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De Stichting VZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging VZZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, 
alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of 
andere gegevens verkregen van de VZZ; opdrachtgever vrijwaart de Stichting VZZ voor aanspraken 
van derden in verband met deze toepassing. 
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Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of 
op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zoogdiervereniging VZZ, noch 
mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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DANKWOORD 

 
Dank gaat vooral uit naar Gerrit Kolenbrander, die het overgrote deel van de kerk-
zoldercontroles heeft gedaan, en die ook de meeste vleermuiskasten heeft gemaakt 
die op kerkzolders zijn of zullen worden opgehangen. Ook stelde hij een aantal foto’s 
ter beschikking. Kors van der Torren, Fred Wielink en Kees Bakx hebben mee-
geholpen bij enkele van de kerkzolderinspecties. 
Werkzaamheden aan winterverblijven zijn uitgevoerd door verschillende leden van de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant: Jan van den Nieuwenhuisen, Jeroen Nusselein, 
Erik Korsten, Leo Klok en Frans Hijnen. Erik Korsten stelde ook enkele foto’s ter 
beschikking. 
Voorts worden alle bestuurders en kosters van de betreffende kerken bedankt voor 
hun inzet en medewerking. Ook de eigenaren of beheerders van vleermuiswinter-
verblijven worden hartelijk bedankt voor hun medewerking. 
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1  INLEIDING  

Een aantal gemeenten in Noord-Brabant is een samenwerking gestart om maat-
regelen te bevorderen die duurzame ontwikkelingen op het gebied van natuur en 
milieu mogelijk maken. De volgende gemeenten maken deel uit van ‘De Duurzame 
Driehoek’: Bernheze, Boxtel, Eindhoven (voorzitter), Heusden, Sint Oedenrode, Sint 
Michielsgestel, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Vught. De 
Provincie Noord-Brabant is deelnemer aan deze samenwerking en heeft op zich 
genomen maatregelen op het gebied van soortenbescherming te bevorderen. 
 

Van de 19 vleermuissoorten die in Nederland zijn waargenomen zijn er 10 die 
regelmatig gebruik maken van ruime zolders van kerken of andere grote gebouwen. Zo’n 
zolderruimte wordt meestal in de zomer gebruikt door een groep vrouwtjes die tezamen hun 
jongen ter wereld en groot brengen. Van de 10 soorten die op zolders gevonden kunnen 
worden zijn er 6 die sterk zijn aangewezen op dergelijke zolders, en staan er bovendien 7 op 
de Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren (Lina & Van Ommering 1994; 
aangepast november 2004). Met de waarde die zulke zolders (kunnen) hebben voor 
vleermuizen wordt maar zelden rekening gehouden. In de regel is daar maar weinig voor 
nodig, en ook het verbeteren van de situatie kan vaak met betrekkelijk kleine maatregelen. 
 
 Als winterslaapplaats gebruiken veel soorten vleermuizen ondergrondse, 
grotachtige ruimten. Een overzicht van ruimten in Noord-Brabant die door overwinterende 
vleermuizen worden gebruikt of voor dit doel zijn ingericht, is te vinden in het rapport 
‘Winterverblijven voor vleermuizen in Noord-Brabant’ (Verboom 2002). In dit rapport worden 
ook objecten genoemd waarvan de inrichting beter afgestemd kan worden op het gebruik 
als winterverblijf. 
 
 De Provincie Noord-Brabant heeft de Zoogdierdiervereniging VZZ opdracht 
gegeven tot het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van vleermuizen binnen het gebied 
van de Duurzame Driehoek. Het gaat om verbeteringen aan zolders van kerken en andere 
gebouwen, en om verbeteringen aan vleermuiswinterverblijven. Deze rapportage geeft een 
overzicht van de uitgevoerde maatregelen. 
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2 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

2.1 Werkzaamheden aan winterverblijven 
 
Alle genoemde winterverblijven worden jaarlijks gecontroleerd op de aanwezigheid van 
overwinterende vleermuizen door leden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. 
Verbeteringen betreffen onder andere aanpassingen aan de toegang, maatregelen die 
moeten leiden tot verhoging van de luchtvochtigheid en het maken van meer schuilplaatsen 
door het ophangen van argex-blokken. Dit zijn ruwe snelbouwelementen die verkrijgbaar zijn 
op Vlaamse bouwmarkten. 
De volgende verbeteringen zijn uitgevoerd aan vleermuiswinterverblijven: 
 
1. Opknappen IJskelder ‘Meare’, gemeente Eindhoven 
Het bestaan van deze kelder was 
al lange tijd bekend bij leden van 
de Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant, maar doordat deze was 
ingericht als theehuis leek inrichten 
ten behoeve van vleermuizen niet 
haalbaar. In 2005 kwam hier echter 
verandering in, en na contact 
tussen leden van de werkgroep en 
een medewerker van de Stichting 
Meare werden aanpassingen 
verricht aan deze kelder. In de 
winter ’05 - ’06 overwinterden er 
enkele gewone 
grootoorvleermuizen en een franjestaart in de kelder. 
 De ‘gevel’ van de ijskelder was echter in slechte staat, en moest opnieuw worden 
opgemetseld. Deze werkzaamheden zijn door de eigenaar van de kelder uitgevoerd en 
vanuit dit project vergoed. 
 
