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Vereniging Zoogdiervereniging

-

Zoogdiervereniging:
(voorheen VZZ)

-

Landelijke werkgroepen
Provinciale werkgroepen
(VLEN, boommarterwg,
beverwg,wgB, e.a)
Zoogdierwerkgroepen
(Z-H, Ov, Nozos, Zl)
Symposia, winkel
Zoogdier, Lutra

Stichting Zoogdiervereniging

- Onderzoek & Advies (overheid)F&F wet, EHS-HR 4
Windmolens,verlichting,na-isolatie, restauratie, exotenbeheer
- Opleidingen; ecologen, ambtenaren
- Soortenstandaards

-

NEM;WintertellingVleermuis-TransectTelling , Kerkzolders,
NDFF

Vleermuizen in de Waterlinie
ook de kleintjes tellen mee

Herman Limpens
Culemborg 10-09-2013
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Ook de kleintjes tellen mee

NHWL

 1.400 - 1.600 overwinterende vleermuizen.

 de zichtbaar overwinterende dieren
 werkelijk / waarschijnlijk > 2.100 – 2.400 vleermuizen.
10 - 27% van bekende ‘Nederlandse winterpopulatie’ overwintert in NHW!
Tot NL

In
NHWL

%

Nationale
verantwoordelijkheid

Baardvleermuis

2600

700

27

!!

Franjestaart

1800

236

13

!

Gewone
grootoorvleermuis

1000

161

16

!

watervleermuis

6100

580

9,6

!
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Het is niet gewoon een winterverblijf, maar: hotspot, regio, cluster
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Vleermuizen in de NHWL
– beschrijvend
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Nieuw onderzocht : kleine interbellum objecten rond de forten

Ook de kleintjes tellen mee

Bladerdek
- overwinteren
-Zwermen
- jagen?
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• Beschutte ligging + inrichting belangrijkste verklarende
factoren !!
• Ander onderzoek sterke relatie tussen afstand en
ontdekkingstijd
• Onderzoek Vechten: ook storingen buiten winter om leiden
tot afname

