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Vleermuizen in de Binnendieze

Ruim 20 jaar 

‘roeien met de riemen die je hebt’

Vleermuizen in de Binnendieze
Binnendieze: 

Stadsriviertje in ‘s-Hertogenbosch

Binnendieze: 
toeristische trekpleister

Per jaar maken zo’n 185.000 mensen 

een rondvaart op de Binnendieze

Judastoren: 
Kruittoren op korte afstand van Binnendieze

Vleermuizen in de Binnendieze

• tellingen door leden Vleermuiswg. Noord-Brabant

• Start in 1994; restauratie Binnendieze in volle gang

• In 1995 wegkruipstenen aangebracht in Hellegat
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• In 2000 plannen voor uitbreiding vaartochten;

• Onder andere dertig stenen in vorm van een vleermuis

aangebracht verspreid over Binnendieze.

Foto Erik Korsten Foto Erik Korsten

• 2004/5 holle bakstenen toegepast bij restauratie

deel ‘Synagoge’

• 2008 holle bakstenen toegepast bij restauratie

deel ‘Breede Haven’

Foto Erik Korsten

Aantalontwikkeling

overwinterende vleermuizen



22-12-2016

3

Spreiding Spreiding Spreiding

Belangrijkste punt van zorg:

kunstlicht
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Judastoren

Ingreep 2014

Ook hier maakte ik mij zorgen over

kunstlicht

Judastoren
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De Binnendieze is niet alleen 

een winterverblijf…

Er zijn hier en daar nog ‘nissen en spelonken’

Foto Erik Korsten

Foto gemaakt op 25-05-1998 voor Brabants Dagblad

Foto gemaakt op 

14-07-2015 

Foto Erik Korsten

Zomerwaarnemingen watervleermuizen Wintertellingen: de grote lijn is omhoog

Maar de ‘dip’ in 2015 baart zorgen
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Binnendieze en Judastoren 

tezamen
Enige relativering…

1. 2. 3. ………
151. 152.

Wat is het relatieve belang van de Binnendieze

voor overwinterende gewone dwergen?

………

Foto’s Erik Korsten

Aanspreekpunt?

Ik ben heel vindbaar 

maar men zoekt blijkbaar niet..

Mijn lessen:

• Het is nooit klaar, ontwikkelingen houden niet op;

• Ontwikkelingen blijven volgen, kansen proberen te 

benutten (werk met werk maken);

• Ook als je ‘bekend’ bent, ben je blijkbaar nog geen 

vanzelfsprekend aanspreekpunt;

• Meer netwerken, steeds vanuit positieve insteek.

• Suggesties? Graag!

Met dank aan Erik Korsten (BuWa, Vlmwg NBr) voor het 

beschikbaar stellen van informatie en foto’s