 
2. Verbeteringen aan ijskelder Seldensate, gemeente St. Michielsgestel 
Van deze ijskelder is bekend dat er in het verleden vleermuizen hebben overwinterd. In de 
jaren ’80 van de vorige eeuw werd de toegang dicht gemetseld, met een inkruip-
mogelijkheid voor vleermuizen. In de jaren ’90 werd dit vervangen door een stalen deur die 
geen doorgang bood aan vleermuizen. Eind jaren ’90 is op verzoek van de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant een toegangsopening voor vleermuizen in deze deur 
aangebracht, en toen zijn er gedurende enkele winters vleermuizen in de kelder 
aangetroffen. Toenemend vandalisme maakte het noodzakelijk de toegangsopening aan te 
passen, door een u-profiel achter de toegangsopening aan te brengen. Daarna is er nog 
éénmaal een vleermuis in de kelder waargenomen. Sinds het begin van deze eeuw zijn er 
echter geen vleermuizen meer in aangetroffen. Vermoedelijk is dit het gevolg van de 
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moeizame weg die vleermuizen moeten volgen om binnen te komen. 
 Aan de gemeente is schriftelijk toestemming gevraagd de toegangssituatie aan te mogen 
passen. In eerste instantie werd voorgesteld boven op de kelder een putdekselconstructie 
aan te brengen, om controle van de kelder mogelijk te maken zonder een deur of hek te 
hoeven openen. Dit voorstel deed naar mening van de gemeente echter te zeer afbreuk aan 
de cultuurhistorische waarde van de ijskelder. Daarop werd voorgesteld alleen de deur aan 
te passen, en een binnenhek te 
plaatsen als extra afsluiting. Hier 
stemde de gemeente mee in. In de 
ijskelder is een nieuwe deur 
geplaatst met een enigszins 
aangepaste toegangsopening voor 
de vleermuizen. Ook is een extra 
hek geplaatst als afsluiting, om 
vandalen te ontmoedigen. Verder 
zijn er meer schuilmogelijkheden 
gemaakt, in de vorm van argex-
blokken, en zijn gaten gedicht 
waarin vleermuizen onzichtbaar ver 
zouden kunnen wegkruipen. 
 
 
3. Verbeteringen aan ijskelder Coudewater, gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Het bestaan van deze kelder is bekend bij de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant sinds 
1987. In de vorige eeuw zijn met subsidie van de Stichting Doen verbeteringen aan deze 
kelder uitgevoerd: de afdeklaag is vergroot, in de kelder is een binnenmuur gemetseld en er 
is een deur met invliegopening geplaatst. Hoewel de omstandigheden redelijk geschikt lijken 
zijn er tot op heden nooit vleermuizen in de kelder gevonden. Mogelijk is de lucht-
vochtigheid er niet hoog genoeg. 
 In 2006 is een stevig houten hek in de toegangsopening aangebracht door de technische 
dienst van Psychiatrisch ziekenhuis 
Coudewater. 
 Om de luchtvochtigheid in de 
kelder te vergroten is in overleg met 
de beheerder van de kelder een 
stenen waterbak in de kelder 
aangebracht (zie foto), welke van 
binnen bekleed is met vijverfolie. Ook 
is er een ‘muizentrap’ in aangebracht, 
om te voorkomen dat kleine dieren 
erin verdrinken. In de bak zal schoon 
water in worden gebracht door de 
tuinonderhoudsdienst van 
Coudewater.  
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Ook is het hek enigszins aangepast, door aan de bovenzijde een opening te maken 
waardoor vleermuizen vliegend naar binnen kunnen. Verder zijn meer schuilmogelijkheden 
in de kelder aangebracht in de vorm van argex-blokken, en zijn gaten gedicht waarin 
vleermuizen onzichtbaar diep konden wegkruipen. 
 

Het hek van ijskelder Coudewater, links zonder, rechts met invliegopening 
 
 
4. Aanpassen toegang vleermuiskelder Best, gemeente Best  
Deze vleermuiskelder is in 19.. gebouwd met behulp van duikerelementen in een kleine 
geluidskerende wal. De eerste jaren was deze kelder te droog om geschikt te zijn als 
overwinteringsplaats. Door regenwater vanaf de naburige weg naar de kelder te leiden is dit 
opgelost. Tot op heden zijn er geen vleermuizen in de kelder aangetroffen.  
Recent is er een bushalte gekomen voor de ingang van de kelder, met bijbehorend 
kunstlicht. Daarmee werd deze zijde ongeschikt als toegangsweg voor vleermuizen. Op 
initiatief van een lid van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant is er een extra toegangs-
weg voor vleermuizen aan de andere zijde van de geluidkerende wal aangebracht. De 
kosten hiervan werden betaald vanuit dit project. 
 
 
5. Aanpassen afsluiting vleermuiskelder Engerlermeer, gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Deze kelder is gebouwd in 1994. Tot op heden 
werden er nooit overwinterende vleermuizen in 
aangetroffen, hoewel de klimaatomstandig-
heden optimaal leken. In deze kelder staat 
gedurende het gehele jaar een laag water van 
40 tot 60 cm, en de toegang is afgesloten met 
een tweedelige deur. Tijdens de wintercontrole 
van 2006/’07 werden sporen gevonden die 
afkomstig moesten zijn van vleermuizen die 
gedurende zomermaanden van de kelder 
gebruik hadden gemaakt (zie foto). Hieruit kon 
worden afgeleid dat de ruimte wel door 
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vleermuizen was ontdekt en gebruikt, maar blijkbaar niet geschikt werd bevonden om er te 
overwinteren. In overleg met een aantal leden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
kwam een gebrek aan luchtcirculatie als mogelijke oorzaak voor de afwezigheid van 
overwinterende vleermuizen naar voren. Daarom werd besloten de bovenste helft van de 
deur van de kelder te vervangen door een hek. Hierover is overleg gevoerd met de Vogel- 
en Natuurwacht ’s-Hertogenbosch e.o., de vereniging die de kelder gebouwd heeft. Ook is 
toestemming gevraagd en gekregen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de eigenaar van 
de kelder. De maatregel is in juni ’07 uitgevoerd. 

 

 
Om de hoeveelheid luchtcirculatie te vergroten werd de bovenste helft van de deur van vleermuiskelder 
Engelermeer vervangen door een stevig hek. 
 
 
6. Verbeteringen aan Vleermuiskelder de Brand, gemeente Haaren  
Deze kelder werd gebouwd in 1998, 
en er worden jaarlijks overwinterende 
vleermuizen in gevonden. In de kelder 
waren echter weinig wegkruip-
mogelijkheden voor vleermuizen 
aanwezig. Daarom zijn in 2005 door 
twee leden van de Vleermuiswerk-
groep Noord-Brabant argex-blokken in 
de kelder aangebracht. De kosten van 
de gebruikte materialen en het vervoer 
werden betaald vanuit dit project. 
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7. Plan nieuwbouw vleermuiskelder bij Kasteel Nieuw Herlaer, gem. Sint Michielsgestel 
Het betreft hier een kelderruimte 
onder het bordes van dit kasteel. Het 
kasteel werd sporadisch voor 
uiteenlopende activiteiten gebruikt 
en verkeerde in vervallen toestand. 
In deze kelder worden sinds 1987 
vrijwel jaarlijks overwinterende 
vleermuizen gevonden. 
In 2005 is het kasteel van eigenaar 
veranderd, en zijn restauratie-
werkzaamheden begonnen. De 
bedoeling is de kelderruimte als 
wijnkelder in gebruik te nemen. 
 De Vleermuiswerkgroep 
Noord-Brabant heeft de eigenaar 
aangeboden, te proberen een nieuwe kelder speciaal voor vleermuizen in de directe 
omgeving te laten bouwen. Een ontwerp voor deze kelder is gemaakt door de architect 
Renz Pijnenborch, waarvan de kosten vergoed zijn vanuit dit project. De kelder zal worden 
gebouwd door leerlingen van een bouwopleiding. Eind oktober ’06 is een subsidieaanvraag 
ingediend door de vleermuiswerkgroep bij de Provincie Noord-Brabant, welke werd 
toegekend. De eigenaar van het kasteel zal de kosten van het benodigde grondverzet op 
zich nemen. Begin ’07 is een overeenkomst opgesteld tussen de werkgroep en Dhr. 
Pijnenburg. Vanwege andere lopende procedures kan de bouw niet eerder dan in 2008 van 
start gaan. 
 

