
Weblog aanleg oeverzwaluwwand en 
vleermuiskelder 

15 september 2011 tot woensdag 18 april 2012 

Locatie oeverzwaluwwand en vleermuiskelder.  

Het adres waar alles gaat plaats vinden:  
fam. Nahuis (Tonnie) Meenweg 4, 7156 NX, Beltrum. 

Voorbereidingen 



OPENING: Woensdag 18 april 2012 
 
De Vogelwerkgroep Eibergen nodigt u uit aanwezig te zijn bij de 
feestelijke opening van de oeverzwaluwwand /vleermuiskelder te Beltrum. 
Dit zal zijn op woensdag 18 april 2012 om 16.00 uur op het erf van de familie Nahuis, Meenweg 4 
, 7156 NX te Beltrum. 
 
Programma:  
 
16.00 uur Inloop met koffie en thee. 
16.30 uur Opening van de middag door Gerrie Slü�tter, voorzitter van de Vogelwerkgroep 
Eibergen. 
16.45 uur Officiële openingshandeling van de oeverzwaluwwand/vleermuiskelder. 
 
Daarna rondleiding rondom het project door leden van de Vogelwerkgroep Eibergen. 
 
17.15 uur In de nieuwe groepsruimte gaan we wat drinken op  de opening van de 
oeverzwaluwwand en vleermuiskelder,met  daarbij een hapje.  
 
18.00 uur Afsluiting. 
 
Wij hopen dat wij ook u mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gerrie Slü�tter (voorzitter),  Cees van Beinum (secretaris)  
 
 
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw komst wilt doorgeven en met hoeveel personen u 
denkt te komen. Zo mogelijk per mail aan de secretaris: g.c.van.beinum@freeler.nl 

 FOTO' 
S. https://picasaweb.google.com/108076255808988592594/OeverzwaluwwandEnVleermuiskelde
r#  

De bouw.  
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Vrijdag 16 maart 2012  

Willie, Rob en Bas hebben vandaag nog weer een aantal klusjes opgeknapt. 
De deur is op maat gezaagd en opgehangen. Er zijn nog meer veldkeien naar binnen gebracht 
en langs de wanden van de vleermuisbunker gelegd. Alle vijf kunstnesten voor de Huiszwaluw 
hangen nu ook op hun plek. Twee links, één in het midden en twee rechts bij de deur. 
 
Ook de scheuren in de muur zijn voor zover mogelijk opgevuld met leem. Deze waren ontstaan 
nadat de 1 meter dikke laag zand op het dak van de bunker was aangebracht. Afgelopen 
weekend bleek wel dat deze zeker niet groter waren geworden, eerder kleiner. Dus de hele zaak 
is wel in rust gekomen. 
 
Zaterdag 17 maart 2012  hebben Willie, Alex en later ook Bas nog het één en ander afgewerkt. 
Ik heb de deur voorzien van een eerste vergrendeling, een aanslaglat vast gemaakt waar de deur 
tegen aan kan lopen en de laatste slotbouten in de scharnieren vastgeschroefd. Ook het gat voor 
de vleermuizen zit nu boven in de deur.  
 
Willie heeft de scheuren in de muur afgeborsteld zodat de, te veel opgebrachte leem, er nu af is. 



Daarna heeft hij alle gaten in de Oeverzwaluwwand nog eens nagelopen. Het was ons gebleken 
dat er hier en daar nog wel ruimte achter de muur was ontstaan. 
Dus heeft Willie het zand in alle gaten nog eens goed aangedrukt en waar nodig bijgevuld. 
 
Bas en ik hebben in de vleermuisbunker nog een paar oude planken / platen hout op de wanden 
vast geschroefd. Hier kunnen de vleermuizen achter kruipen en zijn ze nog beter beschut. 
 
Tegen 12.00 uur voegden ook Roy en een collega van loonbedrijf Mateman met kraan en 
kieper/dumper zich weer bij ons. 
Zij hebben samen zand dat elders op het terrein van Nahuis lag naar de bouwplaats gebracht. De 
eerste vrachten gingen goed, maar later liep de combinatie van vierwiel aangedreven tractor met 
kieper regelmatig vast in het weiland richting bouwplaats. Steeds moest de kraan er weer 
bijkomen om deze los te trekken/drukken. Dus dat schoot niet echt meer op. Maar uiteindelijk is 
het toch gelukt om al het zand achter de vleermuisbunker te krijgen. Daar ligt het nu nog te 
wachten totdat Mateman weer tijd heeft om de bunker definitief in te pakken. 
 
Vanmorgen, donderdag 22 maart 2012  om 07.00 uur zag ik al wel de rupskraan bij Nahuis 
staan. Bij navraag bleek deze daar dinsdag al gebracht te zijn. 
Morgen ga ik in overleg met Matenman kijken wanneer de zaak kan worden afgerond. 
- het zand tegen de vleermuisbunker aanwerken 
- het restant van de veldkeien naar de oeverzwaluwwand verplaatsen (rechts van de deur) 
- het terrein rondom de Oeverzwaluwwand / vleermuisbunker netjes afwerken 
- de rijplaten verwijderen en opladen 
- en als laatste het tijdelijke bruggetje over de sloot er uit halen en de roosters die hierop liggen 
afvoeren. (te samen met overige restanten van de roosters en de bouw) 
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Vrijdag 9 maart 2012 hebben Rob en Willie enkele karweitjes opgeknapt. 
Ze hebben in de bunker nog wat stenen vermetseld en een aantal veldkeien (had Scharenborg al 
gebracht) naar 'binnen' gewerkt. Ook het zand dat vorige week zaterdag in het einde van de gang 
was gedropt, hebben ze tussen een aantal duikers verdeeld en uitgevlakt. 
 
Rond twaalf uur heb ik zelf even de deur voor de vleermuisingang opgehaald bij Dicoti 
Timmerwerken en op de bouw afgeleverd. Deze zware deur past goed; het gat voor de 
vleermuizen moeten we er zelf nog op de gewenste plek in maken. 
 
Zaterdag 10 maart 2012.  

Bas en ik waren rond 08.00 uur aanwezig voor het geval Mateman er al met kraan zou staan. 
Tegen half negen kwam ook Willie er weer bij. Helaas kwamen pas tegen 8.45 uur twee 
medewerkers van Mateman (Roy en Rolf) om de situatie eerst eens te bekijken. Toen is er beslist 
dat ze het met de grote mobiele kraan ook wel konden redden. 
Tegen 09.30 uur kwamen zij met de kraan en een dumper weer bij ons terug. 
 
Het zand dat er al een hele tijd lag (redelijk droog) werd boven op het begin van de bunker 
gegooid, tot iets meer dan een één meter dikke laag. Later is het zand eerst met de dumper 
zover mogelijk achter de vleermuisbunker gebracht; anders moest Roy Meuleman (de 
kraanmachinist) het een aantal keren verplaatsen. Maar door de 'dolle' leemgrond kon ook de 
dumper, met de vierwiel aangedreven tractor er voor, lang niet overal komen. Het werd dus 
opgekiept op de plek waar hij op dat moment bleef steken. Het scheelde in ieder geval wel wat 
kraanwerk. 
 
Ondertussen waren wij begonnen met het uitmeten van de deur; hoe hoog komt ie en waar 
moeten de scharnieren komen, enz. Ook begonnen Willie en Bas met het plaatsen van de 5 
huiszwaluwnesten op de muur onder het overstek. 
 



Inmiddels was er al een behoorlijk pak zand op het dak gepakt. Hierdoor was er natuurlijk weer 
enige werking in de bunker ontstaan en zijn de trekstangen weer behoorlijk op spanning komen 
te staan. Een aantal hebben we losser gedraaid. Bij een paar lukte dat niet meer en hebben het 
maar zo gelaten. 
Helaas heeft de Oeverzwaluwwand hier wel wat van geleden. Er is een horizontale barst 
ontstaan in het midden van de muur en ook bij de ingang naar de vleermuisbunker. Het zijn geen 
gevaarlijke scheuren en we doen er verder niet meer aan dan met leem dichtstrijken. Met het 
afhangen van de deur zijn we gestopt om de zaak eerst tot rust te laten komen. 
 
Tegen drie uur 's middags was het hele dak van de bunker bedekt met een dikke laag zand van 
meer dan een meter hoogte. Roy heeft daarna nog wat zand uit de plas gehaald en tegen de 
opstaande wanden aangewerkt. Na de koffie van 16.00 uur zijn Willie en ik naar huis gegaan. 
Roy heeft nog een half uurtje door gewerkt. 
 
