
 

 

 

 

 

   

Vinex voor vogels: gaat de opmars van de huismus door? 
 

Na twee jaar vooral veel turen naar bouwtekeningen, konden we in 2020 eindelijk 

bekijken of onze inspanningen resultaat opleverden. Samen met vrijwilligers 

controleerden we of de eerste nestplekken in Eindhoven, Tilburg en Helmond, 

inmiddels geruime tijd ingebouwd en klaar voor ‘verhuur’, bewoond waren.  

Hadden de beoogde soorten -huismus, gierzwaluw en vleermuizen- de speciaal voor 

hen ontworpen nest- en verblijfplaatsen ontdekt? En wat bleek? Met name de 

huismus wist de inbouwstenen al goed te vinden! Lees hier meer over de hoopvolle 

resultaten.  

 

 
 

Dit jaar gaan we opnieuw kijken of meer vogels gebruik maken van de nieuwbouw. 

Gaat de huismus door met het verovering van de wijk? Krijgen ze inmiddels 

gezelschap van gierzwaluwen? En weten ook de vleermuizen zo’n appartement op 

maat te waarderen?  

 

Waarom monitoren? 
 

Dankzij het B5-project hebben we verschillende gebouwbewonende vogel- en 

vleermuissoorten aan verblijfplaatsen geholpen. Nu willen we graag weten of deze 

plekken ook in de smaak vallen. 
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https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/brabant-steeds-meer-een-thuis-voor-de-huismus


 

Het plaatsen van een neststeen is stap één, maar hoe snel zo’n nestplaats ontdekt 

wordt hangt af van verschillende factoren. Over die factoren willen we graag zo veel 

mogelijk weten, zodat we vogels en vleermuizen in de toekomst nog beter van dienst 

kunnen zijn. Door de stenen jaarlijks te monitoren leren we steeds meer over de 

woonwensen van de verschillende soorten. 

 

Ken je kostgangers 

Om maar een voorbeeld te noemen: gierzwaluwen zijn erg honkvast. Deze sierlijke 

vogels zijn maar een maand of drie per jaar in Nederland te vinden, enkel om te 

broeden en hun jongen groot te brengen. De rest van het jaar zijn ze op trek of in hun 

overwinteringsgebieden in Afrika.  

Reislustig als ze zijn, willen ze eenmaal ‘thuis’ aangekomen, niks liever dan 

neerstrijken op hun oude vertrouwde plek. Vermoeid van een verre reis kost het te 

veel energie om ook nog een nieuwe nestplek te moeten zoeken. Hun woonwensen 

zijn dus: stabiliteit en betrouwbaarheid. Moeten ze toch op zoek naar een nieuwe 

nestplaats? Dan zoeken ze liefst iets in de buurt van hun oude plek. De aanwezigheid 

van huismussen en spreeuwen -zoals nu op sommige plaatsen het geval is- kan hen 

dan aanwijzingen geven dat er goede nestgelegenheid in de buurt is.  

 

 
 

Vleermuizen houden het spannend 

Ook de vleermuizen houden het nog even spannend; tijdens de laatste tellingen 

hebben we nog geen aanwijzingen gevonden dat er vleermuizen gebruik maken van 

de nieuw geplaatste kasten. Maar geen vrees, het is bekend dat vleermuizen er wat 

langer over doen om een nieuwe kast te ontdekken. En aangezien er op verschillende 

plekken wel vleermuizen in de buurt zijn waargenomen kan het best zijn dat ze de 

kasten dit jaar voor het eerst in gebruik zullen nemen. Dat maakt het monitoren 

natuurlijk extra spannend. 

 

  



 

Vervolgmonitoring: ben jij erbij? 

 

Wil jij er graag bij zijn als we de eerste gierzwaluw of vleermuis in de B5-

verblijfplaatsen ontdekken? Geef je dan op om mee te doen aan de monitoring in een 

van de vijf grote steden van Brabant door het aanmeldformulier in te vullen. 

Wil je eerst iets meer weten over hoe het monitoren werkt? Lees dan snel verder: 

Vleermuizen en huismussen  

Vleermuisdeskundige Ronald van Os monitort in de periode april tot en met 

september samen met jou vleermuizen en huismussen. Zo zie je de stad ontwaken. 

De mussen maken zichzelf met hun gekwetter wel kenbaar, maar met behulp van een 

batdetector, die het ultrasone geluid van de vleermuizen voor ons hoorbaar maakt, 

speur je ook hen makkelijk op. “Als iedereen nog op bed ligt en jij ziet vleermuizen 

vliegen en zwermen voor een verblijfplaats, dat is echt een beleving!”, aldus Ronald.  

 

Sta je niet graag vroeg naast je bed, maar wil je wel helpen? Dan zijn onze 

avondrondes misschien wat voor jou. Deze rondes worden niet begeleid door Ronald, 

dus we zoeken hier vrijwilligers voor die zelfstandig op pad willen en kunnen. De 

avondrondes starten bij zonsondergang en duren een uur. Je kan alleen op pad gaan 

of dit samen met een andere vrijwilliger doen.   

