zijn we eindelijk zo ver. 

 
Vinden de huismussen de inbouwstenen? Helpt u ons monitoren? Foto: Jouke Altenburg 

Wilt u helpen? We hebben hier natuurlijk zoveel mogelijk enthousiaste vrijwilligers 

bij nodig. Begin april organiseren we daarom in Tilburg, Helmond en Eindhoven een 

vogel- en vleermuisexcursie met aansluitend informatie over de 

monitoringswerkzaamheden. In Breda en Den Bosch starten we volgend jaar, maar 

in juli is er wel al een excursie. 

  



 

Meld u aan: excursie of monitoren 

Komt u mee op excursie? Of helpt u monitoren? (Of kent u iemand anders die dat 

wil?) Aanmelden kan via b5@zoogdiervereniging.nl. Zet graag in uw mail in welke 

stad u mee wilt doen met welke activiteit. 

Groen ontwikkelfonds Brabant 

Ten slotte is er drie keer €5.000,- te verdienen voor de verbetering van biodiversiteit 

in Brabant. Maak er gebruik van! 

Bent u of kent u iemand met een goed idee om de natuur in Noord Brabant een 

handje te helpen? Tot 20 februari kan u uw plan indienen voor het Groen 

Ontwikkelfonds Brabant. 

 
Hebt u ook zo’n goed idee voor meer biodiversiteit in Brabant? Foto: Jeanet van Zoelen 

Contact – vrijwilligers 

Lijkt het u leuk om het B5 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. 

mailto:b5@zoogdiervereniging.nl
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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. 

Agenda 

Begin april :  Vogel en vleermuis excursies Tilburg, Helmond, Eindhoven 

Half april:  Eerste monitoringsronde huismussen + vleermuizen 

Half mei:  Tweede monitoringsronde huismussen + eerste monitoringsronde 

  gierzwaluwen 

Half juni Tweede monitoringsronde gierzwaluwen 

Half juli  Derde monitoringsronde gierzwaluwen 

Half juli  Excursie Breda en Den Bosch 

Augustus Tweede monitoringsronde vleermuizen 
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