Een aantal foto's van dit weekend staan al weer op het internet in het fotoalbum van Willie. 
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Vrijdag 02 maart 2012  

Vrijdag 2 maart hebben Luuk, Willie, Alex en Rob bij agrariër Onstenk in Lievelde de benodigde 
roosters opgehaald.Met twee aanhangers hebben we de eerste rit  5+7 roosters mee genomen 
en met een tweede rit, de resterende 10 roosters. We hadden er nu aan 22 stuks genoeg omdat 
deze roosters 13 cm dik waren t.o.v. 9 cm van 'onze' oude roosters. Ze waren hierbij ook een 
stuk zwaarder en het kostte dan ook enige moeite om ze in en later weer uit de aanhangers te 
krijgen. 

In de tweede rit hebben we bij mij thuis wat oude boomstronken en stammetjes meegenomen. 
Deze hebben wij in de kelder in een paar hoeken verwerkt als schuilplaats voor amfibiën. 

Zaterdag 03 maart 2012  

Zaterdag 3 maart was Eef Helmers weer om 8.30 uur present met de verreiker van Bouwbedrijf 
Gunnewiek. Ook Rob, Willie en ik waren er op tijd. Het kostte wederom moeite om hiermee door 
het weiland te rijden om tot op de rijplaten te komen. Met behulp van zijn eigen 'arm' moest hij de 
verreiker er door trekken en duwen. Maar het lukte gelukkig wel. Bij de bouwplaats ging het een 
stuk beter. 

Eerst hebben we alle roosters bij de rijplaten verplaatst naar midden achter de vleermuisbunker. 
Daarna kon de verreiker een meter of 5 verder rijden om deze roosters allemaal op hun 
uiteindelijke plaats te zetten. (de afstand kon net niet in één keer worden overbrugd). Tegen half 
elf waren we hier mee klaar en waren alle wanden geheel op hoogte. Daarna heeft Eef nog een 
paar bakken met zand op het eind in de bunker laten vallen. Hiermee kunnen de roosters tussen 
de duikers nog mee worden opgevuld. Als laatste hebben we toen het dak dicht gelegd en de 
dakroosters met antiworteldoek bedekt. 

Toen dat klaar was ging er even een lichte golf van emotie door mij heen, zoiets van: "Yes, het 
is ons gelukt. Toch klaar vóórdat het broedseizoen begint".  

  

Tijdens de koffiepauze om 10.00 uur was ook Fons Geerdink van loonbedrijf Scharenborg al 
met een kraan gearriveerd. Ook hij had er moeite mee om door het glibberige weiland heen te 
komen. Hij heeft heel wat zand rondom de roostermuren gepakt en ook al een eerste laagje zand 
op de bunker gegooid. Wat ik al verwachtte klopte ook; veel water rondom de kelder werd 
verdrongen en zondag bleek ook veel water vanuit de kelder te zijn weggetrokken (in het zand). 



Om 12.30 uur vonden we het mooi geweest en hebben we er een pilsje opgedronken. 
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Vrijdag 24 februari 2012  

Vandaag zijn Willie, Luuk en ook Bas verder gegaan met het plakken van de stenen in de 
duikers. Ook het opmetselen van de andere twee tussenmuurtjes in de vleermuiskelder is ter 
hand genomen. Het anti-worteldoek is, waar mogelijk, verder uitgelegd op het dak. Zij hebben 
ook berekend hoeveel roosters er nog nodig zijn. 
  
Dat waren er 55 stuks van 180 cm, die bij Tonnie Nahuis nog klaar liggen. Deze heeft Robert 
Dibbelink vanmiddag, woensdag 29 febr., in een half uur tijd overgebracht tot achter de rijplaten. 
Verderop is het te drassig om nu met de shovel door te rijden. 
  
Daarnaast zijn er nog ongeveer 30 roosters nodig van 220 of 230 cm lengte. 
Hiervoor hebben we helaas de roosters van Meier in Eibergen moeten afzeggen. Dat gaat te lang 
duren voordat we daar bij kunnen. 
  
Het hout voor de deur is besteld bij Dicoti in Beltrum. Het wordt een 3 cm dikke deur van douglas 
hout. 
De planken worden half om half afgefreesd (sponning), zodat bij krimp van de planken geen grote 
kieren ontstaan. 
De eigenaar, Bert Dimmendaal, zal de deur ook gelijk in elkaar zetten. "Als alles op maat 
gemaakt is, dan is dat ook niet veel werk meer" is zijn reactie op mijn vraag, hoeveel meer het 
zou gaan kosten als hij de deur in elkaar zou 'schieten'. 

 
PS: Hou voorlopig woensdag (middag) 18 april vrij. 
Mogelijk kan dan de Oeverzwaluwwand officiëel in gebruik worden genomen. 
Verdere mededelingen hieromtrent zullen zo spoedig mogelijk volgen. 
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Dinsdag 21 februari 2012  

Het is dinsdagmorgen 21 februari gelukt om de drie resterende duikers op hun plaats te zetten. 
Willie, Luuk en ik waren daarbij aanwezig. 
Met de kraan van loonbedrijf Scharenborg uit Beltrum is het gelukt om de duikers in twee stappen 
op hun plaatst te zetten. 
De 1e konden we snel plaatsen omdat daar geen ijs meer lag. Voor de twee andere duikers 
moest er eerst ijs worden verwijderd. Ik was al begonnen met een bijl, maar met een kraan bij de 
hand ging dat toch wel een stuk gemakkelijker en sneller. 
Even met de (pallet-) lepels heen en weer en het ijs vliegt alle kanten op. Daarna konden de 2 
duikers tegen elkaar aan geplaatst worden. 
Voor zo ver er nog roosters lagen hebben we deze alvast tegen deze duikers opgestapeld. 
Ook hebben we de openingen tussen de dakroosters en de duiker achter de ingang, met kleine 
korte roosters dicht gelegd. 
Het eerste tussen muurtje in de kelder hebben we met 4 roosters helemaal op hoogte gemaakt. 
  
Daarna het antiworteldoek bovenop het dak recht getrokken en met zand vastgelegd. 
Als laatste hebben we de spanning op bijna alle trekstangen er af gehaald door de moeren wat 
losser te draaien. 
Bij één wilde dat niet lukken; er stond te veel spanning op. 
Gisterenavond nog eens geprobeerd met een gastang, maar ook dat lukte niet echt. 



 FOTO' 
S. https://picasaweb.google.com/108076255808988592594/OeverzwaluwwandEnVleermuiskelde
r#  

Woensdag 22 februari 2012  

Vandaag is het Willie wel gelukt met een hele echte en grote bahco sleutel. 
Het heeft hem veel inspanning gekost, maar uiteindelijk is het gelukt. 
Al met al toch een teken dat er nog werking in de grond zit. Dat zullen we dan ook straks, als er 
zand bovenop gegooid wordt, heel goed in de gaten gaan houden. 
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Vrijdag 17-02-2012 
Afgelopen week is er niet veel gebeurd. 
Robert Dibbelink heeft geprobeerd om in Eibergen de 29 grote stalroosters op te halen. 
Helaas liggen deze zodanig ver in een zandpad dat ze nu door de invallende dooi niet bereikbaar 
zijn. 
Ook de drie kleine duikers zijn hierdoor niet te verplaatsen. 
 
Willie, Rob, Luuk en Bas hebben het één en ander rondom de bouwplaats voor zover mogelijk 
(niet vast gevroren) opgeruimd. 
Bas maakt melding van een paar barsten in de Oeverzwaluwwand. 
  
Er ligt nog veel ijs; ook achter de vleermuiskelder waar de drie kleine duikers nog moeten worden 
geplaatst. 
Er stroomt wel smeltwater weg naar de waterplas. De bovenlaag van de grond is ontdooid; 
daardoor wordt het modderig en glibberig. 
 
Zondag 19 februari 2012   
De situatie ter plaatse nog eens bekeken; er is nu al redelijk wat ijs weggesmolten. De plek voor 
de eerste kleine duiker kan ik vrijmaken van de roosters die waren ingevroren en het kleine 
beetje overgebleven ijs. 
Ik kan de moeren van een paar trekstangen tussen oeverzwaluwwand en duikers losdraaien met 
een 'bahco', andere niet. Ander gereedschap (ringsleutels) nodig. 
 
Maandag 20 februari 2012  
Afgesproken met Willie om morgenvroeg in/met de vleermuiskelder aan het werk te gaan. 
Rob ligt ziek thuis (luchtwegen) en Bas kan ook niet. Willie belt Luuk en Gé nog. 
Willie haalt 2 zak tegellijm bij ECB-Witzand. 
Bas heeft ongeveer 20m2 en ik ongeveer 4 m2 antiworteldoek liggen om daarmee later de 
vleermuiskelder verder af te dekken. 
 
Loonbedrijf Scharenborg gebeld: Zij hebben morgen een kraan beschikbaar. 
Om de gang er in te houden proberen we morgenvroeg met deze kraan de drie kleinere duikers 
op hun plaats te zetten. 
Hopen dat het lukt. Kunnen we verder met het afbouwen van de vleermuiskelder. 
 