 

 
 

Gierzwaluwen 

Wil jij helpen controleren of de neststenen voor gierzwaluwen al ontdekt zijn? Ook 

daarbij kunnen we nog hulp gebruiken. Voor de gierzwaluwmonitoring heb je de tijd 

vanaf een uur na zonsopkomst tot zonsondergang, maar ’s ochtends  en aan het einde 

van de dag -wanneer de gierzwaluwen bij hun nestplek terugkomen- heb je de meeste 

kans. Start je telronde dus liefst twee uur voor zonsondergang.  

De start van de monitoring van gierzwaluwen is half mei en we houden hen in de gaten 

tot 15 juli. Daarna vertrekken ze weer naar het verre Afrika. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1we7Blygbs-6UqruZkYYJZ_a4jqqURSVG08HFuJ5gkm21jQ/viewform?usp=sf_link


 

Geef je nu op!  

 

Ben je enthousiast geworden? Geef je dan snel op via het online aanmeldformulier. 

Laat weten waar en wanneer jij beschikbaar bent om te monitoren en wij nemen 

contact met je op met meer informatie en verdere instructies.   

Heb je nog nooit gemonitord? Geen zorgen, we helpen je graag op weg.   

 

Alvast veel plezier met het spotten van vogels en vleermuizen in de B5!  

 

Kick-off met online vragenuurtje 
 

In verband met de momenteel geldende Corona-maatregelen is het moeilijk om met 

groepen bij elkaar te komen voor een gezamenlijke introductie. Daarom ga je 

makkelijk zelf aan de slag met de documentatie en de instructiefilmpjes die je van ons 

ontvangt. Daarnaast organiseren we een online vragenuurtje met 

vleermuisdeskundige Ronald van Os, medewerkers van de Zoogdiervereniging en 

Vogelbescherming Nederland. We vertellen je tijdens het vragenuurtje alles over de 

monitoring van vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Je hebt dan ook de kans 

je vragen aan ons te stellen en ervaringen met andere vrijwilligers uit te wisselen.  

 

Het vragenuurtje vindt plaats op een avond in de tweede helft van maart. Als je 

aangemeld bent als vrijwilliger ontvang je hier automatisch een uitnodiging voor.  

 

Natuurinclusieve bijeenkomsten voor vrijwilligers 
 

Vogelbescherming Nederland en de 

Zoogdiervereniging organiseren dit jaar een 

aantal informatiebijeenkomsten in Brabant 

(fysiek of online, afhankelijk van wat op dat 

moment mogelijk is), over het 

natuurinclusief inrichten van onze 

woonomgeving. Tijdens de bijeenkomsten 

laten we zien hoe je met behulp van de 

websites Bouwnatuurinclusief.nl en Mijn 

Vogeltuin aan de slag kunt gaan.  

Enkele onderwerpen die aan bod zullen 

komen zijn geschikte vogel- en 

vleermuiskasten en het veilig verbouwen of na-isoleren van gebouwen.  

 

Schrijf je nu in voor een van de bijeenkomsten en geef samen met je buren, de 

gemeente of een woningbouwcorporatie dieren in jouw wijk onderdak! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1we7Blygbs-6UqruZkYYJZ_a4jqqURSVG08HFuJ5gkm21jQ/viewform?usp=sf_link
http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin
https://www.zoogdiervereniging.nl/NIB


 

Agenda 
 

De definitieve planning van de monitoring hangt af van de weersomstandigheden, 

maar in principe kan worden uitgegaan van de volgende planning:   

Tweede helft maart:  Online vragenuurtje met Ronald van Os  

Week 16-17:  Ronde 1 - vleermuizen en huismussen*  

Week 19-20:  Ronde 1 – gierzwaluwen  

Week 23-24:  Ronde 2 – gierzwaluwen  

Week 27-28:   Ronde 3 – gierzwaluwen  
*Informatie over de latere rondes volgt.   

 

Covid-19 

 

We houden ons aan de geldende Corona-maatregelen en doen samen ons best om de 

monitoring in aangepaste vorm doorgang te laten vinden. Op dit moment dus niet 

meer dan 2 personen en voor de avondklok binnen.   

Dat maakt de avond ronde voor vleermuizen een uitdaging, maar de situatie 

ontwikkeld zich de hele tijd en beslissingen zullen spontaan genomen moeten 

worden. We vragen je dit jaar als vrijwilliger daarom om wat extra flexibiliteit. 

Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte over de laatste stand van zaken! 

 

Contact 
 

Lijkt het je leuk om als vrijwilliger te helpen bij de monitoring van B5-projectlocaties? 

Geef je dan op via het online aanmeldformulier, of neem bij aanvullende vragen over 

monitoring contact op met Merel Roks (Vogelbescherming) of Marlot Jonker 

(Zoogdiervereniging) via B5@zoogdiervereniging.nl. 

 

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het B5-

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

Vogelbescherming Nederland: birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl. 

 

Blijf op de hoogte 
 

Met deze e-mailnieuwsbrief houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het 

gebied van natuurinclusief bouwen en onze projecten in Brabant. Op 

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

Wil je deze nieuwsbrief NIET ontvangen? Geef dan een seintje aan Debby Veenendaal 

via: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1we7Blygbs-6UqruZkYYJZ_a4jqqURSVG08HFuJ5gkm21jQ/viewform?usp=sf_link
mailto:B5@zoogdiervereniging.nl
mailto:birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl
mailto:debby.veenendaal@vogelbescherming.nl