ntwerp van een vleermuiskelder door Architect Renz Pijnenborch 

. Verbetering van vleermuiskelder Tongelreep, gem. Eindhoven

O
 
 
8  

een schuilplaatsen voor 

 

Deze vleermuiskelder is gebouwd in 2006. Hierbij werden echter g
vleermuizen in de kelder gemaakt. Door leden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
zijn 50 agrex-blokken in de kelder opgehangen. De kosten van deze blokken en het vervoer
ervan zijn vanuit dit project gefinancierd. 
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9. Verbetering luchtcirculatie vleermuiskelder geluidkerende wal Boxtel 
Deze vleermuiskelder is gebouwd in 
1994, en hierbij was de verwachting dat 
de kans op vandalisme bij de toegang 
groot zou zijn. Daarom werd ervoor 
gekozen twee toegangen te maken, één 
in de vorm van een putdeksel om controle 
mogelijk te maken, en de ander in de 
vorm van een buis van 35 cm doorsnede 
en ongeveer 5 m lang waardoor 
vleermuizen naar binnen kunnen (zie 
foto). Tot op heden zijn er geen 
vleermuizen in deze kelder aangetroffen. 
De klimaatomstandigheden in de kelder 
zijn van begin af aan gevolgd, en zouden 
geschikt moeten zijn. Vergelijkbare 
kelders op andere locaties met andere 
toegangswegen voor vleermuizen zijn 
inmiddels wél door vleermuizen in gebruik 
genomen. Na overleg met een aantal leden van de Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant kwam een gebrek aan luchtcirculatie als mogelijke oorzaak voor de 
afwezigheid van vleermuizen naar voren. Daarom werd besloten een tweede, kleine 
opening aan te brengen naast de putdeksel waarlangs mensen de kelder binnen 
kunnen. Dit is gedaan door een straatkolk in te graven naast de putdeksel, en deze 
via een buis met 12 cm diameter te verbinden met de schacht onder de putdeksel. Zie 
bijgaande foto’s. 
 

Ter vergroting van de luchtcirculatie werd er een straatkolk ingegraven naast de putdeksel. Via de 
oranje buis kan lucht nu uit de vleermuiskelder stromen. 
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Overige initiatieven 

• Riooloverstort Sint Janssingel, gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Op initiatief van Dhr. Vos van de gemeente ’s-Hertogenbosch is nagegaan of de bouw van 
een riooloverstort aan de Sint Janssingel in deze stad, gelegen direct langs de Dommel, 
gecombineerd zou kunnen worden met de bouw van een vleermuiswinterverblijf. Hiertoe is 
overleg gevoerd met o.a. studenten die dit project als stageopdracht begeleiden, en met het 
hoofd van het ingenieursbureau van de gemeente ’s-Hertogenbosch. In verband met de 
hoge waterstanden die de Dommel kan bereiken bleek dat dit niet te realiseren was. 
 
• Beheertoestand Fort Crevecoeur, gemeente ’s-Hertogenbosch 

Op dit fort uit de 18e eeuw bevinden zich vijf oude bouwwerken, waarvan er drie zo nu en 
dan door overwinterende grootoorvleermuizen worden gebruikt. De bouwkundige toestand 
van deze bouwwerken is voor een deel slecht te noemen. Hiervan is melding gemaakt aan 
de Dienst Vastgoed Defensieterreinen. Naar aanleiding hiervan zal in 2007 een beheerplan 
voor het fort worden opgesteld. 
 
• Project de Groote Wielen, gemeente ’s-Hertogenbosch 

Door drie studenten van de Hogere Agrarische School in ’s-Hertogenbosch is een project 
uitgevoerd, waarbij de mogelijkheden om voorzieningen voor vleermuizen en zwaluwen te 
treffen in een nieuwbouwwijk op een rij zijn gezet. In het kader van dit project is 
medewerking verleend aan een workshop, waarbij een aantal bewoners, een architect, een 
landschapsarchitect en medewerkers van de gemeente betrokken waren. Er zullen onder 
andere voorzieningen voor vleermuizen worden aangebracht in een houten 
voetgangersbrug. 
 
• Bunker Waterwingebied Nuland, gemeente ’s-Hertogenbosch 

Deze bunker is geheel onder het zand bedolven. Er steken alleen enkele kleine hoeken 
boven uit. Aan Brabant Water is een verzoek gericht, uit te zoeken of de bunker ten behoeve 
van vleermuizen ingericht zou kunnen 
worden. De situatie is ter plaatse 
besproken met twee medewerkers. 
Gebleken is dat er geen informatie is 
over de constructie van de bunker, en 
hoe het interieur eruit ziet. Ook bij een 
locale Heemkring bleek deze 
informatie niet aanwezig te zijn. 
Omdat het om waterwingebied gaat 
zouden eventuele werkzaamheden 
aan stringente voorwaarden moeten 
voldoen. Zo is het gebruik van 
brandstof, bijvoorbeeld voor een 
aggregaat, aan strenge regels 
gebonden.  Daarom is afgezien van verdere stappen. 
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2.2 Zomerverblijfplaatsen op zolders 
 
Op zolders van kerken en andere gebouwen kunnen in de zomer vleermuizen huizen. Vaak 
zijn hier verbeteringen voor 
de vleermuizen mogelijk, 
bijvoorbeeld door het 
aanbrengen van een goede 
in- en uitvliegopening, het 
creëren van meer 
schuilruimte door het 
ophangen van 
vleermuiskasten (zie 
bijgaande twee modellen), of 
door voorlichting over het 
gebruik van kunstlicht. 
Hiervoor zijn de volgende 
initiatieven genomen. 
 