Dinsdag 21 febuari 2012  
Zie bovenstaande activiteiten. 
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Zaterdag 11 februari 2012 
's Morgens om 08.30 waren Bas, Luuk, Cees, Gé en ik aanwezig. Even later arriveerde ook 
Jeroen (Klein Gunnewiek) weer met de verreiker. Pet af voor hem, want het was koud in de 
cabine. De kachel werkte niet goed en dat merk je wel bij -10°C. 



We zijn snel aan de slag gegaan want de dooi ligt op de loer. Alles wat we vandaag kunnen doen 
is meegenomen. Zo gauw het gaat dooien wordt het weer een glibberige modder bende met zo 
veel leem in de grond. 
  
Het stapelen van de roostermuren ging goed en lekker snel. Tegen half twaalf was de hele 
vleermuiskelder (behalve het eindstuk) dicht. Ook de dakroosters lagen er al op. Daarna hebben 
we nog een heel stuk van het dak met anti worteldoek kunnen afdekken. 
Een aantal dakroosters zijn aan de onderkant nogal aan betonrot onderhevig. Bas heeft daarop 
bedacht om voor de zekerheid bovenop een paar roosters overdwars er overheen te leggen. Dus 
per dakdeel twee roosters van duiker naar duiker. (zie eventueel foto's die later nog in het album 
van Willie te zien zullen zijn). Deze roosters verdelen de druk van het pakket zand, dat er 
bovenop komt te liggen, over alle roosters. 
De meeste van deze extra roosters hebben we ook op hun plaats kunnen leggen. Omdat we nog 
anti worteldoek te kort komen hebben we niet alles dicht kunnen leggen. 
  
Al met al wordt het nu al heel mooi; jammer dat er straks zand overheen moet. 
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Vrijdag 10 februari 2012  
Het is ons (Rob, Bas, Luuk, Willie en ik) vandaag gelukt om in het ijs achter de ingang een gat te 
maken waar een duiker in paste. 
Met bijl en een motorzaag en op het laatst een heater op gas hebben we het gat tot op de 
onderliggende roosters kunnen hakken. 
Tevens hebben we een paar banen langs dit gat ijsvrij gemaakt waar we verder kunnen met het 
stapelen van roosters. 
  
Toen dat allemaal bleek te lukken hebben we Robert Dibbelink gebeld. Met een half uur was hij 
ook al ter plaatse. Intussen was er ook al antiworteldoek boven op het dakgedeelte gelegd dat 
vorige week klaar is gekomen. 
  
Robert is er met de shovel even geweest om de duiker op zijn plek te zetten. Dat paste heel 
mooi. 
Daarna heeft hij ook wat zand boven op het antiworteldoek gegooid zodat dat ook goed blijft 
liggen. 
  
Na de middagpauze hebben Bas en Willie met de hand al een aantal roosters tegen deze duiker  
opgestapeld. Hier kunnen we morgen op verder bouwen. 
Ook hebben zij in de vleermuisgang een begin gemaakt (ook gaten in het ijs gehakt) voor een 
paar dwars muurtjes. Deze dwars muurtjes zorgen ervoor dat er minder luchtcirculatie in de 
vleermuisgang ontstaat. 
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Vrijdag 3 februari 2012.  
09.00 uur De weersverwachtingen voorspellen niet veel goeds; er komt sneeuw. Collega's 
kunnen mij vertellen dat het tegen elven begint te sneeuwen. In het noorden ligt al zo'n 5 cm. Is 
het dan wel verantwoord om morgen aan het werk te gaan? 
Afwachten maar. 
11.00 uur. Eef Helmers moet zich afmelden voor de klus op zaterdag; hij kan niet met de 
verreiker komen. 
Jeroen Klein Gunnewiek, neef van en ook werkzaam bij Willie, eigenaar bouwbedrijf 
Gunnewiek, is bereid zijn plaats in te nemen. (opluchting) 
  
 's Middags blijkt het bij ons enorm mee te vallen. Met dit dunne laagje sneeuw kunnen we veilig 
genoeg werken. 
Voor de zekerheid rij ik er na het werk even langs. 



Van Tonnie Nahuis krijg ik meteen al te horen dat de vier duikers 's morgens zijn gebracht. Dat is 
al mooi. 
Robert Dibbelink heeft achter de kelder een dikke laag zand opgebracht die nu al keihard is door 
de vorst. Dus ook dat geeft geen belemmering meer. 
Ook de veeroosters heeft hij mooi in een rij achter de vleermuiskelder opgestapeld. 
Verder ligt er nauwelijks sneeuw, dus dat levert geen belemmering op. Wel liggen veel roosters in 
het water vast gevroren en enkele delen van de wand kunnen we niet opbouwen omdat de 
onderste roosters met een dikke laag ijs zijn afgedekt. 
  
Zaterdag 4 februari 2012.  
Tegen half negen zijn we, Luuk, Willie, Rob en ik precent. De schaftkeet staat weer op zijn plek. 
Een een elektrisch verwarmings kacheltje aangesloten als verwarming in de keet. 
Het is koud, -14 à -15 °C, maar niet te koud. Er is  nagenoeg geen wind en het zonnetje komt al 
op. 
We bekijken de situatie bij de kelder. Maken de roosters waarop we verder moeten stapelen vrij 
van sneeuw en zand. 
Even later komt Jeroen met de verreiker. Voor hem de eerste kennismaking met ons vrijetijds 
bouwwerk. Hij vindt het best groot en een hele klus. 
  
We beginnen snel met de vrij liggende (varkens) roosters op te stapelen. Twee delen krijgen we 
op hoogte. De andere roosters die we nog nodig hebben voor nog twee delen zijn vast gevroren 
in het zand en in het water; dus niet bruikbaar.  
Na de koffiepauze besluiten we om eerst de veeroosters voor het dak te gaan leggen op die 
plaatsen waar het al kan. Vijf gedeelten van de kelder kunnen afgedekt worden. Daarna leggen 
we alvast de benodigde roosters voor de andere delen midden op de overige duikers. Als we 
later de wanden verder hebben opgetrokken, kunnen we die zonder verreiker toch al dicht 
leggen. 
Tegen half twaalf bedenken wij dat we misschien twee andere wanden toch wel verder kunnen 
optrekken, maar dan met de grotere veeroosters. Deze zijn wel 10cm breder dan de onder 
liggende roosters, maar komen volgens mij wel stabiel genoeg te liggen. Zo bedacht en zo 
gedaan. Ze liggen inderdaad lekker stabiel en we kunnen na de middagpauze ook deze twee 
gedeelten met de al aanwezige roosters afdekken. 
Het geheel krijgt nu al een ander aanzicht. Enkele foto's staan al weer in het album van Willie. 

https://picasaweb.google.com/108076255808988592594/OeverzwaluwwandEnVleermuiskelder# 
  
We kijken wat we het a.s. weekend nog kunnen gaan doen. Eigenlijk alleen nog 2 of 3 wanden 
verder optrekken. 
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Woensdag 01 februari 2012 
Door het natte weer in december en januari hebben we niets meer kunnen doen aan onze wand 
en kelder. Het was één grote modderbende geworden. 
  
Intussen zijn Bas en Rob bij Beusink geweest om te onderhandelen over de duikers. We kunnen 
er nu een 7-tal kopen. Deze duikers zijn wat kleiner (± 1meter breed) en dus ook lichter dan de 
grote die er al staan. 
Maandag 30 jan. met Bas besloten dat we er vier laten brengen. Mogelijk zijn die er nog vóór het 
weekend. 
  
Nu 1 februari werkt het weer op een andere manier wel mee. Door de vorst kunnen we a.s. 
weekend weer wat gaan doen. Buiten het schaatsen, dat mij op de waterplas wel mogelijk lijkt, 
willen we toch echt aan het werk. 
  
Als voorbereiding heeft Robert Dibbelink gisteren, 31 jan., met zand de sporen achter de kelder 
opgevuld en de boel zo veel mogelijk uitgevlakt. Hier hebben we de voorkeur aangegeven boven 



het uitvlakken met een kraan (zoals aangeboden door Scharenborg) omdat dat meer verstoring 
van de ondergrond zou opleveren. 
Vandaag woensdag 1 febr. heeft hij alle 150 veeroosters (die zware van 150kg./stuk) met de 
shovel tot bij de vleermuiskelder gebracht. 
Robert al vast bedankt daarvoor. 
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Zaterdag 10 december 
Op zaterdag 10 december hebben Willie, Bas en ik nog een 'dakje' gemaakt op de 
oeverzwaluwwand. 
Dat houdt in dat we de bovenzijde van de muur geheel hebben afgedekt met grindtegels. Deze 
hebben we er in een laag specie opgelegd. 
Voor de winter wilden we dat in ieder geval nog graag gedaan hebben (muur blijft droger) en 
het is dus gelukt. (foto's in het album van Willie) 
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Vrijdag 2 dec.  
Rob en Willie konden helaas niet tegelijkertijd de tijd vrijmaken om de tegels op de 
Oeverzwaluwwand te vermetselen of stenen in de duikers te verlijmen. 
Dus deze klus blijft nog staan voor een goede en droge dag. 
Wel heb ik voorgesteld om de muur aan de bovenkant af te dekken. Mogelijk doen we dat met 
stroken vijverfolie die Bas en ik nog hebben liggen. 
De muur wordt aan de bovenkant dan niet zo door en door nat. 
 
