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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 o.a. 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.
Met deze e-mailnieuwsbrief willen we u als betrokkene bij het B5-project op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. We versturen deze nieuwsbrief ongeveer
eens per kwartaal. De nieuwsbrieven worden ook op de projectwebsite
gepubliceerd: www.vogelbescherming.nl/b5. Hier kunnen geïnteresseerden die deze
nieuwsbrief niet rechtstreeks kregen, zich aanmelden. Wilt u deze nieuwsbrief NIET
ontvangen? Geef svp een seintje aan Debby Veenendaal bij Vogelbescherming
Nederland: debby.veenendaal@vogelbescherming.nl.
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Maatregelen
Tilburg
In en rond Tilburg zijn bij twee projecten recente ontwikkelingen. Eén daarvan
betreft het project Koningsoord. Over dit project te Berkel-Enschot is overlegd met
Heijmans en Tiwos, die open staan voor het inbouwen van voorzieningen voor vogels
en vleermuizen. Zo worden hier de komende tijd gierzwaluwstenen en een aantal
keramieke vleermuiskasten ingebouwd. Ook over het nieuwbouwproject Reeshof
Dongewijk in Tilburg is recentelijk overlegd. Wonen BreBurg kijkt momenteel met de
architect naar de haalbaarheid van het plaatsen van voorzieningen voor vogels en
vleermuizen.
Ook zal in 2019 de monitoring van de al ingebouwde kasten van start gaan in Tilburg.
Met de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, zullen we in het vroege
voorjaar contact opnemen. Lijkt het je leuk om te kijken of de nieuw geplaatste
kasten dit jaar al bezet zijn door huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen, maar
heb je je nog niet aangemeld? Dit kan via b5@zoogdiervereniging.nl.

Eindhoven
In en rond Eindhoven loopt de werving van projectlocaties zoals in eerder
nieuwsbrieven al vermeld goed. Voor twee grote projecten van ontwikkelaar BPD (in
Nuenen West en Veldhoven) hebben we inmiddels een voorstel gedaan voor te
treffen maatregelen. Samen met ontwikkelaar, architect en sommige gevallen ook
de toekomstige bewoners gaan we kijken wat mogelijk is om deze nieuwe wijken
ook een nieuw thuis voor vogels en vleermuizen te laten zijn.
Een tweetal projecten op kleinere schaal: basisschool De Korenaar wordt de derde
basisschool in Eindhoven die natuurinclusief gebouwd gaat worden. Vanaf maart
zullen hier een aantal neststenen voor mussen en vleermuisstenen worden
ingemetseld. En bij de renovatie van een studentencomplex van Woonbedrijf gaan
we in gesprek met de ontwikkelaar om ook hier vogels en vleermuizen een plek te
bieden.

’s-Hertogenbosch
Ook in ‘s-Hertogenbosch loopt al het een en ander. Nieuw is dat we meedenken bij
de ontwikkeling van negen woningen aan de Zuid Willemsvaart. Hier wordt een stuk
van de oude loop en gewelf van de Oude Dieze zichtbaar gemaakt, wat mooie
kansen biedt voor vleermuizen. Een ander nieuw project is de ontwikkeling van
Willemspoort; zodra de voorlopige tekeningen voor dit plan gereed zijn gaan we hier

samen met ontwikkelaar Heijmans en hun huisadviseur landschap en ecologie om
tafel.
De plannen voor woonkasteel Haverleij worden afgerond. Leuk aan dit plan is dat er
gezien de ligging nabij de Maas ook mooie kansen zijn voor de huiszwaluw. Niet in
de huiszwaluwtillen waarover in deze nieuwsbrief ook wordt bericht (zie hieronder),
maar met kunstnesten onder de goot. Ook voor de gierzwaluw en verschillende
soorten vleermuizen wordt ruimte gecreëerd.