 
2.2.1  Voorzieningen in werkschure
 
Naar verwachting kunnen alle vleermuisso
aangetroffen, ook gebruik maken van and
vergelijkbare plaatsen. Terreinbeherende 
Natuurmonumenten hebben onder andere
vleermuizen gunstige plaatsen bevinden. 
twee organisaties het verzoek gericht, ruim
voorzieningen aangebracht zouden kunne
opgeleverd: 
 
Werkschuren Brabants Landschap 
1. Werkschuur achter ‘de Koekoek’, Braba
Op de Hondsberg ligt het huis ‘de Koekoe
Brabants Landschap. Achter dit huis is ee
is ter plaatse overlegd wat hier aan voorzi
vleermuizen. Daarbij is aangeboden deze
voeren of gemaakte kosten te vergoeden.
hij vleermuiskasten van twee verschillend
zal hij een kleine zolder boven een schaftr
kon deze werkzaamheden zelf uitvoeren, 
 
Werkschuren Natuurmonumenten 
Met Leo de Bruijn, medewerker van Natuu
gebouwen bekeken op de mogelijkheden 
Nauwe 
n 

orten die op zolders van kerken
ere zolderruimten of voorzieninge
organisaties als Brabants Landsc
 werkschuren in bezit die zich op

Daarom is in het kader van dit pr
ten beschikbaar te stellen waar 
n worden. Dat heeft de volgende

nts Landschap, gem. Oisterwijk.
k’, bewoond door Dhr. Schilders,
n ruime werkschuur aanwezig. O
eningen aangebracht zouden kun
 werkzaamheden door een timm
 In overleg met Dhr. Schilders is 
e modellen zal ophangen in deze
uimte toegankelijk maken voor v
zonder dat daaraan kosten ware

rmonumenten, zijn op drie locati
hier voorzieningen voor vleermu
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brengen. Een besluit kon als gevolg van ziekte bij Natuurmonumenten nog niet genomen 
worden. 
 
 
2. Werkschuur aan De Logt, gemeente Oisterwijk.  
Het betreft een oude fruitschuur welke recentelijk is omgebouwd tot kantoor annex 
werkschuur. Er is momenteel niet bekend of vleermuizen van het gebouw gebruik maken. 
Wel zijn enkele voorzieningen getroffen voor huiszwaluwen en steenuil (een kast op moment 
van bezoek in gebruik). Het gebouw is met een alarminstallatie beveiligd waardoor toegang 
van dieren binnen het gebouw niet mogelijk is. Er worden twee mogelijkheden voor 
vleermuishuisvesting geplaatst; platte gevelkast (voor m.n. gewone dwergvleermuis) aan de 
zuidgevel en een gesloten kast (voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger) inpandig onder 
de dakplaten (zie bijlage). De platte kast is gemaakt door de Nestkasten Werkgroep 
Zevenaar, de dakkast wordt gemaakt in eigen beheer. Ten tijde van de afronding van het 
project werden de voorbereidingen getroffen voor aanbouw van de dakkast en was de 
gevelkast afgeleverd en gereed voor plaatsing. 
 
 
3. Woonhuis van medewerker aan de Koevoortse weg, gemeente Boxtel.  
Modern woonhuis met aan oost- en westzijde dakoverstek. Het huis wordt momenteel niet 
als verblijfplaats door vleermuizen gebruikt. Wel worden er veel kleine vleermuizen rond het 
huis waargenomen. Voorgesteld is om een grote platte kast aan de westgevel te hangen. 
De bewoner zal kijken in hoeverre in de dakoverstek nog een ruimte voor vleermuizen kan 
worden gemaakt (op basis van suggesties die de Zoogdiervereniging VZZ heeft aangereikt). 
De kast is gemaakt gemaakt door de Nestkasten Werkgroep Zevenaar. 
 
 
4. Oude werkschuur aan de Annadreef, gemeente Boxtel.  
Voorzieningen zijn voorgesteld voor de kapschuur. Dit betreft een halfopen houten schuur. 
Op een deel van de zolder worden regelmatig afgebeten vlindervleugels gevonden. Dit duidt 
op een vreetplaats van grootoorvleermuizen. Achter de gepotdekselde wanden aan de 
zuidzijde bevindt zich al jaren een kleine groep gewone dwergvleermuizen. Op de zolder 
worden twee typen kasten voor  grootoorvleermuizen geplaatst. De losse nokkast wordt 
gemaakt door de Nestkasten Werkgroep Zevenaar. De daksparkast wordt ter plaatse in 
eigen beheer gemonteerd. Ten tijde van de afronding van het project is de nokkast 
afgeleverd en zijn de werkzaamheden aan de “daksparkast” in volle gang. 
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2.2.2 Voorzieningen op zolders van kerken 
De zolders van de volgende kerken zijn in het kader van dit project bezocht. Voor deze 
kerken werd gekozen vanwege hun gunstige landschappelijke ligging. 
 
5. Kerkzolder St. Lambertus kerk Gemonde, Gemeente St. Michielsgestel. 
In deze kerk huist vermoedelijk een kraamkolonie gewone grootoorvleermuizen, zoals blijkt 
uit de vondst van een dood jong dier. Bij een bezoek in juni ’07 werden twee gewone 
grootoren waargenomen zonder 
jongen. Ook werd op enkele plaatsen 
mest van een kleinere vleermuissoort 
gevonden, mogelijk de gewone 
dwerg- of de baardvleermuis. Na een 
schriftelijk verzoek gaf het 
kerkbestuur toestemming voor het 
nemen van maatregelen. In juni ’07 
zijn op de zolders van deze kerk vier 
kasten opgehangen, twee nauwe en 
twee ruime kasten. Met de koster is 
gesproken over het verbeteren van 
de toegangsmogelijkheden van de 
zolders voor vleermuizen. Een 
schriftelijk voorstel hiertoe zal aan het 
kerkbestuur worden gestuurd, welke door vrijwilligers, die onderhoudswerk aan de kerk 
verrichten, kan worden uitgevoerd. Schriftelijk is informatie gevraagd over plannen om de 
kerk met schijnwerpers te belichten. De koster zal de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
hiervan op de hoogte houden. 
 