Vrijdagmiddag zijn Robert Dibbelink met de shovel, zijn vader met de trekker en een dieplader 
van landbouwmechanisatiebedrijf Nijenhuis (Zwarteweg in Beltrum) naar de Kempersweg in 
Beltrum getrokken. Hier hebben we bij A. Klein Gunnewiek de 150 veeroosters (uit de koeienstal) 
opgeladen. We gingen er van uit dat deze roosters zo'n 100 kg per stuk wogen. En 15 ton 
konden we wel laden op de dieplader die volgens Nijenhuis wel 23 ton kon vervoeren. Binnen 
een uur tijd lag de hele partij op de wagen vast gesjord. We hadden ondertussen op de 
Kempersweg al wel een kleine file veroorzaakt doordat we op de weg moesten laden. 
Vervolgens ging het in optocht en heel rustig richting Nahuis. Achter de dieplader rijdend zag ik 
dat de banden wel behoorlijk onder de vracht leden. Zouden de roosters dan toch zwaarder zijn? 
 
Maar we kwamen goed aan op de Meenweg. Het indraaien bij Nahuis was lastig, maar na het 
verleggen van de boomstam bij de inrit lukte het net. Staand in het inrit van het weiland moest 
Robert toch even terug om, met een beetje meer vaart het weiland in te kunnen rijden. De 4-wiel 
aangedreven trekker had er zichtbaar moeite mee om zich door het weiland te ploegen. Met net 
voldoende grip (de wielen draaiden behoorlijk door) lukte het nog om achter in het weiland te 
komen. Bijna op het eind liep de combinatie toch vast en was er geen beweging meer in te 
krijgen. 
Ter plaatse hebben we alles afgeladen en achterin het weiland op het hoogste gedeelte 
neergezet. 
 
Robert, ik heb 's avonds op het internet even de roosters opgezocht en ze bleken 150 kg/stuk te 
wegen! Dus met elkaar lag er dan toch maar even 22,5 ton op de dieplader! Dus toch niet gek dat 
we alles in één keer, met wat moeite dat wel, hebben meegekregen. 
 
Verder: 
Door afwezigheid van Jan Beusink, hebben we nog niet kunnen kijken en onderhandelen over de 
duikers. Dat gaat mogelijk a.s. weekend gebeuren. 
Bij Meijer in Eibergen konden we niet de 26 stuks roosters van dezelfde afmetingen als 
hierboven, ophalen omdat deze achterin een slecht te berijden zandpad liggen. Dus dit moet ook 
later. 



 
Door de huidige slechte weersomstandigheden zal er dit weekend niet worden gewerkt. Alleen de 
muur afdekken en misschien het één en ander opruimen, denk ik. 
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Zoals gemeld in de vorige mail, zijn donderdagmiddag 24 november de trekstangen aangebracht 
tussen de Oeverzwaluwwand en de duikers voor de vleermuiskelder. 
Dat ging allemaal naar wens en daarna is ruimte tussen beide 'muren' geheel opgevuld met licht 
leemhoudend zand uit het depot van Tonnie Nahuis. Loonbedrijf Scharenborg, met dumper en 
kraan, en Robert D. met de shovel hebben hierbij al het zand in korte tijd verplaatst. Wij stonden 
erbij en keken er naar. Toch mooi om te zien. (zie foto's in het Picasa-Album) 
 
Vrijdag 25 nov.  hebben Cees van B., Rob P. en Jan B. alle gaten in de Oeverzwaluwwand 
opgevuld met zand. (zie foto's in het Picasa-Album) 
Willie S. en ik hebben een begin gemaakt met het plakken van de 'holle' rode stenen tegen het 
'plafond' van de duikers. Daarnaast hebben we de stalroosters van Tonnie N. opgehaald bij zijn 
huis en naar de bouwplaats gebracht. 
 
Zaterdag 26 nov.  zijn we verder gegaan met het opbouwen van de 'roostermuren' met behulp 
van de manitou (verreiker) met machinist Eef Helmers. Gé dat is dat ding met die hele lange 
uitschuifbare mast. Vader van Eef, Martin H. had zich ook spontaan aangeboden om deze 
zaterdag te helpen. 
Samen met Bas en ik hebben we hierbij een paar tussenmuren verder kunnen opbouwen en de 
tussen ruimte opgevuld met zand. Dus deze staan nu ook stevig overeind tegen de duikers 
aangedrukt. 
Ondertussen hebben G‚ H. en Willie S. weer een heel aantal stenen tegen de bovenkant van de 
duikers geplakt. Volop ruimte voor de vleermuizen om te overwinteren. 
 
Helaas hebben we niet zoveel kunnen doen als we zouden willen, omdat er te weinig 
mestroosters (van de goede lengte) voorhanden waren. 
We zijn nu naarstig op zoek naar ongeveer 100 … 150 van deze roosters van zo'n 220 cm lang 
of langer. Er zijn een paar opties, maar nog geen zekerheid. 
Zolang we die niet hebben kunnen we niet vol op verder. 
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Mensen, 
 
Hierbij een wijziging in de planning zoals ik deze dinsdagavond 22 nov. heb rond gestuurd. 
 
Gisteravond 23-11-2011  belde Richard Scharenborg dat de kraanmachinist vrijdag niet kon 
komen, maar indien voor ons mogelijk, wel vanmiddag (donderdag). 
 
Via een telefoontje met een medewerker van de fa. Wolterink, kreeg ik de bevestiging dat de 
trekstangen klaar waren. 
Daarna gebeld met Rob en Willie. Zij konden ook wel komen. 
Robert Dibbelink kon ook wel aan het eind van de middag er een uurtje tussenuit om met de 
shovel mee te helpen. 
Hoewel hij zelf erg druk was op de boerderij en ook bouwvakkers aan het werk heeft, wilde hij 
desondanks toch komen; echt klasse Robert! 
 
Dus om een lang verhaal kort te maken: 
ik heb vanmiddag een paar uur gesnipperd en om twee uur de trekstangen opgehaald. Die 
hebben Rob, Willie, Tonnie N. en ik er snel ingemaakt. De gaten hadden we zaterdag al geboord. 
Tegen drieën kwam Robert met de shovel. Heeft eerst enkele pallets met stenen verplaatst en 
toen om drie uur ook Scharenborg met een grote dumper (kieper) kwam, kon het werk beginnen. 



Robert gooide met de shovel de dumper vol en daarna werd deze met enige moeite tot voor de 
wand gereden en opgekiept. 
Om half vier kwam ook de kraan van Scharenborg met Fons Geerdink als machinist. Hij kon nu 
gelijk beginnen met het zand over de muur te brengen en in de tussenruimte te laten vallen. Dat 
ging hem erg goed af en het werk vorderde snel. Om kwart voor vijf vanmiddag lag al het zand, 
zo'n 40 m3 achter de muur. 
. 
De Oeverzwaluwwand is blijven staan en de roostermuren liggen nu mooi (muur-) vast tegen de 
duikers. 
Nu gaan we morgen, vrijdag 25 nov. de gaten vullen in de muur en in de duikers met tegellijm 
metselstenen tegen de binnen-bovenkant van de duikers lijmen. 
Tonnie Nahuis heeft zelf al de stalroosters uit zijn achterhuis gesleept. Indien mogelijk kunnen we 
die morgen ook transporteren richting vleermuiskelder. 
We gaan de nog aanwezige steigerplanken op mijn aanhanger pakken, zodat ik die ook weer 
naar de eigenaar kan brengen. 
 
Voor Zaterdag 26 november 2011  verandert er niet zoveel. Eef Helmers of een collega van hem 
komt weer met de Manitou - verreiker. Ook Willie en Bas zullen in ieder geval aanwezig zijn. Zelf 
kan ik hooguit een paar uurtjes komen. Onze eerste zorg zal zijn om zoveel mogelijk de "muren" 
van de vleermuiskelder met de stalroosters op te trekken. Hopelijk is er ook de tijd voor om direkt 
de ruimte tussen de twee "binnenmuren" op te vullen met zand. Dit geeft stabiliteit aan de stapels 
roosters. 
 
