
Zoogdierenwerkgroep 
 

Zoogdieren algemeen 

Tijdens de broedvogelinventarisaties werden ook in 2019 alle zoogdieren geteld die we zagen. 
 

Rijkelse Bemden e.o. Rijkel 
Ree                              19 

Vos                              1 

Konijn                         4 

Haas                            18 

Eekhoorn                    2 

Jammerdal, Tegelen 
Bever                          2 

Beverrat                     4 

Wild zwijn                  1 

Eekhoorn                   7 

 

Vleermuizen 

De vleermuizenkelders in Belfeld en Swalmen werden dit 

jaar ook weer gecontroleerd op overwinterende 

vleermuizen. In de Belfeldse kelder aan de Patersweg 

zaten tijdens de wintertelling 2 bruine 

grootoorvleermuizen en in de bunker in Maalbeek zaten 

helaas geen vleermuizen. In Swalmen in de ruimte onder 

de A73 zaten 2 bruine grootoorvleermuizen.  

 

Bij het meldpunt voor vleermuizenklachten in de 

gemeente Beesel zijn ook dit jaar weer enkele klachten 

op een positieve en educatieve manier afgehandeld. 

Om een indruk te geven van welk soort klachten het 

hierbij gaat, een verslag van één klacht. 

 
4 juli 2019 

Om 20.30 uur telefonische melding van vleermuizen op de slaapkamers van de kinderen. 

Ouders zeer bezorgd, willen dat de vleermuizen zo snel mogelijk verwijderd worden. 

Telefonisch gerustgesteld en afgesproken dat ze de ramen open zetten, zodat de vleermuizen naar buiten 

kunnen vliegen. 

Een half uurtje later belden ze paniekerig terug. De vleermuis wilde niet naar buiten gaan. 

Afgesproken dat ik onmiddellijk zou komen. 

Ouders flink over hun toeren zijn bang dat de vleermuizen de kinderen aan zouden vallen. 

Na onderzoek bleek dat er 1 gewone dwergvleermuis op de slaapkamer van de ouders zat. 

Bij de kinderen op de slaapkamer geen vleermuizen aangetroffen. 

De vleermuis was zo verzwakt dat hij niet uit zich zelf naar buiten kon vliegen. 

Vleermuis gevangen en later voor verzorging mee naar huis genomen (géén zogend vrouwtje), thuis na 

verzorging weer vrijgelaten.  

Samen overlegd voor een goede oplossing zodat er geen vleermuizen meer naar binnen kunnen komen. 

Op zolder bleek een kleine afgesloten ruimte met een deur die niet goed sluit, hierin staat de 

verwarmingsketel, de ruimte is niet afgetimmerd. Verder is de zolder goed afgetimmerd. 

Even voor zonsondergang (om 21.45 uur) buiten gaan kijken en met behulp van een batdetector 

geluisterd of er nog meer vleermuizen in huis verbleven. 

Op de grond onder de spits van het dak vond ik veel uitwerpselen van vleermuizen. Om 22.00 uur  

kwamen de eerste gewone dwergvleermuizen uit de spits van het dak, aan die zijde is ook de ruimte 

waar de verwarmingsketel zich bevind. Na een half uur tellen bleken er in totaal 72 gewone 

dwergvleermuizen te zitten. De ouders waren hevig geschrokken door de hoeveelheid vleermuizen in 

huis. Gelukkig heb ik hun gerust kunnen stellen en kunnen overtuigen dat deze dieren geen schade 

veroorzaken en van het nut van deze wettelijk beschermde beestjes. Daarna vonden ze het geen 

probleem meer, dat ze onder hun dak zaten, als ze maar niet meer binnen konden komen. 

Zij zouden er voor zorgen dat de ketelruimte goed afgetimmerd en afgesloten wordt, zodat er geen 

vleermuizen meer op de zolder kunnen komen. 

Bruine grootoorvleermuis  foto Wiel Aelen 



Das 

In het najaar van 2019 (17 sept. en 15 okt) 

kwamen er 2 meldingen binnen van een dode 

das, in het Beesels broek en Wijler. Het 

bleek dat ze allebei als verkeersslachtoffer 

om het leven zijn gekomen. 

De grootste vijand van de das is de auto. 

 

 

 

 

 

 

Bever 

Op 13 december 2019 heeft een van onze leden geconstateerd dat er vernielingen zijn aangericht 

aan 3 beverdammen in het stroomgebied van de Schelkensbeek. Deze hebben plaatsgevonden tussen 

8 en 13 december 2019. De drie beverdammen in de Schelkensbeek bevinden zich binnen een 

afstand van ca 350 meter ten zuiden van beschermd dorpsgezicht Ronckenstein in Reuver. 

Hiervan melding gemaakt bij de “Groene Brigade” van de Provincie Limburg. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst, Wiel Aelen 

Voor de vernieling   foto Thé Bors Na de vernieling 13-12-2019  foto Thé bors 


