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Q&A nestkasten 
 

▪ Waarom is het belangrijk dat deze vogels en vleermuizen in de stad blijven? 
In Eindhoven wonen vele dieren, allemaal met een eigen functie in het stedelijk 
ecosysteem. Zo zijn vogels en vleermuizen effectieve en milieuvriendelijke 
insectenbestrijders, die helpen de muggen- en vliegenpopulatie in toom te 
houden.  

 

▪ Waarom zijn er extra nestkasten nodig? 
Vleermuizen en vogels wonen graag in oude gebouwen, zoals die op het VDMA-
terrein. Tijdens de herontwikkeling van het VDMA-terrein moeten de vogels en 
vleermuizen die daar wonen tijdelijk ergens anders heen. Daarnaast zijn er 
minder nest- en verblijfplekken ontstaan in de stad doordat steeds meer 
gebouwen beter geïsoleerd en afgewerkt worden. Extra plekken kunnen de 
vogels en vleermuizen dus goed gebruiken!  

 

▪ Komen er op het nieuwe VDMA-terrein weer plekken voor de vleermuizen en 
vogels? 
Ja. In de nieuwe gebouwen op het VDMA-terrein komen allerlei plekken waar de 
vogels en vleermuizen kunnen nestelen. Helaas duurt dat nog wel enige tijd, 
omdat het terrein eerst herontwikkeld moet worden. Daarom zijn er nu alvast 
voldoende extra plekken nodig.  
 

▪ Wanneer ontvang ik de nestkast? 
Op zondag 6 maart 2022 organiseren we een ophaaldag, je kunt dan tussen 
10:00 en 15:00 uur jouw aangevraagde nestkast(en) ophalen op het VDMA-
terrein.  
 

▪ Zijn de nestkasten gratis?  
Ja. Wij zien toe op juist gebruik van de nestkasten en voeren mogelijk controles 
uit. 

 

▪ Moet ik de nestkast zelf ophangen? 
Ja en nee. Deelnemers kunnen de nestkasten zelf ophangen. Geen zorgen, het is 
niet ingewikkeld en je ontvangt duidelijke instructies. Neem deze goed door, 
zodat de nestkasten een geschikte nestelplek voor de vleermuizen en/of vogels 
worden. Vraag bij twijfel om hulp. Wij zien toe op juist gebruik van de nestkasten 
en voeren mogelijk controles uit.  
Lukt het je niet om de nestkast(en) zelf op te hangen? Dan kan onze klusjesman 
deze op dinsdag 8 of woensdag 9 maart 2022 voor je ophangen. Hiervoor kun je 
je inschrijven tijdens de ophaaldag.   

 

▪ Kan ik ook een nestkast aanvragen als ik buiten het aangegeven gebied woon? 
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Ja.  Je kunt een nestkast aanvragen via het formulier. Aan de hand van de 
afstand tussen jouw adres en het VDMA-terrein zullen wij jouw aanvraag 
beoordelen. Hiervoor geldt dat aanmeldingen van deelnemers binnen het 
aangegeven gebied voorrang krijgen. Zolang de voorraad strekt kunnen ook 
deelnemers buiten het aangegeven gebied meedoen.  
 

▪ Zijn dwergvleermuizen in mijn tuin gevaarlijk voor mijn gezondheid?  
Nee. In Nederland zijn geen gevallen bekend van mensen of dieren die ziek zijn 
geworden door contact met dwergvleermuizen. De dwergvleermuis eet 
hoofdzakelijk muggen en andere insecten.  Daarmee zijn de diertjes effectieve en 
milieuvriendelijke insectenbestrijders!  

 

▪ Wat doen jullie met mijn persoonsgegevens? 
Bij het invullen van het formulier zal je persoons- en adresgegevens moeten 
opgeven. Gegevens die je aan ons verstrekt worden uitsluitend gebruikt om 
ervoor te zorgen dat de nestkastjes op de juiste plek belanden. Zo weten we 
precies waar de kasten hangen. Mogelijk wil ons projectteam na het plaatsen 
van de nestkasten controleren of deze goed hangen en in gebruik zijn genomen. 
In dat geval zullen we je hierover benaderen via de gegevens die je aan ons hebt 
verstrekt. We gebruiken je gegevens alleen voor communicatie over de 
nestkasten en niet voor commerciële doeleinden.  

 