Bij deze wil ik een oproep doen aan degene die zaterdag willen en kunnen komen helpen, dit 
even aan mij te melden. 
Voor het stapelen van de roosters (niet echt zwaar werk) is het eigenlijk nodig, dat er een paar 
meer mensen komen. (Rob en Luuk kunnen zeker niet) 
Het zou erg jammer zijn als we door gebrek aan 'mankracht' niet ten volle gebruik kunnen maken 
van de aanwezige manitou. 
 
PS Gisteren, woensdag 23 nov. 2011  heeft de kraanmachinist (Roy Meuleman) van fa. 
Mateman nog weer heel wat zand uit de vergrootte waterplas opgediept. Deels is dit ook aan de 
buitenkant tegen de vleermuiskelder aangewerkt tot aan de bovenkant van de gestapelde 
roosters. Het geheel begint nu al aardig vorm te krijgen. Het lijkt er op dat we zodoende ook 
genoeg zand hebben om straks de gehele vleermuiskelder mee af te dekken. Dus ook dat loopt 
nu goed. 
Hopelijk blijft het weer nog een weekje meewerken zodat volgende week het 'dak' er op kan. 
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Hallo allemaal, 
 
Hierbij even weer een bericht over de werkzaamheden van afgelopen weekend en de planning 
voor vrijdag 25 en zaterdag 26 nov. a.s. 
 
Vrijdag 18 november  2011 zijn Luuk, Willie, Bas, Cees en later ook Rob hiermee aan het spelen 
gegaan. Ze hebben er leuke stapeltjes van 4 hoog van gemaakt. 
Een hele klus maar het is hun gelukt om de hele grote stapel klein te krijgen. Zie hiervoor de 
foto's die Willie aan het Picasa fotoalbum heeft toegevoegd. 
Ook aan het begin zijn enkele foto's toegevoegd. 
 
Zaterdag 19 november  was het de beurt aan neef Eef Helmers met de verreiker van bouwbedrijf 
Gunnewiek uit Beltrum. Eerst heeft hij met de grondbak zand in de ruimte achter de 
Oeverzwaluwwand gebracht. Daarna konden we met onze roosterhaken de stapeltjes roosters 
d.m.v. een paar hijsbanden aan de verreiker haken. Hiermee hebben we de "muur" achter de 
wand geheel kunnen opbouwen. Ook op het eind, in de U-bocht hebben we al een "muur" 
kunnen opbouwen. Het kost toch wel wat meer tijd dan in eerste instantie gedacht, maar i.v.m. de 



veiligheid kan het ook niet veel sneller. In ieder geval zijn we die dag zover gekomen dat er zand 
tussen de Oeverzwaluwwand en de vleermuiskelder kan worden gebracht. 
 
Gisteren 21 nov.  even ter plekke overleg gehad met Richard Scharenborg (agrarisch loonbedrijf) 
en Robert Dibbelink. 
Afgesproken dat zij onderling afstemmen of het vrijdag 25 nov. mogelijk is om gezamenlijk het 
zand bij de wand te brengen en met een kraan over de wand in de tussenruimte te laten vallen. 
Robert komt met de shovel en Richard met een kraan en een grote kieper. Er zal minimaal zo'n 
40 kuub zand moeten worden verplaatst. 

Woensdag 22 november  heeft Robert Dibbelink alle roosters in een uur tijd, met de shovel naar 
de bouwplaats bij de vleermuiskelder gebracht. 
 
Gebeld met Alfried Klein Gunnewiek. Hij had nog stalroosters liggen (uit de koeienstal) en mij 
deze al eens aangeboden voor het geval wij ze konden gebruiken. Zondag had ik de lengte al 
opgemeten (2,50 mtr). Dit is precies lang genoeg om deze roosters al zoldering (dak) voor de 
vleermuiskelder te gebruiken. Deze roosters zijn een stuk sterker dan de varkensroosters die we 
voor de wanden gebruiken. Er was enige twijfel ontstaan of de varkensroosters wel sterk genoeg 
waren, om het een meter dikke zanddek dat er later bovenop komt, wel konden dragen. Met deze 
veeroosters zit dat wel goed. 
Wij kunnen deze roosters ophalen voor zover nodig. Er zijn er ongeveer 150 stuks; ruim 
voldoende voor het dak. 
 
Vrijdag 25 november;  Zeker komen Rob, Willie en ik. Mogelijk ook Luuk. 
 
We gaan als eerste de RVS-trekstangen aanbrengen die worden gemaakt door 
landbouwmechanisatiebedrijf Wolterink-Pierik in Beltrum. Deze zijn donderdag klaar en ik zal ze 
ophalen. De trekstangen moeten tussen de Oeverzwaluwwand en de duikers van de 
vleermuiskelder worden aangebracht, voordat het zand er tussen gegooid kan worden. Anders 
kan de muur "weggedrukt" worden. 
 
Daarnaast zal Bas 's morgens ook even komen. Hij brengt tegellijm mee, waarmee we "holle" 
stenen tegen de bovenkant van de duikers gaan lijmen. Dit geeft extra schuilgelegenheid voor 
diverse vleermuissoorten die in of tussen deze stenen kunnen gaan zitten. Bas zal ons even 
richtlijnen geven hoe we deze stenen het beste kunnen plaatsen. 
 
Uit het achterhuis van de fam. Nahuis kunnen we ook nog een 50-tal roosters naar buiten halen. 
Robert kan deze later met de shovel verplaatsen naar de bouwplek. 
 
Als er dan nog tijd voor is kunnen we de opslagplaats in het weiland, waar de roosters en stenen 
gelegen hebben, opruimen en vrijmaken van brokken beton en steen. Hier moet ook nog een 
halve pallet stenen worden overgepakt van de kapotte pallet op een goede pallet. 
 
Zaterdag 26 november;  Eef of een collega van hem komt weer met de Manitou - verreiker. Ook 
Willie, Bas en Rob zullen in ieder geval aanwezig zijn. Zelf kan ik hooguit een paar uurtjes 
komen. Onze eerste zorg zal zijn om zoveel mogelijk de "muren" van de vleermuiskelder met de 
stalroosters op te trekken. Hopelijk is er ook de tijd voor om direkt de ruimte tussen de twee 
"binnenmuren" op te vullen met zand. Dit geeft stabiliteit aan de stapels roosters. 
Er van uitgaande dat het vrijdag lukt om het zand achter de Oeverzwaluwwand te krijgen, kunnen 
ook een paar mensen bezig gaan om de gaten in de muur op te vullen met zand. Maar dit heeft 
geen prioriteit. 
 
Met deze klussen is het komende weekend weer goed gevuld. Het weer kan van nu af aan alleen 
maar slechter worden, dus we willen er flink aan gaan trekken. 
Alle hulp is welkom. 
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Donderdagavond 10 november 2011  zijn de rijplaten met een dieplader door Mateman 
gebracht, maar nog niet gelegd. 
 
Vrijdagmorgen 11 nov.  hebben Willie, Rob en Luuk het zand op/in de roosters ingewaterd. 
Zoals verwacht moest er daarna nog wel weer zand worden opgebracht en ingeveegd. 
Zo'n 10 kruiwagens vol zijn er wel weer opgebracht. Hiermee zijn zij tot aan de middag druk 
geweest. 

Na de middag heeft Robert Dibbelink nog tijd vrij kunnen maken. 
In een korte tijd van 13.45 uur tot 16.15 uur heeft hij eerst de rijplaten uitgelegd over het 'bospad'. 
Daarna heeft hij de zes duikers, over die rijplaten tot bij de vleermuiskelder kunnen brengen. 
Tot slot heeft hij nog gauw drie keer met de shovel een stapel roosters naar de bouwplaats 
gebracht. Klasse!! 

Vandaag, zaterdag 12 nov.  waren Bas en ik al vanaf 8 uur aanwezig. Helaas nog geen kraan. 
Daarom hebben we eerst zelf nog wat roosters opgestapeld achter langs de Oeverzwaluwwand.  
Iets later kwamen ook Luuk en Willie ons weer helpen. 
Het laatste stukje van de roostervloer hebben we nog gelegd en weer met zand opgevuld. 
 
Laat, maar dan toch tegen elven kwam de dieplader, vanuit Vreden, met de rupskraan. Helaas 
waren daar geen hijsbanden bij en die moesten eerst worden gehaald in Eibergen. Om de tijd 
nuttig te besteden heeft Roy Meulenman als de kraanmachinist, alvast wat zand voor de 
Oeverzwaluwwand uit de waterplas opgediept. 
 