 
6. Kerkzolder St. Jans Onthoofding, Liempde , Gemeente Boxtel. 
In november ’06 werd op de zolder van de toren een groep van 14 gewone 
grootoorvleermuizen aangetroffen, en op de zolder van de kerk veel uitwerpselen. Ook 
werden uitwerpselen van een kleinere 
vleermuissoort gevonden, mogelijk 
gewone dwerg- of baardvleermuis. 
Op een schriftelijk verzoek tot het 
nemen van maatregelen werd positief 
gereageerd. In juni ’07 zijn drie kasten 
in de kerk opgehangen, twee nauwe 
en één ruime kast. Ook is één kerk op 
de begraafplaats opgehangen (zie 
foto). Over de belichting van de kerk 
is overleg gevoerd, maar 
maatregelen waren niet nodig. De 
Natuurwerkgroep Liempde werd bij 
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de maatregelen betrokken, en in samenwerking daarmee zullen in de toekomsten de 
controles plaatsvinden. 
 
 
7. St. Theresiakerk, Lennisheuvel, Gemeente Boxtel. 
In oktober ’06 bezocht waarbij een 
gewone grootoorvleermuis werd 
gevonden. Ondanks aanwezigheid van 
een vleermuis is aanbevolen de toegang 
te verbeteren door een opening aan te 
brengen aan de voorzijde van de kerk. Er 
is, door medewerkers van de kerk, aan 
de voorzijde van de kerk een luikje 
geplaatst met een halfgesloten vierpasje. 
Daarnaast is er een ruime kast gemaakt 
die nog moet worden opgehangen. 
 
 
 
 
 
8. Middelbeers RK-kerk, gemeente Oirschot  
In september ‘06 bezocht waarbij bleek dat er twee kerkuilenkasten aanwezig, waarvan één 
niet bezet. Geen vleermuizen aangetroffen, wel oude mest. Voorstel was om de niet-bezette 
kast te verwijderen en de vleermuizen toegang te geven tot de zolder via de aldus 
vrijgekomen vensternis. Met de kerkuilenwerkgroep is overeengekomen dat vervanging van 
de niet bezette kast door een toegangsspleet voor de vleermuizen de meest wenselijke 
oplossing zou zijn. In dat geval 
zouden de kerkuilen geen toegang 
meer hebben tot de gewelven 
waardoor de kans op verstoring 
geringer is. In de voorgaande drie 
jaren zijn mede door betreding van de 
zolder in verband met 
werkzaamheden drie kerkuilen ten 
gevolge van de verstoring als gevolg 
daarvan gestorven, waardoor de 
legsels mislukt zijn. Bovendien zou de 
kans op samenleving met de 
kerkuilen op dezelfde zolder groter 
zijn doordat de uilen geen toegang 
hebben tot de gewelven. Een situatie voordelig voor beide bedreigde soorten dus. Helaas 
kon het kerkbestuur geen instemming geven aan het voorstel vanwege de geplande 
restauratiewerkzaamheden aan de zolder de komende jaren. Het tegenvoorstel van het 
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kerkbestuur was de vleermuizen toegang te geven tot een afgesloten ruimte op de zolder 
waardoor de vleermuizen niet op de gewelven kunnen komen (een soort inpandige kast 
dus). Mogelijk kan aan dit voorstel tijdens de komende restauratiewerkzaamheden gevolg 
worden gegeven door de oostelijk zijbeuk met schotten af te schermen van de rest van de 
zolder. Een luik of deur in deze betimmering is aan te bevelen om controle mogelijk te 
maken. 
 
 
9. HV-kerk Middelbeers (“Oude kerkje”), gemeente Oirschot 
Bezocht in oktober 2006. Zolder van het schip leek bij het bezoek ontoegankelijk. Er werden 
daar geen sporen van vleermuizen aangetroffen. In de toren lag veel mest van 
grootoorvleermuizen en 
dwergvleermuizen. Bovendien lagen 
er een dode grootoorvleermuis en 
een dode vleermuis van onbekende 
soort. Volgens de koster zijn er in de 
zomer veel vleermuizen in de 
opslagruimte van de toren. Bij later 
telefonisch contact gaven de 
bestuursleden aan dat er veel 
vleermuizen op de zolder gezien 
worden. Aan een verzoek om foto’s 
van deze vleermuizen op te sturen is 
tot op heden geen gehoor gegeven.  
 
 
10. Kerk Bokhoven, gemeente ’s-Hertogenbosch  
In oktober 2006 bezocht, waarbij mest van laatvliegers en grootoorvleermuizen werd 
gevonden. Geadviseerd is de toegankelijkheid te verbeteren door het aanbrengen van 
spleten in luiken, en de wegkruip-
mogelijkheden te verbeteren met een 
kast. In contact met het kerkbestuur is 
gezocht naar oplossingen voor 
verbetering van de toegankelijkheid 
van de zolder. Uiteindelijk bleek de 
enige acceptabele mogelijkheid 
vergroting van een opening tussen 
toren en zolder waar electriciteits-
kabels doorheen lopen. Deze 
opening moet nog worden gemaakt. 
Er is een ruime kast afgeleverd, welke 
is geplaatst. 
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11. Kerk Cromvoirt, gemeente Vught  
 

Bezocht in september 2006. Veel oude vleermuismest op zolder. Ontoegankelijk door 
afsluiting van vierpasjes, welke zeer eenvoudig zijn te openen. Ook is er veel licht op de 
zolder. Advies gegeven openingen te maken in een vierpasje, en de overige vierpasjes te 
blinderen. Verder kan een kast 
ophangen worden, ter verbetering 
van de wegkruipmogelijkheden.  
Het bestuur stond aanvankelijk 
onwelwillend tegenover vleermuizen 
in verband met overlast in een andere 
kerk in Vught. De Zoogdiervereniging 
VZZ heeft snel contact opgenomen 
met de beheerder van de kerk om de 
overlast aldaar te bespreken. Nadat 
hierna door een ander bestuurslid het 
onderwerp ten tweede male in het 
bestuur naar voren was gebracht 
stemde het bestuur in met opening 
van de zolder voor vleermuizen, op voorwaarde dat er bij overlast adequate maatregelen 
genomen zouden worden ter bestrijding daarvan. Bij een bezoek in juni ‘07  bleek de zolder 
– ondanks dat de kerk aanvankelijk als ontoegankelijk voor vleermuizen werd ingeschat – 
toch bewoond. Er was een zeer klein kraamgroepje van twee vrouwtjes met grotendeels 
volgroeide jongen aanwezig. Desondanks zullen door leden van de vleermuiswerkgroep 
enkele vierpasjes worden geopend, de overige worden geblindeerd. Een ruime kast, welke 
reeds is afgegeven, zal worden opgehangen. 
 
