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Bijlage(n)

Geachte heer/mevrouw,
WBO Wonen en zorgorganisatie Aveleijn zijn van plan om op de hoek Jacob Catsstraat en Bernard
van Meursstraat nieuwe woonruimte te bouwen en daarvoor de huidige bebouwing te slopen.
Adviesbureau SAB (zij houden zich bezig met ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw en landschap)
heeft voorafgaand aan de sloop en nieuwbouw ecologisch onderzoek uitgevoerd en hieruit blijkt
dat in de huidige bebouwing meerdere verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Aangezien
vleermuizen bijdragen aan onze ecologische balans doordat ze natuurlijke insectenbestrijders zijn,
geven we de vleermuizen graag een nieuwe plek. De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen en
Aveleijn willen daarom voordat de bebouwing gesloopt gaat worden, in de omgeving
vleermuiskasten ophangen aan gebouwen.
Wilt u meehelpen de vleermuizen een nieuwe verblijfplaats te geven?
Aangezien uw huis in deze omgeving staat, horen wij graag of u geïnteresseerd bent om één of
twee vleermuiskasten aan uw woning op te laten hangen. Uiteraard is dit voor u geheel kosteloos.
Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de ecoloog van SAB. Zij regelen het
ophangen van de kasten aan uw woning. Graag ontvangt de ecoloog van SAB uw naam, adres, of
u interesse heeft in één of twee kasten en of u in een koop- of huurwoning woont. Als u in een
huurwoning woont, is het van belang dat de woningcorporatie ook akkoord gaat. Vervolgens neemt
de ecoloog contact met u op om een afspraak te maken om de vleermuiskast te komen plaatsen.
Ecoloog SAB:
René van Gestel
rene.vangestel@sab.nl
0610948593
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De vleermuis als natuurlijke insectenbestrijder
Vleermuizen zijn zeer nuttige dieren die geen overlast veroorzaken. Ze vangen namelijk veel kleine
insecten, zoals muggen. Ze zijn overdag niet actief, omdat ze dan in hun verblijfplaats zitten. In hun
verblijfplaats maken ze vrijwel nooit voor de mens hoorbaar geluid. Vleermuizen veroorzaken geen
stank en tasten niet de constructie van gebouwen of andere bouwwerken aan.
Het is onzeker of de vleermuizen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de kasten. De natuur is
wat dat betreft niet te dwingen. Maar met het ophangen van de vleermuiskasten doen we er in
ieder geval alles aan om de vleermuizen te behouden.
De gemeente Oldenzaal, WBO Wonen, Aveleijn en
SAB zijn van plan 12 relatief kleine vleermuiskasten
binnen 100 meter van de bouwlocatie op te hangen.
Zie de afbeelding hiernaast voor een voorbeeld van
een dergelijke kast, met de afmetingen 28 x 41 x 6,5 (b
x h x d in cm). De precieze locatie en het aantal kasten
zullen ter plekke in overleg met u, indien u akkoord
gaat, bepaald worden. Daarbij stellen de vleermuizen
ook eisen aan een verblijfplaats, en ook is het aantal
geschikte vleermuiskasten beperkt. Het is dan ook
mogelijk dat u wel geïnteresseerd bent, maar dat
uiteindelijk geen geschikte locaties aan uw woning
gevonden kunnen worden.
We horen graag of u geïnteresseerd bent.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders

Denise Dercksen
teamleider ontwikkeling
(Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.)