Tegen 12 uur konden we dan echt beginnen met het plaatsen van de 3 à 4 ton wegende duikers 
(betonelementen). Door eendrachtige samenwerking en het 'Fingerspitzengefühl' van Roy kregen 
we de 10 duikers binnen het uur op hun plaats te staan. 
Na de verlaatte middagpauze is Roy met de rupskraan verder gegaan met het vergroten en 
uitdiepen van de waterplas voor de wand. 
Rob en Tonnie Nahuis waren inmiddels ook gearriveerd en samen hebben we nog heel wat 
roosters tegen de duikers aan kunnen plaatsen. 
Ook met een paar hoeken en het eindstuk hebben we al een begin gemaakt en zo is er al een 
muurtje ontstaan. 
Tegen 15.15 uur heeft als laatste Roy langs de buitenkant zand tegen het 60cm hoge 
roostermuurtje aangewerkt. 
 
Als laatste klus was het nog even een werk om de rupsen van de kraan, ivm de naderende vorst, 
van leem en zand te ontdoen. 
Daarna nog even wat drinken (koffie, fris, een enkel pilsje) en toen om 16.00 uur voldaan naar 
huis. 
Mensen kom eens kijken, het begint nu echt vorm te krijgen en het wordt MOOI. 
De door Willie gemaakte foto's worden dit weekend aan het fotoalbum toegevoegd, maar in het 
echt is het toch wel veel indrukwekkender. 
 
https://picasaweb.google.com/108076255808988592594/OeverzwaluwwandEnVleermuiskelder# 
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Woensdag 2 nov.2011  heeft Loonbedrijf Scharenborg aan 't eind van de middag de keldervloer 
een meter breder uitgegraven. Ook heb ik gelijk de hoop zand die er achter lag, naar de zijkant 
laten verplaatsen. Hierdoor kan de grote kraan later goed er bij rijden en kan hij de duikers beter 
plaatsen. 
 
Vandaag vrijdag 4 nov.  hebben Luuk, Willie, Rob, Quido Hoitink, Alex en later ook Bas, samen 
de hele vloer af gemaakt. De roosters zijn gelegd in twee lagen kruislings op elkaar. We hebben 
zand over de roosters verdeeld en in de sleuven geschept, geschoven en geveegd. Het lijkt nu al 
heel mooi zo'n vloer. 



 
Willie heeft weer een aantal foto's gemaakt die vandaag of morgen wel in het Picasa-fotoalbum 
worden bijgevoegd. Dus kijk er dan maar eens naar. 
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Vrijdag 28 oktober  2011 zijn Luuk, Willie en ik ´s morgens begonnen met het uitvlakken van de 
bodem voor de vleermuiskelder. De grond was al aardig aangedroogd, dus harder en lastiger. 
Tegen koffietijd kwam ook Robert Dibbelink met de shovel  en daarop een lange mast 
gemonteerd. Hiermee hebben we met elkaar in anderhalf uur tijd, heel wat roosters kunnen 
verplaatsen. Luuk en ik de roosters (3 stuks per keer) bij de grote stapel, goed op elkaar leggen 
en dan aan de mast aanhaken. Robert zwaait met de mast naar de vloer van de vleermuiskelder 
en Willie haakt ze er weer af. Tegen 12.00uur moest Robert weer naar huis. 

Na de middagpauze zijn wij verder gegaan met het uitleggen van de roosters. "s Middags heeft 
ook Tonnie Nahuis weer geholpen. Met zijn trekker en grondbak konden we ook weer een heel 
aantal roosters naar de goede plek brengen. We hebben besloten om twee lagen roosters 
kruislings over elkaar heen te leggen. Hierdoor wordt straks de druk van de zware duikers over 
meer roosters verdeeld. Van de eerste baan (achter de muur) ligt de onderste laag er helemaal 
en van de tweede (er kruislings op) ongeveer een kwart. 

Willie heeft hiervan weer een paar nieuwe foto's in zijn album geplaatst. 

De totale diepte (of breedte) van de kelder wordt door het gebruik van de duikers ongeveer 5,5 
meter i.p.v. de 4,5 meter die volgens het oude ontwerp nodig was. Om ook de tweede baan te 
kunnen leggen moet er nu dus eerst nog een strook grond van een meter breed worden 
weggegraven. Hiervoor heb ik loonbedrijf Scharenborg gevraagd om dat in de komende dagen te 
gaan doen. Ook de bult zand die nu achter de 'vleermuiskelder' ligt gaan we een eindje 
verplaatsen. Hierdoor kan later een grote kraan beter de duikers op de plaats zetten. 

Het is nu ook duidelijk geworden dat een grote kraan (van Neco) daar niet zal kunnen komen 
i.v.m. zijn grote eigen gewicht. Gerrit Mateman had eerder al geopperd, dat een rupskraan een 
alternatief kon zijn. Hier gaan we nu mee aan de slag. Gerrit heeft zelf ook zo'n kraan en ik zal 
hem dan ook vragen wat dit gaat kosten, want die moet wel met een dieplader worden gebracht. 

Vandaag, zondag 30 okt . hebben Bas en ik even de stand van zaken ter plekke bekeken. Met 
zes duikers op de eerste baan met een onderlinge afstand va 2 meter, met aan het begin en eind 
en daartussen roosters gestapeld, komen we precies tot aan het eind van de Oeverzwaluwwand. 
In de draai op het eind komt één duiker en dan houden we drie duikers over om op de tweede 
baan terug te gaan. Hiermee komen we dan ongeveer weer op de helft van de 
Oeverzwaluwwand. 

Wel hebben we gedacht dat we de sleuven tussen de roosters zoveel mogelijk met leem moeten 
opvullen. De sleuven kunnen anders te diep zijn voor bepaalde dieren, om er weer uit te kunnen 
komen. Dat willen we natuurlijk niet. Dus kunnen we nog met een leempapje aan het werk. 
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Zaterdag 22 oktober , hebben we met de overgebleven stenen het 'halletje' naar de 
Vleermuiskelder geheel opgemetseld. Bennie B. heeft daarna nog even de deuropening in 
de muur aangesmeerd. 
  
Picasso-Cees heeft met een bezem gedoopt in een papje van leem, de gehele muur 
aangesmeerd met een laagje leem. Hij ging daar zelfs zo fanatiek mee bezig dat ie de 
bezemsteel door midden brak. Gelukkig vond Mark Nahuis (de zoon van Tonnie) nog een nieuwe 
bezemsteel. Deze was nog iets langer dan de oude, zodat hij beter bij de bovenkant van de muur 



kon komen. Hij heeft er een mooi schilderij van gemaakt. 
  
Bas was ook weer precent en heeft de hele morgen samen met Mark Nahuis met mestroosters 
lopen slepen. Eerst samen 3 of 4 stuks in de grondbak van de trekker leggen en daarna reed 
Mark de trekker naar de plaats waar ze moesten worden gelegd. Hier weer  uit de 
grondbak trekken/tillen en  dan goed op de bodem van de vleermuiskelder leggen. Zwaar werk. 
  
Vrijdag 28 oktober gaan we hiermee verder. 
De bedoeling is om te proberen de gehele vloer van de vleermuiskelder te leggen. De onderste 
laag is het lastigste. De tweede laag, over anders gelegd (haaks op de onderste laag), zal een 
stuk gemakkelijker gaan. 
  
Daarna moeten we kijken of we een grote kraan erbij kunnen krijgen die de 3 à 4 ton zware 
duikers op juiste plaats op de vloer kan zetten. Hiervoor zal nog iemand gevraagd worden die bij 
NECO in Neede werkt. Het is de vraag of hij er bij kan en durft te rijden. We zullen zien. 
  
Waarschijnlijk wordt er dan zaterdags niet gewerkt, althans niet door mij. 
Als de vloer/fundering van de vleermuiskelder vrijdag nog niet klaar is kunnen eventuele 
vrijwilligers hier dan nog mee verder. 
  
Foto's van de werkzaamheden van afgelopen vrijdag en zaterdag zijn weer toegevoegd aan het 
Picasa fotoalbum van Willie. 
Zie daar onze Picasso (of was het toch Anton Heyboer?) aan het werk. 
  
Hier nog een keer de link naar het album van Willie: 
https://picasaweb.google.com/108076255808988592594/OeverzwaluwwandEnVleermuiskelder# 
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Vrijdag 21 oktober,  hebben we, na een fris begin, lekker kunnen werken in de zon. 
Het verliep voorspoedig en we hebben dan ook de hele muur al kunnen aansmeren. Bennie B. en 
ik hebben de het stukadoorswerk gedaan, terwijl Willie de specie draaide en bij ons bracht. Cees 
heeft eerst het onderste deel van de muur van de opgespatte leem ontdaan en daarna elk gat 
stuk voor stuk netjes afgewerkt. 
  