 
12. Kerk Loosbroek, gemeente Bernheze  
In oktober 2006 bezocht. In de toren 
weinig keutels van een kleine 
vleermuissoort, op de zolder één 
grootoorvleermuis. De kerk wordt 
door schijnwerpers aangelicht, en de 
omgeving is weinig aantrekkelijk voor 
vleermuizen. Geadviseerd is om 
toegankelijkheid te verbeteren door 
openingen in gaas of anderszins aan 
te brengen en wegkruipmogelijk-
heden te verbeteren middels een 
kast. Besloten is om aan de voorzijde 
van de kerk een kleine opening onder 
de dakrand aan te brengen en een ruime kast te plaatsen. Bij de afronding van de 
rapportage was de opening nog niet aangebracht. 
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13. Kerk Vorstenbosch, gemeente Bernheze 
In oktober 2006 bezocht, waarbij mest op de zolder en in toren werd gevonden. Er bevond 
zich één grootoorvleermuis op zolder, door koster werden er eerder vier waargenomen. 
Mogelijk gaat het om een kraamkolonie.  De wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren door 
de plaatsing van een kast. De kerkzolder werd gedurende het voorjaar gerestaureerd. Met 
enkele medewerkers van de restauratie is contact geweest om te garanderen dat de 
openingen in de dakconstructie zouden worden gehandhaafd. 
 
14. RK-kerk Berlicum, gemeente St. Michielsgestel  
In september 2006 bezocht. Ruime en zeer donker zolder, derhalve erg geschikt. Zes 
grootoorvleermuizen aangetroffen en veel mest. De toegankelijkheid is waarschijnlijk geen 
probleem. Wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren middels een kast. De bestemming van 
de kerk is onzeker, waarschijnlijk wordt besloten tot sloop. De beslissing valt na de zomer 
van 2007. Het is raadzaam na de zomer nog eens contact op te nemen om de functie voor 
vleermuizen te garanderen indien de kerk gehandhaafd blijft. Indien de kerk zal worden 
gesloopt dient daartoe een ontheffing ex. Art. 75 te worden aangevraagd en moet er 
afdoende worden gecompenseerd. 
 
15. HV-kerk Berlicum, gemeente St. Michielsgestel 
Bezocht in oktober ‘06. Zowel op de zolder van de toren als boven het schip een 
grootoorvleermuis. In het voorjaar van 
2007 werd de zolder ingrijpend 
gerestaureerd. Er is contact geweest 
met het restauratieteam voor hand-
having van de openingen of het 
creëren van nieuwe. Uiteindelijk zijn 
in het leiendak ventilatiepannen 
geplaatst waarvan er vier aan de 
meest begroeide en duistere zijde 
van de kerk open zijn gelaten om 
vleermuizen toegang te geven (zie 
foto). Er wordt nog een ruime kast 
geplaatst.  
 
 
 
16. Kerk Nijnsel, gemeente St. Oedenrode 
In september ‘06 bezocht. Veel oude en verse mest en zes grootoorvleermuizen op zolder. 
De wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren middels een kast. Een kast is geleverd maar 
nog niet geplaatst. 
 
17. HV-kerk St. Oedenrode, gemeente St.Oedenrode 
In oktober bezocht. Op de zolder en in de toren werden kleine hoeveelheden oude mest 
gevonden. De toegankelijkheid is beperkt door gaas voor een luikje. wat eenvoudig is te 
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verbeteren. De toren heeft muren met diepe nissen die ook voor overwinterende vleer-
muizen geschikt zijn. De toren is toegankelijk door wijdmazig gaas in de galmgaten. 
De knoptoren is in eigendom van de gemeente. De gemeente wil de toren gaan exploiteren 
door toeristen toe te laten op de toren. Met de gemeente is gesproken over de mogelijk-
heden om dit te laten samengaan met bewoning door vleermuizen. Volgens de 
Zoogdiervereniging VZZ is de toegankelijkheid voor mensen en vleermuizen mogelijk, mits 
betreding onder bepaalde voorwaarden gebeurt. Het biedt zelfs een unieke gelegenheid om 
mensen te wijzen op het belang van dergelijke gebouwen voor vleermuizen.  
Voor de zolder van het schip is nog geen contact geweest met het kerkbestuur. 
 

 
2.2.3 Kerken die bezocht zijn, maar waarbij geen maatregelen zijn (voor)genomen  
 
• Kerk Haarsteeg, gemeente Heusden  

In oktober ‘06 bezocht. Een laatvlieger had zich recentelijk toegang verschaft via een 
opening bij werkzaamheden aan het dak. Op zolder werd alleen een geringe hoeveelheden 
oude mest gevonden. 
De toegang is te verbeteren door openingen ter creëren in het gaas van koekoeken. 
Wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren middels een kast. Bereidheid tot verbetering zijn 
aanwezig bij de beheerder.  
 
• Kerk Olland, gemeente St. Oedenrode 

In augustus ‘06. Boven de kerk bevind zich geen zolder, op de zolder van de toren hing een 
gewone grootoorvleermuis. Verder lag er weinig mest. De toegankelijkheid zou mogelijk 
verbeterd kunnen worden. De dakbedekking van de toren bestaat uit gewone dakpannen. 
Dit maakt het nemen van maatregelen niet eenvoudig. Verzoek gericht aan kerkbestuur, 
reactie blijft echter uit. 
 
• Kerk Boskant, gemeente St. Oedenrode  

In september ‘06 bezocht. Modern gebouw zonder zolder. Eerder zijn er door de koster 
vleermuizen in de kerk aangetroffen. Geen verbeteringen op zolders mogelijk. 
 
