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Kerkzolderonderzoek Goeree Overflakkee 2016
In het najaar tussen 14 juli en 24 oktober 2016 hebben Jan Alewijn Dijkhuizen en Els Jonkers een
onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen op kerkzolders en kerktorens op
Goeree Overflakkee.
Het onderzoek
Het waren zo af en toe stoffige en lastige locaties, waarbij we balancerend en kruipend onder en
over balken op kerkzolders een inspectie konden doen. Maar we hebben prachtige kerken kunnen
bewonderen zoals die in Ooltgensplaat en rommelige maar gezellige kerken te weten de RK kerk in
Middelharnis en de immens grote RK kerk in Oude Tonge. Bijzonder is de vrijstaande toren naast de
NH kerk in Ouddorp die als gevangenis heeft gefunctioneerd, de brits en de ketting waar de
gevangene aan vast moest zitten zijn nog volledig in tact.
Er waren ook verhalen van leegloop en opnieuw aanwas van kerkgangers, geruzie tijdens de
oprichting van de PKN (een soort unie van kerkrichtingen), die andere richtingen weer deed
afsplitsen, vanwege de te liberale richting etc, etc. We werden op de koffie gevraagd tijdens een
koffieochtendje met kerkgangers. We zijn de tent uitgeblazen omdat er orgel werd gespeeld, terwijl
we een inspectierondje deden op een kerkzolder. We zijn een paar maal houtworm tegen gekomen.
Kortom het was een leuke, boeiende en inspectieronde.
Het resultaat
Er zijn 14 kerken bezocht waarvan twee met een vrij
staande toren.
In 9 kerken werden sporen van vleermuizen gevonden,
aan de grootte en vorm van uitwerpselen te zien gaat het
hierbij om dwergvleermuizen en grootoorvleermuizen.
In 2 kerken zijn vleermuizen gevonden, 1 levende
dwergvleermuis in Sommelsdijk en 2 dode
dwergvleermuizen in de RK kerk in Middelharnis, verder
dus alleen uitwerpselen……………
Vaak is de verbinding tussen een kerkzolder en een
kerktoren hermetisch afgesloten, waarnemingen op
zolders en in de torens worden daarom apart
geregistreerd.
Uitwerpselen van twee soorten vleermuizen, Dirksland

Grootoorvleermuis:
Er zijn in 6 torens en op twee zolders uitwerpselen van de Grootoorvleermuis gevonden.
Dwergvleermuis:
In 5 torens en op twee zolders waren uitwerpselen te zien van dwergvleermuizen. Op twee plaatsen
zijn dwergvleermuizen gevonden, 1 levende en twee dode exemplaren.

Dwergvleermuis dood, daaromheen veel afgekloven vleugels van gaasvliegen en vlinders wat wijst op grootoorvleermuizen

Al met al een redelijk resultaat,
opvallend is wel dat vooral de westelijke
kerken vleermuissporen bevatten. Dit
kan ook te maken hebben met de soms
hermetisch afgesloten kerkzolders waar
letterlijk geen vlieg naar binnen kan.
Ik wil vooral Els bedanken voor het
regelen van alle sleutels en de
enthousiaste inzet, geen trap was haar
te steil, geen plank te smal…………

Uitwerpselen van grootoorvleermuis

Verder gaat onze dank uit naar de vele mensen die ons toegang verschaften tot hun domein,
regelmatig kregen we er koffie bij. Wij voelden ons welkom!
Jan Alewijn Dijkhuizen

Ouddorp

Goedereede

Hervormde kerk
Weststraat 2 Ouddorp
kerk zolder
kerk toren (los van kerk)

AC 54876-425517

Hervormde gemeente
Kerkpad 3 Goedereede
consistoriezolders
kerkzolder
kerktoren (los van kerk)

AC 57687-426470

geen sporen
op diverse zolders veel sporen van

geen sporen
geen toestemming
op diverse zolders sporen van

Stellendam

Hervormde gemeente
AC 61377-424972
Bosschietersstraat 4 Stellendam
kerkzolder
geen sporen

Melissant

Gereformeerde kerk
Julianaweg 2 Melissant

AC
net verbouwd, niet bezocht

Dirksland

Hervomde kerk
Ring 2 Dirksland
kerkzolder
kerktoren

AC 66175-418481

Hervormde kerk
Enkele ring Sommelsdijk
kerkzolder
kerktoren

AC 69666-419659

Hervormde gemeente
Ring 15 Middelharnis
kerkzolder
kerktoren

AC 70598-419495

RK de heilige familie
Langeweg 50 Middelharnis
kerkzolder
kerktoren

AC 70018-419537

Hervormde kerk
Kerkring 29 Nieuwe Tonge
kerkzolder
kerktoren

AC 70491-414606

Hervormde kerk
Kerkring 1 Oude Tonge
kerkzolder
kerktoren

AC 73778-412006

RK kerk
Nieuwstraat 8 Oude Tonge
kerkzolder
kerktoren

AC 73655-411927

Sommelsdijk

Middelharnis

Nieuwe Tonge

Oude Tonge

geen sporen
op diverse zolders sporen van

geen sporen
veel sporen van dwerg, weinig van grootoor

boven het schip oude sporen
veel sporen van dwerg, weinig van grootoor

veel sporen van beide soorten
geen sporen

grootoorvleermuis

dwergvleermuis

grootoorvleermuis

dwergvleermuis

grootoorvleermuis

dwergvleermuis

grootoorvleermuis
grootoorvleermuis

dwergvleermuis

grootoorvleermuis

grootoorvleermuis

geen sporen
enkele sporen

veel sporen
geen sporen
AC 75834-417317

Den Bommel

Hervormde kerk
Voorstraat 25
kerkzolder
kerktoren

AC 78593-414723

RK kerk
Kerkstraat 1 Achthuizen
kerkzolder
kerktoren

AC 78562-411516

Hervormde kerk
Voorstraat 52 Ooltgensplaat
kerkzolder
kerktoren

AC 83253-411041

Ooltgensplaat

dwergvleermuis

geen sporen
enkele sporen

Stad ah Haringvliet
Hervormde kerk
Nieuwstraat 25 Stad ah Haringvliet
kerkzolder
kerktoren

Achthuizen

dwergvleermuis

geen sporen
geen sporen

geen sporen
geen sporen

geen sporen
geen sporen

geen sporen
geen sporen

grootoorvleermuis

dwergvleermuis

1 levende dwergvleermuis

2 dode dwergvleermuizen

