
 

 

 

 

 

   

Brabant steeds meer een thuis voor de huismus 
 

Sinds 2017 worden er, via het B5-project van Vogelbescherming, Zoogdiervereniging 

en de provincie Noord-Brabant, in de 5 grote steden van Noord-Brabant nieuwe 

nestgelegenheden voor vogels en vleermuizen gecreëerd. Met inmiddels 269 plekken 

voor vogels en vleermuizen gerealiseerd, 341 in uitvoering en nog eens 1073 

neststenen in de planning. 

Huismussen en gierzwaluwen zijn voor nestgelegenheid grotendeels afhankelijk van 

onze bebouwing, net als sommige vleermuissoorten. Maar door onze strakke manier 

van bouwen hebben ze steeds vaker moeite 

een geschikte plek te vinden. De speciaal 

voor hen ontwikkelde inbouwkasten bieden 

een alternatief dat zowel voor onze 

bouwvoorschriften als de dieren voldoet.  

 

In 2020 gingen vrijwilligers op stap om de 

eerste nestplekken in Eindhoven, Tilburg en 

Helmond te monitoren, en wat bleek? Met 

name de huismus weet de inbouwstenen al 

goed te vinden!  

Lees hier meer over de hoopvolle resultaten. 

 

Fotografie: Femke Jochems 

 

Tel je mee?  
 

De eerste resultaten van de monitoringsrondes uit 2020 beloven wat voor de 

volgende jaren! Op verschillende plaatsen zijn huismussen ingetrokken in de 

‘nieuwbouw’ neststenen. Om te zien of ook andere soorten de inbouwstenen weten 

te vinden is het belangrijk om door te gaan met het monitoren ervan. Welke van deze 

inbouwstenen en open voegen worden al gevonden door huismussen, gierzwaluwen 

en vleermuizen?  

Met de informatie die we zo verzamelen kunnen we deze soorten steeds beter helpen 

bij het inrichten van hun leefomgeving. 
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Monitoren is heel eenvoudig, iedereen kan het. En we kunnen jouw hulp hierbij dan 

ook goed gebruiken! Lijkt het je wat? Loop een keertje vrijblijvend mee met een 

telronde en ervaar het zelf. De monitoring gaat in het voorjaar (april) weer beginnen 

in de B5 gemeenten (Tilburg, Den Bosch, Helmond, Eindhoven en Breda).   

Meld je vrijblijvend aan via b5@zoogdiervereniging.nl en zet in je mail in welke stad 

je mee wil doen. We nemen zo spoedig mogelijk contact op met verdere informatie.  

 

Vooraankondiging 

Award 2021 
 

In 2021 wordt de Award Natuurinclusief 

bouwen en ontwerpen voor de tweede 

keer uitgereikt door Vogelbescherming 

Nederland, de Zoogdiervereniging en de 

provincie Noord-Brabant. Deze award is 

een prijs voor inspirerende 

natuurinclusieve bouw-, verbouw- en renovatieprojecten, die aantoonbaar rekening 

houden met de behoeften van zowel mens als dier. 

Welke bouwer, ontwerper of ontwikkelaar brengt met zijn of haar project het meeste 

leven in de stad? Houd de website Bouwnatuurinclusief.nl de komende tijd in de 

gaten; binnenkort is daarop meer informatie te vinden over hoe je kans maakt op deze 

felbegeerde award! 

 

Nieuwsgierig welke projecten vorige keer wonnen? Klik dan hier.  

 

Komen we binnenkort bij jou langs voor een 

kennissessie? 
 

Wil jij een rol spelen bij de standaardisering van natuurinclusief bouwen? En wil je 

bovendien jezelf op de kaart zetten als bedrijf of organisatie met een groene 

toekomstvisie? Organiseer dan samen met ons een eenmalige kennissessie over 

natuurinclusief bouwen, inspireer anderen en zet je eigen project in de spotlight.  In 

het kader van het project Heel Brabant bouwt natuurinclusief! organiseren we in 2021 

verschillende prikkelende gratis kennissessies voor professionals in de bouw. Dat kan 

bij jou op locatie, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een interactieve (online) 

lunchpresentatie! Alles is mogelijk.  

Neem vrijblijvend contact op met Merel Roks, projectmedewerker bij 

Vogelbescherming Nederland (merel.roks@vogelbescherming.nl), voor meer 

informatie en zet zo je eigen project op de kaart. 
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Ontwerp op het snijvlak van ‘sturen’ of ‘laten’ 
 

Ruimtelijk ontwerpster Merel van der Linden was aanwezig bij het symposium Heel 

Brabant ontwerpt natuurinclusief! in Breda. Ze liet zien op welke manier de natuur een 

rol speelt in haar ontwerpen. Natuur integreren in haar werk vindt ze volkomen 

normaal: “Het is voor mij vanzelfsprekend. Al tijdens mijn opleiding werd ik steeds 

richting de natuur getrokken. Mijn afstudeerproject in 2011 was een invulling voor een 

leegstaande tramremise. Het intrigeerde me wat je daar als ontwerper mee kan doen. 

Je kan het restaureren, natuurlijk! Maar ik koos ervoor om het dak eraf te trekken en 

het gebouw terug te geven aan de natuur. Wat zou er gebeuren? Het wakkert de 

discussie aan tussen wat je kan ‘sturen’ en wat je kan ‘laten’ gebeuren.” 

Voor bouwnatuurinclusief.nl spraken we uitgebreid met Merel. Lees hier het hele 

interview met haar. 

 

 

Contact - algemeen 
 

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. 
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