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Aanleiding 

Landelijk worden jaarlijks kerkzolders bezocht om de aanwezigheid van vleermuizen (dieren en/of 

mest) vast te stellen. Dit gebeurt in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring van het 

Ministerie van Economische Zaken. De tellingen worden gecoördineerd door de Zoogdiervereniging. 

De tellingen in Gelderland worden gecoördineerd door VLEGEL (Vleermuiswerkgroep Gelderland). De 

kerkzolders in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen zijn recent niet meer geteld, 

maar eerder wel incidenteel vanaf de jaren zestig. Vanaf 2013 probeer ik alle kerken in dit gebied 

weer te bezoeken. In 2014 nam Jordy Houkes aan de telling deel. 

Teldatum 2014 

In 2014 zij op één dag vijf kerken bezocht, in Wijchen, Alverna, Balgoy, Niftrik en Batenburg. De 

afspraken met de sleutelhouders werden gepland door Herman Sterenborch van parochie De Twaalf 

Apostelen. De telling vond plaats van 9.00 – 15.00 uur.  

Werkwijze 

Bij de tellingen is zowel de toren als de zolder (indien aanwezig) geheel onderzocht op de 

aanwezigheid van aanwezige vleermuizen en de aanwezigheid van mest (losse keutels, hoopjes, vers 

en/of oud). De gegevens zijn vastgelegd op de telformulieren zoldertellingen vleermuizen 

(Zoogdiervereniging / Centraal Bureau voor de Statistiek). De bezoeken duurden 30 – 60 minuten.  

Resultaten 

De resultaten zijn samengevat in de tabel op de volgende pagina. De kerk in Alverna is ongeschikt 

voor vleermuizen (geen zolder, geen geschikte toren). In de kerken in Balgoy en Niftrik zijn in totaal 

11 gewone grootoorvleermuizen geteld. Daarnaast is in de kerken in Wijchen, Balgoy, Niftrik en 

Batenburg mest aangetroffen van gewone grootoorvleermuizen en in de kerken in Wijchen en 

Batenburg (weinig) mest van dwergvleermuizen. 

De 5 grootoorvleermuizen in de kerk in Balgoy hingen in de nok van de toren (hier is geen zolder 

aanwezig). De 6 grootoorvleermuizen in Niftrik hingen in de nok van de zolder, maar vlogen al snel na 

binnenkomst verspreid door de 6 compartimenten.  

De Antonius Abt in Wijchen is in 2013-2014 gerenoveerd. Het lijkt erop, dat de kerk hermetisch is 

afgesloten voor vleermuizen (fijnmazig gaas). Toch lag er op enkele plaatsen (weinig) verse mest van 

grootoorvleermuizen. Mogelijk zijn één of enkele dieren ‘opgesloten’ op de zolder. In Balgoy is 

ruimer gaas gebruikt, boven plastic borden, om vensters af te sluiten. Om de zolder van de Antonius 

Abt in Wijchen toch geschikt te houden voor vleermuizen, zijn aanpassingen gewenst. Kleine 

aanpassingen zijn mogelijk, waardoor binnenkomst van (ongewenste) duiven en andere vogels toch 

kan worden voorkomen. 

Dankwoord 

De contactpersonen / sleutelhouders van de kerken in de gemeente Wijchen worden hartelijk 

bedankt voor hun medewerking, evenals Herman Sterenborch en Jordy Houkes. 

 



 

 

 

GO = grootoorvleermuis, DV = dwergvleermuis spec., LV = laatvlieger, onb = onbekend 

Kerk Adres Plaats 
Datum 
  

GO DV LV onb 

levend dood mest mest mest   

Antonius Abt kerk Oosterweg 4 Wijchen 20-09-13     E   C   

Antonius Abt kerk Oosterweg 4 Wijchen 19-08-14   DA B   

H. Jozefkerk 2014 Heumenseweg 34 Alverna 19-09-14       

H. Johannes de Doperkerk Boomsestraat 2 Balgoy 19-09-14 5  CD    

H. Damianuskerk Kerkstraat 13 Niftrik 19-09-14 6  CD    

H. Victorkerk Molendijk 1a Batenburg 19-09-14   B A   

Aantal kerken 2014    2 0 4 2 0 0 

Mest:  

A, C, E, G = vers; A = enkele keutels, C = grotere hoeveelheid, E = duidelijke mesthoop, G = grote 

mesthop. 

B, D, F, H = oud; B = enkele keutels, D = grotere hoeveelheid, F  = duidelijke mesthoop, H = grote 

mesthoop 

 

 