Ook de kleintjes tellen mee

•

•

•

•

•

Het periscoopgat van bovenaf (van buitenaf) afsluiten. Als de buis
weg is, het gat dichtsmeren met cement en stukjes steen. Als de
buis nog aanwezig is, de buis aan de bovenkant dichtmaken met een
‘prop’ van stukjes steen en cement, zodanig dat de buis van onderen
open blijft, en van onderaf tot ten minste tot 1,5 m hoog/diep vrij
blijft. Er kan ook worden gewerkt met een speciale sluitsteen, die als
een ‘kurk met brede bovenkant’ het periscoopgat afsluit.
Het verkleinen van de luchtinlaat opening aan de voorzijde, door het
los opvullen van deze opening, door te metselen met bakstenen, op
een wijze waardoor er tussen die bakstenen gaten aanwezig blijven.
In het totaal 20 á 30% van het oppervlak open laten. Indien de
zijwaartse schoorsteen nog aanwezig is deze eerst
verwijderen.[MSOffice1] Indien monumentenzorg het noodzakelijk
vindt deze na afsluiting van het gat weer terugplaatsen in de mof.
[MSOffice1]ric hoe zit dat? Hang aan de wanden in de bovenhoek
tegen het plafond, tenminste drie platen (100/150 x 50/45 x ten
minste 2 cm) op waarachter de vleermuizen kunnen wegkruipen,
bijv. bij de ingegoten moerbussen 3/8 INCH draad Whitworth BSW
(Engelse maat). Hang de platen zo dat de bovenrand en zijranden
afgesloten zijn, en de plaat daar 1,5 cm van de wand af zit en de
onderrand 2,5 cm. De vleermuizen kunnen dan van onder erin en
omhoog kruipen tot ze aan buik en rug stevig beschermd zitten. Aan
de bovenrand een lat van 1,5 cm dik met tochtstrip gebruiken. De
zijden moeten schuin uitlopen van 1,5-2,5 cm. Gebruik roestvrije
schroeven. Alle materialen van tabel 4 functioneren goed. De
voorkeuren hangen sterk af van de vochtigheid van de ruimte.
Ruwere en duurzame materialen hebben altijd de voorkeur.
Breng 2-5 stenen, met gaten om in weg te kruipen, aan in de
verschillende hoeken. Gebruik schroeven, pluggen en/of specie
(geen tegellijm gebruiken).
Gebruikt bij voorkeur gebakken stenen met (geboorde) holten (2 cm
doorsnee, 8-12 cm diep), of holle persstenen die in een dunne
kleipap ondergedompeld zijn geweest, zodat ze ruw zijn. Er kan ook
een dunne cementpap worden gebruikt, maar dan moet de cement
daarna minstens een jaar uitharden.
Boor, indien mogelijk, verspreid in de wanden (vanaf 1,5 m) en
plafond, zo’n 30 gaten met een doorsnede van 2 cm en diepte 8-12
cm. Test eerst waar bewapening zit (gebruik een leidingverklikker).
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Bepaal welke inrichtingsmaatregel lokaal nodig is voor een
stabieler binnenklimaat.
Bepaal welke inrichtingsmaatregelen, rondom het object,
passen in het huidige landschap.
Voer één van de volgende maatregelen uit. De maatregelen
zijn weergegeven in volgorde van effectiviteit van matig tot
zeer effectief:
1 Als de schuilplaats op poten staat, aard dan aan tot net
onder de ingang. Bij voorkeur combineren met 2.
2 Plant bomen aan tenminste twee zijden van het object,
waarbij vooral de noord en oostzijde beschut moeten
worden. Zorg ook voor beschutting met bomen of struiken
voor de ingang, op een manier dat daar een kleine beschutte
ruimte van ongeveer 4-6 m2 ontstaat.
3 Plant bomen direct naast het object aan de zijkant en een
6-12m brede en 12 tot 15 m lange dichte groenstrook
rondom de voorzijde (de vijandzijde/de andere kant t.o.v.
ingang)
4 Indien het object in een halfopen bos staat breng planken,
stammen of , takkenbossen aan tussen de haken en breng
zand/grond op het dak en aan de schuine zijden. Dit voor
een stabielere binnen temperatuur.
5 Aard tenminste drie zijden aan tot tenminste 2/3 van de
objecthoogte (bijvoorbeeld bij het herstel van loopgraven).
Bij voorkeur combineren met 2.
6 Neem het object op in een aarden wal (keerkade) en plant
enkele verspreide bomen. Richt een beschutte open plek in
bij de ingang. Scherm het object aan drie zijden af met een
4-6m hoge en 6-12 brede en 12 tot 15 m lange dichte
groenstrook (in het landschap passende soorten).
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Voorjaars-/ nazomergebruik ?
o.a Zwermen
nachtrustplaatsen

Kraamgroep ondergronds is ook
mogelijk

Ook de kleintjes tellen mee

cultuur historie &
natuurlijke historie
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toegang

Ook de kleintjes tellen mee

wegkruipmogelijkheden

Ook de kleintjes tellen mee

binnenklimaat
zand en druppelinstallatie
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Beheeractiviteiten:

• Wintertelling Januari +training
(25 januari 2013)
• APK check winter
(19-20september 2013)
• Optimaliseren GSP (intern)
(April/juli)

SLUITING

TOEGANG

WEGKRUIP
PLEKKEN

WATER
TON

Mestsporen

Opmerking

GSP 701

Werkt

Vrij

-

verwijderd

ja

Meer zon

GSP 702

geoliet

25-9 2013
bijgesnoeit

schoon
gemaakt/
gedicht

25-9 2013
bijgevuld

Nee

meer beschutting
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Extra detector ronden:
Begin april:
Baltsen gew. grootoor
Eind juli:

Visuele inspectie

Rond eind aug:
Zwermen
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Hartelijk dank namens …

Meetnet wintertellingen
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