Informatienetwerk meldingen vleermuizen en steenmarters in gebouwen
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Zoogdiervereniging VZZ en het Coördinatiepunt
Landschapsbeheer (CL), en in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Op de web-site van de VZZ
(www.vzz.nl) is informatie te vinden over de voortgang van het project, zoals deelnemende gemeenten
en vrijwilligers.
Het project is één van de actiepunten van het Soortbeschermingsplan Vleermuizen Noord-Brabant. Dit
plan is te downloaden van de site van de VZZ (9 Mb). Klink hiervoor op onderstaande link of type het in
de adresbalk van je browser:
http://www.vzz.nl/projecten/project-2006-003-SoortbeschermingsplanVleermuizenNoord-Brabant.html
De twee belangrijkste onderdelen van het project zijn het werven van vrijwilligers die deel willen nemen
aan het meldingsnetwerk, en het benaderen van de gemeenten in Noord-Brabant met het verzoek een
meldpunt voor problemen met vleermuizen en steenmarters in het leven te roepen en bij te dragen in de
kosten van het netwerk. Het werven en begeleiden van vrijwilligers gebeurt door de VZZ, het CL zal de
gemeenten benaderen. Vanwege de grootte van de provincie wordt het project in vier jaar uitgevoerd. In
het eerste jaar, 2008, richtte het project zich op het noordoostelijke deel van de provincie. Leden van de
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en van de VZZ die hier wonen zijn benaderd met de vraag of ze als
vrijwilligers wilden meedraaien in het netwerk. Ook is een artikel en een lezing over het project
aangeboden aan natuurverenigingen. In oktober van dat jaar zijn gemeenten aangeschreven met de
vraag of ze aan het netwerk willen deelnemen.
In 2009 richt het project zich op het noordwesten van de provincie. De betreffende gemeenten zijn:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen, Steenbergen, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. De indeling van
de regio’s is gelijk aan die welke door het CL gebruikt wordt. In het vierde jaar moet het netwerk zo’n
vorm hebben of krijgen dat het in de daarop volgende jaren kan blijven draaien.
Onderstaande kaart laat de situatie per november ’08 zien.

Voorzieningen voor de vrijwilligers
De mensen die zich als vrijwilliger aanmelden krijgen een cursus aangeboden. Deze bestaat uit vier
theorieavonden en een praktijkavond. De plaats en data van deze cursus staan nu (half januari ’08) nog
niet vast. De vrijwilligers kunnen de beschikking krijgen over een leendetector en een dictafoon, en ze
kunnen gevaccineerd worden tegen rabiës. De vrijwilligers krijgen ook een handleiding en folders over
vleermuizen in gebouwen en steenmarters in gebouwen. Het streven is voor iedere gemeente tenminste
één vrijwilliger te vinden. Brabant telt 70 gemeenten. De kosten die de vrijwilligers maken moeten door
de gemeenten vergoed worden. In gevallen dat een vrijwilliger op vakantie is, of om een andere reden
niet beschikbaar is, wordt verwacht dat vrijwilligers uit buurgemeenten tijdelijk bijspringen.
Contact met gemeenten
Gemeenten zullen een brief krijgen waarin ze gewezen zal worden op hun wettelijke taak ten aanzien
van problemen die door wettelijk beschermde dieren in gebouwen worden veroorzaakt. Verder wordt
daarin uitgelegd wat de bedoeling is van het meldingsnetwerk, en ook worden voorbeelden vermeld van
meldingen zoals die door de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant zijn behandeld.
Van deelnemende gemeenten wordt een jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd voor de kosten van het
netwerk. Ook wordt gevraagd een meldpunt in te stellen waar mensen die overlast ervaren van
vleermuizen of een steenmarter terecht kunnen. Aan de deelnemende gemeenten zullen folders over
vleermuizen en de steenmarter beschikbaar worden gesteld. Diegenen die het meldpunt bij de
gemeente gaan bemannen krijgen een instructieochtend aangeboden.
Aantallen en soorten meldingen
Per gemeente gaat het naar verwachting om tussen de 5 en de 20 meldingen per jaar. Een belangrijke
periode is de maand juni, omdat er dan kraamkolonies zijn van de gewone dwergvleermuis, en deze
veroorzaken de meeste, en meest serieuze klachten. Uitleg over de leefwijze van vleermuizen,
waaronder het gegeven dat bij het uitvliegen van de jongen een kraamkolonie bijna altijd vertrekt, is vaak
genoeg om de aanwezigheid van de vleermuizen te accepteren. Daarnaast kunnen er in de loop van het
jaar meldingen komen van binnengevlogen vleermuizen. Soms is hierbij praktische hulp gewenst, maar
vaak is het open zetten van een deur of raam in de avond voldoende.
Ook bij overlast door de steenmarter is uitleg over de leefwijze van dit dier vaak voldoende. Als er
serieuzer overlast is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden hoe dit is op te lossen. Hierbij
worden de vrijwilligers ondersteund door Peter Twisk of een andere medewerker van de VZZ.
Diegenen die als vrijwilliger mee willen draaien in dit meldingsnetwerk kunnen zich aanmelden bij:
Peter Twisk,
Jan Mosmanslaan 19
5237 BB ’s-Hertogenbosch
073-6445664
petertwisk@planet.nl

