WOONRUIMTE VOOR
VOGELS EN VLEERMUIZEN
IN VIJF BRABANTSE STEDEN

Stadsvogels en vleermuizen delen al honderden jaren hun woonruimte
met mensen. Door onder meer isolatie en afdichting van gaten en kieren
onder daken hebben deze dieren het moeilijk gekregen. Samen met de
gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg
gaan Vogelbescherming en de Zoogdiervereniging hier iets aan doen.

Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen is een manier van bouwen waarin de zorg en aandacht voor
natuur volledig zijn meegenomen. Dat heeft bijvoorbeeld de huismus hard nodig. In
de afgelopen 30 jaar is het aantal huismussen in Nederland gehalveerd en zijn ze uit
veel binnensteden verdwenen. Maar ook de gierzwaluw, huiszwaluw en
vleermuissoorten zoals gewone dwergvleermuis en laatvlieger kampen met een
gebrek aan woonruimte.

Neststenen
We willen daarom in 2018 en 2019 zorgen voor een groot aantal nieuwe nest- en
verblijfplaatsen voor vogels en vleermuizen. Dat kan bijvoorbeeld door ‘neststenen’
in te metselen, of de manier van bouwen aan te passen. Daarnaast wordt gewerkt
aan het toegankelijk maken van kerktorens en -zolders. In 2020 en 2021 wordt
onderzocht of de soorten al gebruik maken van hun nieuwe woonruimte.
Hieronder staan voorbeelden van de materialen die we gebruiken.

Voor gierzwaluw en huismus

Voor huiszwaluw
Twee mogelijkheden voor
vleermuizen

Ambitie
We hebben een grote ambitie met dit project. Samen met de gemeenten streven we
naar een daadwerkelijke trendbreuk in de manier van bouwen en renoveren. Zo willen
we de populaties van gebouw bewonende vogels en vleermuizen duurzaam een heel
forse impuls geven.

Samenwerking
Om onze ambities waar te maken, zoeken wij de samenwerking met lokale partijen.
Bijvoorbeeld woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers, architecten, de
gemeenten zelf en natuurlijk lokale natuurvrijwilligers. Samen kunnen we kansen in
beeld brengen én benutten. Zo helpen we de vogels en vleermuizen en brengen we
meer levendigheid in de wijken.

Steun van provincie Noord-Brabant
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging brengen hun kennis in om
maatregelen te nemen die effectief, eenvoudig en goedkoop zijn. Vanuit provincie
Noord-Brabant is budget toegekend om de maatregelen en begeleiding te
financieren. De provincie vindt dit project namelijk van groot belang om de
soortenrijkdom in het stedelijk gebied van Brabant te stimuleren.

Doe ook mee!
Vogelbescherming, de Zoogdiervereniging en de gemeenten Breda, Eindhoven,
Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg staan open voor een grote diversiteit aan
projecten. Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw. Denk aan laagbouw, hoogbouw,
utiliteitsbouw en renovatie van historische gebouwen en scholen.
Neem gerust contact met ons op om mee te doen of om meer informatie over het
project. Telefoon 030-693 7700 (Vogelbescherming Nederland) of 024-7410500
(Zoogdiervereniging). E-mail b5@zoogdiervereniging.nl. Website
www.vogelbescherming.nl/b5.

