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Biotoopverbetering ijsvogel, vleermuis en broedvogels  
op Golfbaan het Woold  
 
 
In het voorjaar van 2020 zijn door de leden van de Natuurwerkgroep IVN het Woold een aantal 
biotoopverbeteringen  op de golfbaan aangebracht. 
Dit mede in het kader van het 10-jarig bestaan van de golfbaan. Vanuit de vereniging is een bijdrage gedaan 
in de kosten maar een groot gedeelte is, mede gefinancierd uit een subsidiepot waarin het  
Brabants Landschap, de Provincie Brabant en gelden vanuit de Nationale Postcode Loterij samenwerken 
aan biotoop verbetering welke extra aandacht vragen. 
Wij danken dan ook deze organisaties dat zij bijna € 2500, = hebben bijgedragen aan dit belangrijke project 
voor uitbreiding van nestgelegenheid. 
Onderstaand een overzicht van de genomen maatregelen.  
Voor de resultaten komt binnenkort het 10e Inventarisatierapport uit van de Natuurwerkgroep IVN het 
Woold over het jaar 2020. 
 
Nestvoorzieningen voor vogels  
 
De nestkasten voor de vogels, wil niet zeggen dat er geen andere vogels gebruik van kunnen maken. 

1 4 nestkasten voor Boomkruipers (Certhia brachydactyla),  
2 10 nestkasten voor Spreeuwen (Sturnus vulgaris),  
3 9 nestkasten voor Koolmezen (Parus maior),  
4 4 nestkasten voor mezen (Paridae) met kijkglas en  
5 1 nestkast voor uilen.  

 
Onderstaand de nestkasten op kaart ingetekend 
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  Alle kasten zijn gemerkt met een nummer.   Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)  
 ..........          mogelijke nestkastbewoner. 
 
Overige nestvoorzieningen voor vogels welke al eerder door vrijwilligers zijn geplaatst 
Nestvoorziening achter hole 13 
Achter hole 13 is een kunstnest voor Ooievaars (Ciconia ciconia) geplaatst. Het nest is in 2020 niet gebruikt. 
 
Nestvoorziening onder bruggen 
Verder zijn er onder de bruggen nog een 3tal nestkasten voor Grote gele kwikstaarten (Motocilla cinerea) 
aanwezig.  
 
Nestvoorziening nabij het Gedenkbos 
Tussen de golfbaan en het Gedenkbos staat een nestkast voor Torenvalken.  
 
Nestvoorziening bij het Wehrmachtshuisje 
In het Wehrmachtshuisje is een grote kast geplaatst voor Kerkuilen. 
 
Nestvoorziening ten behoeve van de IJsvogel (Alcedo atthis) 
In het voorjaar van 2020 zijn de IJsvogelwandjes naast een poel bij het Gedenkbos gerepareerd.  
 

 
  
 
Nieuwe ijsvogelwand.     
Nabij hole 17 is een tweede ijsvogelwand aangelegd. 
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Vleermuiskasten 
 
 
Vleermuiskasten op de Golfbaan 
In het voorjaar van 2020 zijn door leden van Natuurwerkgroep 
IVN het Woold 20 vleermuiskasten geplaatst op de Golfbaan.  
Het doel van de plaatsing van vleermuiskasten is extra 
verblijfplaatsen realiseren en op deze manier meer inzicht te 
verkrijgen in de soorten die voorkomen in deze omgeving. 
In totaal zijn er 20 kasten gehangen waarvan 18 kasten, 
verspreid over het terrein, deels in clusters, tegen bomen zijn 
geplaatst.  
Eén koloniekast is tegen de gevel van het Wehrmachhuisje 
geplaatst en één grote paalkast is geplaatst nabij het 
Gedenkbos. 
 
Verschillende types van kasten 
In overleg met Brabants Landschap is gekozen voor 
verschillende types kasten om voor diverse soorten 
vleermuizen nestmogelijkheden te bieden.  
 
De volgende aantallen en types kasten zijn geplaatst; 
Ø 9 kasten zijn van het type WS08 geschikt voor diverse 

vleermuissoorten, zowel soorten die in nauwe ruimtes 
verblijven als ook voor soorten die vrij hangen of in 
groepjes is er plek in de kast.  

Ø 4 kasten van het type WS04 bedoeld voor diverse soorten. 
Ø 5 kasten van het type PL02. Dit is een bolle kast speciaal voor boom bewonende soorten waarin de 

dieren vrij kunnen hangen of in groepjes. 
Ø 1 kraamkoloniekast van het type SK01 voor diverse soorten. 
Ø 1 paalkast van het typt SK05 geschikt voor vleermuizen die in nauwe ruimtes verblijven. 
 
Opmerkingen:  De typeaanduidingen van de vleermuiskasten zijn volgens de leverancier Vivara. 

De kraamkast en de paalkast zijn gemaakt van spuitkurk en de overige kasten zijn van 
duurzaam houtbeton gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grove den met vleermuizenkast in Vak West. 

Paalkast type SK05 Kraamkoloniekast type SK01 
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 De plaatsen waar de vleermuiskasten zijn geplaatst 

 
 
 
 
De controle van vleermuiskasten wordt ook in het inventarisatierapport 2020 nader uitgewerkt 
Namens leden Natuurwerkgroep IVN het Woold 
Ad Verhoeven 
 
 
Onderstaand de organisaties welke hebben medegewerkt bij het plaatsen en financieren van de 
ijsvogelwand en de kasten.  Hiervoor namens alle leden hartelijk dank. 
 

    Instituut voor natuureducatie  
        en duurzaamheid 
 

    
 
 
 

Overzicht van de locaties van vleermuiskasten op Golfbaan het Woold. 
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