• Kerk Boschweg Schijndel, gemeente Schijndel 

In oktober ‘06 bezocht. De koster is belangstellend. Eerder werd op de zolder één gewone 
grootoorvleermuis aangetroffen. Op de zolder zijn verbeteringen mogelijk. De 
toegankelijkheid is te verbeteren door gaten te maken in aanwezige ramen. 
Wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren middels een kast. Geen verdere actie 
ondernomen. 
 
• RK-kerk St. Oedenrode 

Bezocht in oktober ’06. Weinig mest gevonden op zolder. De zolder is plaatselijk vrij licht 
door gaas voor de ramen. Dit is te verbeteren door plaatsing van gesloten brievenbussen. 
De wegkruipmogelijkheden zijn te verbeteren middels een kast. Het kerkbestuur heeft geen 
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toestemming verleend voor verbetering van de mogelijkheden voor vleermuizen omdat het 
zich wilde richten op de kerntaken. 
 
 
2.2.4 Overige initiatieven ten aanzien van zolders 
 
Zolder van boerderij de Fellenoord (Loonse en Drunense Duinen), gemeente Heusden 
Op de zolder van deze monumentale boerderij huist al geruime tijd een kraamkolonie van de 
gewone grootoorvleermuis. De nieuwe eigenaar, Monumentenfonds Brabant, heeft dit 
gebouw gerestaureerd, en probeert het een nieuwe functie te geven. Dit zou ten koste 
kunnen gaan van de vleermuizen, omdat de ruimte efficiënter gebruikt zou gaan worden. 
Vanuit dit project zijn maatregelen voorbereid en is ondersteuning geboden bij de uitvoering. 
 In overleg met medewerkers van het Monumentenfonds is een voorstel gemaakt voor 
het afschermen van een deel van de zolderruimte van de boerderij, speciaal voor de 
vleermuizen. Ook is een rapportage opgesteld over de tot dan toe verzamelde gegevens en 
gewenste maatregelen, ten behoeve van een aanvraag van de benodigde ontheffing Flora- 
en faunawet. Het Monumentenfonds heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie 
Noord-Brabant ten behoeve van de  werkzaamheden, welke is toegekend. In maart ’07 zijn 
twee vleermuiskasten opgehangen in de hoek waar een speciale ruimte voor vleermuizen 
ingericht zou worden. In april ’07 is een deel van de ruimte afgegrensd door middel houten 
wanden, een soort ‘opkamer’. Ook is een uitvliegopening gemaakt door het rieten dak heen.  
In juni ’07 bleek tijdens een inspectie dat de ‘opkamer’ nog nauwelijks door de vleermuizen 
is bezocht; er werd slechts één vleermuiskeutel in gevonden. Elders in de ruimte werden vier 
gewone grootoorvleermuizen gevonden, waaronder één dood dier. Overigens is uit 
controles in het verleden gebleken dat de vleermuizen zich makkelijk aan het oog 
onttrekken, en er veel meer dieren aanwezig kunnen zijn dan er op het zicht te vinden zijn.  
Om de dieren te stimuleren de ‘opkamer’ te gebruiken werden de lichten aangezet en -
gelaten in het andere deel van de ruimte. 
Vanuit de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant wordt dit proces verder begeleid. 
 

 
In de boerderij de Fellenoord werd een speciale ruimte voor de vleermuizen gemaakt onder het rieten 
dak. Op de rechter foto het interieur van de ruimte, met uitvliegopening en één van de twee vleermuis-
kasten. De bouw van deze ruimte was mogelijk door een afzonderlijke projectaanvraag. 
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Kaart 1. Gemeenten Duurzame Driehoek (grijs) met locaties van (kerk)zolders (groen) en winter-
verblijven waar maatregelen genomen zijn (blauw) of in voorbereiding zijn (lichtblauw).  
 
 

25 



VZZ                                                                      Maatregelen voor vleermuizen in de Duurzame driehoek 

 

   

 

 

26 



VZZ                                                                      Maatregelen voor vleermuizen in de Duurzame driehoek 

 

 

 

 

3 DISCUSSIE EN CONCLUSIES  

Bescherming van vleermuizen is vaak een kwestie van kleine aanpassingen. Zo kan de 
aanwezigheid van een ‘brievenbus’ in een vensterluik van een kerkzolder, of wat meer 
schuilruimte in een kelder, zulke ruimten een stuk aantrekkelijke maken voor deze 
kwetsbare dieren. Dat betekent echter niet dat bescherming van vleermuizen altijd 
eenvoudig is. Vleermuizen hebben een complexe leefwijze, met onder andere de vorming 
van kraamkolonies, het zoeken naar voedsel (dat uit insecten bestaat) op kilometers afstand 
van hun dagrustplaats, en het houden van een winterslaap in vochtige ondergrondse 
ruimten. Daardoor gebruiken ze ook het landschap op een complexe wijze, en zoeken ze op 
het ene moment heel andere omstandigheden op dan op het volgende moment. Daar komt 
bij dat er in Noord-Brabant 17 verschillende vleermuissoorten voorkomen, die onderling net 
zo sterk verschillen als een mus van een kraai. Voor de ene soort zijn dan ook heel andere 
beschermingsmaatregelen nodig dan voor een andere vleermuissoort. Een overzicht van 
knelpunten en beschermingsmaatregelen is te vinden in ‘Een thuis voor de vleermuis; 
Beschermingsplan voor vleermuizen in Noord-Brabant’ (Twisk & Limpens, 2006). 
 
 In dit project zijn maatregelen genomen of voorbereid die bij kunnen dragen tot de 
bescherming van vleermuizen. Ze kunnen ten goede komen als zeldzame of minder 
algemene vleermuissoorten als de baardvleermuis, de franjestaart, de gewone en de grijze 
grootoorvleermuis. De genomen maatregelen zijn echter niet meer dan een kleine bijdrage 
in de bescherming van vleermuizen. Om effectief te zijn is, naast deze maatregelen, ook een 
regelmatig contact tussen de beheerders van de betreffende gebouwen en vleermuis-
deskundigen noodzakelijk. Vleermuizen zijn dieren die een traditionele leefwijze kennen. Ze 
kunnen dan ook een hoge leeftijd, van enkele tientallen jaren bereiken. Maatregelen zijn dan 
ook vooral effectief als ze een periode van tenminste enkele tientallen jaren beslaan. 
 
