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Monitoring vogels en vleermuizen weer van start
Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging werken samen met de vijf
grootste gemeenten in Brabant -Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Tilburgaan een betere leefomgeving, met aandacht voor vogels en vleermuizen. Daarvoor
hebben we de afgelopen jaren bij nieuwbouw- en renovatieprojecten verblijfplaatsen
voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen aangebracht. Zo zorgen we ervoor
dat ze genoeg plek weten te vinden in de steeds veranderende stad.
Jaarlijks controleren ecologen en vrijwilligers samen of de verblijfplaatsen in gebruik
zijn genomen. Die monitoring gaat eind april weer beginnen. Wie zouden er dit jaar
weer, of voor het eerst, gebruik gaan maken van de inbouwvoorzieningen? We zijn
benieuwd!
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Geef je op voor een van de excursies!
Dit voorjaar starten we ons onderzoek met een leuke, interactieve rondleiding. Kijk
mee hoe we bepalen of er vogels of vleermuizen gebruik maken van de nest- en
verblijfplaatsen in jouw buurt, kom te weten waarom we inbouwen op juist die
locaties, en leer hoe je een vleermuis opspoort met een batdetector.

Je kunt met ons mee op de volgende data:
• Tilburg - vrijdag 15 april - 19:30-22:00u
• Breda - dinsdag 19 april - 19:30-22:00u
• Eindhoven - woensdag 20 april - 19:30-22:00u
• Den Bosch - maandag 2 mei - 20:00-23:00u
• Helmond - dinsdag 3 mei - 20:00-23:00u
Klik hier om je aan te melden voor een rondleiding of scan bovenstaande QR-code
om naar het aanmeldformulier te gaan. Na aanmelding hoor je de startlocatie.
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Vacature: coördinator monitoring Tilburg
De drijvende kracht achter de monitoring in Brabantse steden zijn onze vrijwilligers.
In elk van de vijf deelnemende steden gaat een team op pad om inbouwlocaties te
controleren. Een vrijwillige coördinator zorgt dat de planning hiervan soepel verloopt.
We zijn nog op zoek naar een coördinator voor het project in Tilburg.
Heb jij een passie voor vogels en/of vleermuizen en help je graag bij onderzoek dat
ons meer inzicht geeft in hun gedrag en (woon)voorkeuren? Ben je bovendien niet vies
van wat bescheiden regelwerk en lijkt het je leuk om andere vrijwilligers te
coördineren? Neem dan snel contact op via b5@zoogdiervereniging.nl en help ons al
dit seizoen om meer over stadse vogels en vleermuizen te weten te komen!
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Factsheets over stadse soorten
Ter voorbereiding op een ronde monitoren is het soms handig om je nog even in te
lezen over de soorten die je gaat tegenkomen. Op www.bouwnatuurinclusief.nl zijn
factsheets beschikbaar over de vogels en vleermuizen die we monitoren: huismus,
gierzwaluw en verschillende stadse vleermuissoorten zoals de gewone
dwergvleermuis. Klik snel door en kijk hoe goed jij je soorten kent.

Wat waren ook alweer de resultaten vorig jaar?
Nu veel van de nieuwe inbouw alweer een paar jaar ingemetseld is, gaan we langzaam
resultaten zien. In Eindhoven zagen vrijwilligers dat verschillende locaties werden
bezet door huismussen. Die zitten niet alleen in de neststenen maar hebben na
renovatie ook weer hun plekje onder de dakpannen gevonden. In Helmond werden
gierzwaluwen dicht bij de neststenen gezien en mogelijk is er al eentje in gebruik. Dat
is voor gierzwaluwen snel.

Vleermuizen hebben over het algemeen tijd nodig om nieuwe verblijfplaatsen in
gebruik te nemen, maar de eerste tekenen stemmen hoopvol. In Helmond werden al
vrij snel uitwerpselen van een dwergvleermuis onder een vleermuiskast gevonden. In
de komende jaren blijven vrijwilligers de ontwikkelingen volgen.
Meer lezen over de onderzoeksresultaten? Lees hier verder.
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Contact - algemeen
Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het B5project? 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.