We hielden nog wat stenen over en hebben toen besloten om hiermee het eerste stuk van de 
intree van de vleermuiskelder op te metselen.(dus achter de deur). 
Dit maakt ook de opbouw van de kelder met de mestroosters weer iets gemakkelijker. 
  
Voor het aansmeren hadden we een busje (1/2 kilo) gele kleurstof en hebben dat opgemaakt. 
Bas en ik hadden al besloten om op een voorstel van Bennie B. in te gaan en niets meer bij te 
kopen. 
Bennie B. gaf namelijk aan dat we de muur ook heel goed met de alom aanwezige modderige 
leem konden inkleuren. Dit trekt behoorlijk goed in de muur en geeft een heel natuurlijk aanzicht. 
En het is vanzelfsprekend ook "puur natuur'. 
  
Morgenvroeg, zaterdag 22 okt., gaan we verder met het opmetselen van de betonblokken bij de 
ingang van de vleermuiskelder. Enkele mensen, Cees zeker, kunnen aan de gang met het 
instrijken van de muur met een leempapje. Leden met een artistieke inslag worden hiervoor 
morgenvroeg nog uitgenodigd. 
  
Indien mogelijk (tijd en mensen) gaan we ook nog even bezig met het leggen van roosters voor 
de vloer van de vleermuiskelder. Hier gaan we ook op vrijdag 28 oktober mee verder. 
Waarschijnlijk wordt er dan zaterdags niet gewerkt, althans niet door mij. Hopelijk komen in de 
loop van volgende week ook de rijplaten, zodat we weer met zwaar materieel bij de bouwplaats 
kunnen komen. 
  



Bennie Ballast heeft morgen zijn werk af. We danken hem  voor zijn geweldige inbreng en inzet. 
Zonder zijn vakkennis waren we nog lang niet zover geweest, om van de kwaliteit nog maar niet 
te spreken. 
Wat begon met de toezegging om een dagje te helpen, is uitgelopen op het klaren van deze hele 
metselklus. 

4e blog  

Vrijdag 14 oktober  j.l. is onder een stralende zon, de gehele muur op hoogte gebracht door 
Bennie B., Gé, Luuk?, Rob en Willie. Het steiger is grotendeels weer afgebroken. Ook zijn de 
zijstukken al aangesmeerd met specie en een klein beetje okerkleurige kleurstof er door (als 
proef). Helaas nog steeds geen rijplaten. (op dit moment kunnen we nog even verder zonder) 
  
Vrijdag en zaterdag (morgen) 21-22 oktober a.s. gaan we verder met het aansmeren van de 
muur. 
Hiervoor haalt Bas nog 10 zaken cement (6 zakken kalk kunnen retour). 
Ook hebben we nog drie á vier busjes à 1/2 kilo, gele kleurstof nodig. 
  
Verder zullen we toch stukjes buis à 5 cm moeten gaan zagen om tijdelijk weer in de gaten te 
drukken. 
Bennie B. zal de muur wel zonder deze kunnen aansmeren, maar voor iemand van ons wordt dat 
te lastig. (houden we geen gat over) Bas zal bekijken of hij hiervoor de afkortzaag met een fijn 
vertanding kan meebrengen. Zo niet kijk ik of ik er een kan regelen. 
  
Hoewel wij vrijdag en zaterdag met een man of 4 de werkzaamheden kunnen verrichten, zou het 
mooi zijn als er (tijdelijk) enkele mensen extra komen. 
Ik wil graag vrijdag het steigermateriaal dat we van bouwbedrijf Gunnewiek hebben geleend, 
weer terug brengen. 
Hiervoor moet dit materiaal lopend tot bij de schaftkeet gebracht worden. (met de aanhanger 
komen we nu niet meer bij de muur) 
  
PS. Woensdagmiddag a.s. om 16.30 uur komt de Ziekenomroep van Groenlo enkele opnames 
maken. Bas en ik zullen in ieder geval hierbij aanwezig zijn. 
  
De laatste foto's zijn weer door Willie op Picasa gezet. Één daarvan voeg ik er hier bij. 
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Donderdag 6 oktober  hebben Rob, Willie en Luuk de overgebleven 3 pakken stenen (blokken) 
over gepakt op pallets. 
 
Vrijdag 7 oktober  waren we om 08.30 uur weer precent. 
Rob, Willie, Bennie B., Bas, Luuk, Robert D. en ik waren aanwezig. Later kwam Quido Hoitink 
ook vrijwillig om mee te helpen. Hij is een jonge student milieukunde, die een paar willekeurige 
dagen in de week vrij heeft. Zijn ouders kwamen dinsdag j.l. even bij me lopen bij de 
Oeverzwaluwwand. Zij vonden het ook een heel mooi en goed initiatief. Tijdens het gesprek 
kwamen we ook uit op de vrije tijd van Quido en dat hij interesse heeft in veel dingen. Ik merkte 
daarbij op dat hij vrijdag a.s. van harte welkom was. En dat was dus blijkbaar niet aan dovemans 
oren gericht. Fantastisch toch. 's Middags na zijn werk, is Gé‚ ook nog gekomen. Aangezien hij 
vroeger al eens een metselcursus had gevolgd, mocht hij dat nu meteen in praktijk brengen. 
 
Er is deze dag flink gewerkt. Ondanks de slechte weersvoorspellingen zijn we weer onder de 
enthousiaste leiding van Bennie B. aan de slag gegaan. Robert D. kon met de nodige moeite de 
zakken zand en de pallets met stenen tot op de bouwplaats brengen. Zijn shovel begon steeds 
meer te glibberen en te slippen. Maar goed, wij kunnen voorlopig verder. 
 
Al gauw stonden er weer twee extra lagen stenen met gat en al op de muur. Het werd toen 
duidelijk dat er deze dag een steiger gebouwd moest worden. Ik heb dus tussentijds bij 'ons' 
bouwbedrijf Gunnewiek steigerbokken en -planken gehaald. Direkt na de middag hebben we het 
steiger gebouwd over de halve lengte van de muur. Tegen het einde van de middag was dat deel 
van de muur al bijna op hoogte. Op dat moment was er al besloten om ook de volgende dag 
(zaterdag 8 okt) tot aan de middag verder te gaan. Tussen de werkzaamheden door zijn Bas, 
Rob en Quido begonnen met het leggen van de roostervloer voor de vleermuiskelder. Dat wordt 
wel een modderige boel, maar als de roosters eenmaal liggen, loopt dat een stuk gemakkelijker. 
 
Zaterdag 8 oktober.  



Weer waren Rob, Willie, Bennie B., Bas, Gé, Luuk en ik aanwezig. Bas had z'n programma een 
beetje omgegooid en Luuk kon tot een uur of elf blijven. Gé moest zijn inspanningen van de dag 
ervoor een beetje bekopen met spierpijntjes. Bennie B. liet ons zien hoe je met twee personen 
d.m.v. twee klauwhamers de stenen tot boven de muur kon optillen. Dat ging een stuk 
gemakkelijker en eenmaal de slag te pakken ging het ook snel. De laatste drie lagen stonden er 
ook al gauw bovenop. De muur was voor de helft op hoogte. Na het goed vullen van de bovenste 
gaten in en tussen de stenen, kon het steiger worden opgezet naar het rechter deel van de muur. 
Hier hebben we ook nog weer twee lagen kunnen opmetselen. Ook zijn door Bennie B. de lateien 
boven de deuropening gelegd en een klein stukje opgemetseld. Tegen 12.30 uur was de specie 
op en na het opruimen en schoonmaken van alle spullen konden we met elkaar even een pilsje 
pakken. 
 
Het slagblok dat ik had gemaakt om de buizen uit de muur te slaan heeft het vandaag helemaal 
begeven. De buizen zitten af en toe erg vast in de muur. Enerzijds doordat ze langer dan een 
week er in zaten en anderzijds doordat het blok rond was en de buizen soms een beetje 
ingedrukt, dus ovaal. Er zal een nieuwe moeten komen om de buizen er uit te kunnen slaan. 
 
Al met al zijn we erg opgeschoten deze dagen en hebben we met zijn allen plezierig gewerkt. Op 
een paar flinke buien na, konden we toch bijna constant doorwerken. 
 
Zondag 9 oktober  
Gisteravond en vanmorgen heb ik twee nieuwe slagblokken gemaakt. Nu met een stuk (harde 
plaat) ertussen. Ook heb ik ze beide een klein beetje ovaal gemaakt zodat ze niet klem komen te 
zitten in de gaten in de muur. 
Van 09:00 tot 11:30 uur heb ik bijna alle buizen er uit kunnen slaan. Een paar, aan de achterkant 
kapotte buizen, moeten vanaf de voorkant eruit worden geslagen, maar daar staat het steiger 
voor. Een paar in de bovenste laag heb ik laten zitten omdat ik bang was om de steen erboven 
ook los te slaan. Een steen is ook los komen te zitten. Deze staat een beetje schuin op de muur 
zodat die vrijdag a.s. weer vast gemetseld kan/zal worden. 
 