 Uit de resultaten van dit project blijkt dat door samenwerking tussen mensen 
die zich beroepsmatig bezighouden met vleermuisbescherming, en vrijwilligers die dit 
uit liefhebberij doen, er veel werk verzet kan worden tegen relatief lage kosten. 
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4 AANBEVELINGEN 

Het is wenselijk dat de contacten tussen de beheerders van kerken en overwinterings-
objecten enerzijds en vleermuisdeskundigen anderzijds worden voortgezet. Ten aanzien van 
de winterobjecten mag verwacht worden dat dit zal gebeuren, aangezien deze ruimten 
jaarlijks op overwinterende vleermuizen worden gecontroleerd. Deze controles maken deel 
uit van het Netwerk Ecologische Monitoring. Kerkzolders worden niet jaarlijks gecontroleerd, 
omdat hiervoor geen monitoringprogramma loopt. 
 
 Bij het beheer en onderhoud van kerkzolders zijn meerdere organisaties betrokken, 
zoals aannemers die restauraties uitvoeren en de Monumentenwachten die regelmatig de 
bouwkundige toestand controleren. Voorlichting aan zowel kerkbesturen, aannemers als aan 
Monumentenwachten kan belangrijk bijdrage tot het besef dat kerkzolders voor een aantal 
vleermuissoorten van groot belang zijn. Ook kunnen voor vleermuizen nadelige ontwik-
kelingen, zoals het geheel afsluiten van toegangsopeningen, zo voorkomen worden. 
 
 De resultaten van dit project zijn wellicht aanleiding voor leden van de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, meer aandacht te besteden aan controles van 
kerkzolders. Dit is echter allerminst zeker. Via een actieve coördinatie zou dit wellicht 
gestimuleerd kunnen worden. Deze coördinatie zou in de vorm van een kort lopend 
project kunnen gebeuren. Controles zouden tenminste ééns per drie jaar moeten 
worden uitgevoerd, en bij voorkeur jaarlijks. 
 
 Publiciteit rond dit project kan het besef doen groeien bij beheerders van 
andere kerken en soortgelijke gebouwen met grote, stille zolders dat deze ruimten van 
belang kunnen zijn voor vleermuizen. 
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De Zoogdiervereniging VZZ 
 

Vrijwilligers 
De Zoogdiervereniging VZZ is in 1952 opgericht als een platform voor allen met belangstelling voor 
zoogdierkunde en zoogdierbescherming. Geleidelijk ontwikkelt de VZZ zich steeds meer tot een 
vrijwilligersorganisatie met als doel een structuur te bieden voor allen die zich actief met 
zoogdierbescherming bezighouden. 

 
Zoogdierbescherming 
De VZZ telt thans ruim 1.500 leden en heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. 
Vooral de zoogdierbescherming krijgt veel aandacht. Het standpunt daarbij is dat gestreefd moet 
worden naar het behoud van levensvatbare populaties. Dat betekent dat maatschappelijke activiteiten 
als jacht, wegenaanleg, stadsuitbreiding en ontgrondingen getoetst moeten worden op hun effecten op 
de zoogdierpopulaties, alvorens zij doorgang kunnen vinden. 

 
Activiteiten en structuur 
De VZZ geeft brochures uit en twee TIJDSCHRIFTEN: het wetenschappelijke tijdschrift 'Lutra' en het 
populair wetenschappelijk tijdschrift 'Zoogdier'. Op Lutra kunnen ook niet-leden zich abonneren. 

Een aantal leden heeft haar kennis en krachten gebundeld in THEMATISCHE WERKGROEPEN die 
min of meer zelfstandig opereren. Momenteel zijn het er negen, die zich richten op soorten of soort-
groepen als boommarter, bever, vleermuizen, zeezoogdieren en kleine marters en op thema’s als 
voorlichting, bescherming, veldwerk en internationale samenwerking. In Overijssel, Groningen en 
Zeeland zijn REGIONALE WERKGROEPEN actief. 

De werkgroepen vormen de actieve kernen van de VZZ. Zij organiseren themadagen, excursies, 
inventarisatiekampen en determineerdagen. Enkele werkgroepen geven NIEUWSBRIEVEN uit met 
mededelingen en verslagen over hun activiteiten. 

 
Inventarisaties en Zoogdierdatabank 
Veel onderzoek naar het voorkomen van zoogdieren in de Benelux en de eisen die zij stellen aan het 
leefmilieu wordt door leden of werkgroepen van de VZZ geïnitieerd. Zo verrichten vrijwilligers op 
diverse plaatsen in Nederland al een paar jaar systematisch tellingen van zoogdieren, ook wel 
ZOOGDIERMONITORING genoemd. In het recente verleden is onderzoek verricht naar het voor-
komen van zoogdieren in wegbermen en naar de noordse woelmuis in Noord-Holland, Friesland, 
Utrecht en Noordwest Overijssel. 

De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in RAPPORTEN, uitgegeven door de vereniging, of in 
een van de tijdschriften. De VZZ wordt ook steeds vaker ingeschakeld als uitvoerder van onderzoek 
naar de verspreiding van en het beheer van zoogdieren in de regio. 

De waarnemingen van zoogdieren en de gegevens van diverse inventarisatie, ook van andere 
organisaties, worden opgeslagen in de nationale ZOOGDIERDATABANK. De VZZ beheert deze 
databank. De gegevens zijn direct bij de VZZ op te vragen of via het Natuurloket. 

 
Public Affairs 
Aan de hand van de inventarisaties kunnen beheersadviezen gegeven worden aan de rijksoverheid en 
terreinbeherende instanties. Veel leden van de VZZ die professioneel deelnemen in overleg- en advies-
groepen, met betrekking tot het natuurbeleid van hogere en lagere overheden, gebruiken de VZZ als 
platform voor kennis en visie ten aanzien van de in het wild levende zoogdieren. 
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Lidmaatschap 
Wie ook zijn steentje wil bijdragen aan de bescherming van zoogdieren in de Benelux kan lid worden 
van de VZZ. Het lidmaatschap bedraagt € 18,- per jaar (inclusief het tijdschrift Zoogdier). Het lid-
maatschap met beide tijdschriften bedraagt € 30,- per jaar. Een los abonnement op het tijdschrift Lutra 
is ook mogelijk (zonder lid te worden). Een jaarabonnement kost € 21,-. 

Opgave bij het Secretariaat van de VZZ, Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, tel. 026-3705318, 
fax 026-3704038, e-mail: zoogdier@vzz.nl, website: www.vzz.nl. 
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