Breda
In Breda zijn we betrokken bij twee projecten in de Driesprong. Ontwikkelaar Okko
en Wonen BreBurg ontwikkelen hier allebei een appartementengebouw. Bij beide
gebouwen hebben we een voorstel gemaakt voor het vogel- en vleermuisvriendelijk
maken. Als alles volgens planning verloopt, worden deze gebouwen in 2020
opgeleverd.
We zijn in samenwerking met de gemeente in Breda nog actief op zoek naar nieuwe
locaties: tips en input zijn zeer welkom!

Helmond
In Helmond worden dit jaar kasten ingebouwd aan onder andere de Paulus
Potterlaan. Ook hebben we in Helmond een nieuwe contactpersoon; de overdracht
loop op dit moment, maar houdt wel in dat er enige vertraging is met het werven
van nieuwe locaties. Vanaf maart gaan we hier weer volop mee aan de slag.

Kerken
In 2019 gaan we verder met nieuwe kerkbezoeken in Tilburg en starten we ook in
Eindhoven, Breda, Den Bosch en Helmond met de kerkbezoeken. Het idee is om de
aanwezige vleermuizen te inventariseren in de zomer en nazomer en een advies te
geven hoe de kerken voor vleermuizen verbeterd kunnen worden. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan een advies over verlichting, het creëren van
toegangen tot de kerkzolder of het ophangen van wegkruipplekken of
vleermuiskasten. Ook kan er gekeken worden naar mogelijkheden om gierzwaluwen
een plekje te geven in de kerk. Lijkt het je leuk om mee te gaan met een
kerkbezoek? Je kunt je uiteraard nog aanmelden op het e-mailadres
b5@zoogdiervereniging.nl.

Wat bepaalt het succes van
huiszwaluwtillen?
Om huiszwaluwen aan extra nestgelegenheid te helpen in Nederland worden er al
zo’n tien jaar huiszwaluwtillen geplaatst. De eerste til werd in 2008 in Biddinghuizen
geplaatst en was het jaar daarop al bezet. In 2015 stonden er 141 tillen verspreid over
Nederland. Een succes wat betreft aandacht en inzet voor de huiszwaluw. Maar in
welke mate worden deze tillen door de huiszwaluw gebruikt? Dat varieert. Waarom
raken de tillen lang niet op alle plekken bezet? Wat zorgt er voor dat de tillen op
bepaalde plekken wel succesvol zijn? En wat is de bijdrage van deze tillen op
populatieniveau?
In een recent artikel in De Levende Natuur worden deze vragen beantwoord n.a.v.
onderzoek in de periode 2009-2015 naar de bezetting van huiszwaluwtillen.

Checklist Groen Bouwen
Vorig jaar is de website www.checklistgroenbouwen.nl vernieuwd. Op de website
kun je met behulp van simpele ja/nee een maatwerkadvies krijgen voor het treffen
van voorzieningen bij ieder soort gebouw. Belangrijk onderdeel van de website zijn
ook de voorbeelden. Hier worden voorbeelden van natuurinclusief bouwen
verzameld en ook de inmiddels afgeronde projecten van B5 hebben er een plek
gekregen. Heb je opmerkingen over de website of ken je zelf misschien een
aansprekend voorbeeld wat er misschien bij zou passen, laat het dan weten via
b5@zoogdiervereniging.nl.

Contact – vrijwilligers
Bent u geïnteresseerd om dit project als vrijwilliger te ondersteunen? Er zijn
verschillende mogelijkheden om betrokken te zijn. Neem contact op met Birgit
Brenninkmeijer (030-6937 784, Vogelbescherming Nederland) of Vita Hommersen
(024-7410 500, Zoogdiervereniging). Birgit en Vita zijn bereikbaar op het e-mailadres
B5@zoogdiervereniging.nl.

Contact – algemeen
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de activiteiten binnen het project
vragen hebben, neem dan contact op met Birgit Brenninkmeijer, projectleider bij
Vogelbescherming Nederland: birgit.brenninkmeijer@vogelbescherming.nl,
telefoon 030-6937784.