Planning voor Vrijdag 14 oktober a.s. 
Er zal in ieder geval verder gemetseld worden door Bennie B., Rob, Willie en Luuk (en Gé?) 
(Vergeet ik iemand?). Verwacht wordt dat de muur in zijn geheel op hoogte komt. Als het kan, 
zou het heel fijn zijn als een of twee mensen zaterdag even de laatste buizen uit de muur tikken. 
Bas en Alex kunnen het hele weekend niet. 
 
Zaterdag 15 okt. wordt er niet gewerkt. 
 
Daarna zal de muur hopelijk aangesmeerd kunnen worden. Zonder rijplaten zullen we met de 
vleermuiskelder niet veel verder kunnen. Ze zijn nu wel beschikbaar volgens Mateman, maar 
i.v.m. de maisoogst kan hij ze nog niet elders ophalen en bij ons brengen. 

2e blog  

update van de vooruitgang van het project en de planning voor deze week: 
 
Vrijdag 30 sept.  jl hebben Willie en ik bij Wildkamp in Borculo ongeveer 100 stuks rond 100mm 
buizen van 22 cm lang gezaagd. (Totaal 24 meter buis) Deze gebruiken we tijdens het metselen 
van de muur op de plaatsen waar een gat moet komen. Met dit aantal kunnen we 2 lagen stenen 
metselen met daartussen de buizen. 
 
ECB-Witzand heeft 650 nieuwe stenen gebracht. (blokken van 30cm lang, 23 cm hoog en 20 cm 
dik) Daarbij ook nog 4 kuub metselzand en bijbehorende hoeveelheid cement en kalk. Helaas 
waren de stenen niet op pallets geleverd. 
 
Bij bouwbedrijf Gunnewiek heb ik nog 4 stelprofielen gehaald voor het metselen. 
 



Zaterdag 1 oktober  2011 hebben we weer gewerkt aan de muur. (Robert D. weer met shovel, 
bouwvakker Bennie B. en verder Bas, Rob, Willie en ik) Vanaf  08.30 uur tot 12.30 uur hebben 
we gewerkt. 
- Steigerplanken langs de muur gelegd om overheen te lopen, anders staan we in de modder te 
werken. 
- De profielen zijn gesteld zodat we hier het metseldraad aan kunnen vastmaken. 
- Robert en ik hebben een paar pakken nieuwe stenen overgepakt op pallets. 
- Hierna kon Robert deze met de shovel naar de bouwplaats tot bij de muur brengen. 
- Met z'n allen hebben we eerst de nog aanwezige oude, grote en zware blokken opgemetseld. 
- Daarna de rest van deze derde laag en de hele vierde laag met de nieuwe blokken gemetseld. 
- De vijfde laag is ook gemetseld maar dan als eerste laag na elke steen met een buis er tussen. 
- Robert heeft intussen ook al 4 grote duikers tot bij de bouwplaats gebracht. 
Helaas zijn de rijplaten nog niet gebracht maar door het gunstige droge weer lukte dit allemaal 
nog prima. 
 
Al met al begint het nu er al een beetje op te lijken. 
 
Waarschijnlijk zullen Rob, Willie en Luuk donderdag de overgebleven 3 pakken stenen (blokken) 
alvast overpakken op pallets. Indien mogelijk zal ik dinsdag (morgen) nog een aantal wegwerp 
pallets van mijn werk meebrengen.  
 
Vrijdag a.s. zijn we om 08.30 uur weer precent. 
Rob, Willie, Bennie B. en Robert D. (tijdelijk?) zullen er al zeker zijn. Bas mogelijk ook. Een paar 
extra mensen zijn nog welkom. Laat mij (ons) even weten wie vrijdag nog zou kunnen helpen. 
(metselen?) 
 
Voor de bodem van vleermuiskelder lijkt het noodzakelijk om hier een laag gestabiliseerde grond 
(1 op 7 delen cement en metselzand) op aan te brengen. Dit voor meer stabiliteit op de lemige 
grond. We zullen zien of we vrijdag hier ook een aanvang mee kunnen maken. 
 
Verder: 
Mogelijk kunnen we de overige 6 grote duikers van de heer Tonnie Nahuis ook gebruiken. 
Hierdoor zal de vleermuiskelder er wel wat anders gaan uitzien maar de opbouw wordt 
gemakkelijker en een stuk stabieler. Een, nog op te lossen probleem zal zijn, om de zware 
duikers op hun uiteindelijke plaats te krijgen. Mogelijk dat loonbedrijf Mateman, met een nog 
grotere shovel, hier uitkomst in kan bieden. 
 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of zaterdag er ook wordt gewerkt. 

1e blog  

Hallo allemaal, 
 
Het begint spannend te worden. De echte start komt steeds dichterbij. Het weer voor de komende 
dagen ziet er gelukkig goed uit. 

Donderdagavond 15 sept.  vanaf 18.30 uur de sleuf voor de fundering uitgegraven en het 
grondstuk voor de vleermuiskelder vlak gemaakt door Roy Baks met een grote kraan. 
Het kostte nogal moeite maar dat is gelukt. Wel kwam er al snel water in de sleuf te staan. 

Vrijdagmorgen 16 sept. 2011 zijn we gestart om 09.0 0 uur . 
Scharenborg was er nu met een mini kraan om de volgelopen en ingestorte sleuf weer uit te 
graven. (na het 'leeg' pompen)Daarna begonnen met het inschalen van de fundering. (plaatsen 
van de bekisting) 
Hierbij kregen we de broodnodige hulp van (ex) bouwvakker Bennie Ballast uit Beltrum. 
Het werd een strijd tegen het water; door het opkomende water en de leemgrond werd het al snel 
een modder boel. 



Met pijn en moeite hadden we tegen 14.00 uur alles gereed voor het betonstorten. 
De wagen arriveerde om ± 14.45 uur en gelukkig durfde de chauffeur helemaal naar achteren te 
rijden; ook achterwaarts het bospaadje door.  
Tegen 15.45 uur hadden we met de inzet van allen de beton er inzitten. 
Het was erg spannende omdat bijna de hele bekisting los kwam te zitten door de druk van het 
water. De planken gingen drijven en uit elkaar staan. Gelukkig hadden we voldoende beton om 
de groter geworden fundering toch vol te kunnen storten. 
Om 16.15 uur kwam Annie met de beloofde stamppot Boerenkool met worst. Het was heerlijk en 
ruim voldoende. Voor het toetje was niet veel plaats meer. 

 Zaterdagmorgen 17 sept.  moest eerst weer het water uit de sleuf worden gepompt. 
Ondertussen had Robert Dibbelink met de shovel al de betonmolen, metselzand en kalk + 
cement van voren naar de bouwplaats gebracht. Daarna heeft hij de pallets met de 
kalkzandsteenblokken opgehaald en langs de fundering gezet. De minikraan hebben we weer 
laten brengen en met mijn zwager Henk Wellink als machinist hebben we daar enorm veel gemak 
van gehad. Eerst wat zand (modder) weggewerkt, daarna met de bak nog water uit de sleuf 
geschept en daarna blok voor blok in de bak en afgegeven op de fundering. Ondertussen heeft 
Robert ook een heleboel mestroosters al bij de vleermuiskelder gebracht. Daarvoor moest het 
bospad ondertussen ook nog worden opgehoogd met geel zand. Op een gegeven moment waren 
er al sporen van een halve meter diepte ingereden. Eef Helmers met de manitou (verreiker) 
kwam al vast te zitten en moest worden los getrokken. Met de manitou heeft hij niets kunnen 
doen.Bennie Ballast met Bas hebben de blokken op de fundering opgemetseld. Tegen 12.00 uur 
waren we klaar. Twee lagen staan er nu op; zo'n 60 cm hoog. Daarmee zitten we nu boven het 
maaiveld. 

 
Dus er is met inzet van veel mensen ook heel veel g ebeurd.   
Waar wij heel blij mee zijn is het feit dat we ondanks de nodige tegenslagen en soms wat 
vertwijfeling er in geslaagd zijn, dit te volbrengen. De rest moet nu ook gaan lukken. 

Zaterdag as 24 sept. komt Mateman met rijplaten om die op het bospad te leggen. We kunnen er 
niet op vertrouwen dat we zonder deze platen goed verder kunnen. Omdat hij met een kraan 
komt, heb ik hem ook gevraagd om het zand tegen de funderingsmuur aan te werken. Bas wordt 
gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Materman zal hem bellen als hij naar de Meenweg gaat. 
Daarna wordt het waarschijnlijk vrijdag 30 september of zaterdag 1 oktober voordat we verder 
gaan met het opmetselen van de muur. 

  

 


