
Rapportage van het onderzoek naar vleermuizen in het 

gedeeltelijk te slopen pand Leppenstraat 9 te Azewijn. D.d. 3 

mei 2010. 

 
Inleiding 

 

Leppenstraat 9 bestaat uit een woongedeelte, een opslagruimte en een schuurgedeelte. 

De schuur zal worden afgebroken om ruimte te bieden voor een nieuw aan te leggen straat. 

Het pand ligt midden in Azewijn en een groot kassencomplex beslaat een groot deel van het 

erf. Daarnaast ligt er een groentetuin en een kleine siertuin 

De kassen zijn nog slechts voor een klein gedeelte in gebruik.  

Er zijn geen grote, hoog opgaande bomen op het terrein. Wel loopt er even verder naar het 

westen, een rij hoge populieren haaks op de Leppenstraat naar het zuiden. 

 

Onderzoek, methode en resultaten. 

 

Op 3  mei is, in gezelschap van de heer  W. van Beek, planoloog bij de gemeente 

Montferland, ‘s morgens een bezoek aan het pand gebracht. 

Hierbij is gekeken naar de globale groenstructuur in de directe omgeving van het pand. 

Vervolgens is de af te breken schuur bekeken. De zolder was erg licht voor vleermuizen. Het 

pannendak was niet onderschoten maar sloot redelijk af. Er is gezocht naar vleermuissporen: 

uitwerpselen, afgebeten insectenvleugels, dode dieren. Deze ontbraken. 

De benedenlaag bevatte een wat donkerdere ruimte met een asbest zoldering. Ook hier 

geen diersporen. De muren bevatte geen spouw en er was geen kelder aanwezig. 

 

Conclusie 

 

De af te breken schuur is niet aantrekkelijk voor vleermuizen. Deze zijn er dan ook niet 

aangetroffen. 

 

Advies 

 

Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen nodig want er valt niets te 

compenseren bij de af te breken schuur. 

 

Wel wordt geadviseerd om de te kappen rij populieren te vervangen door een bomenrij die 

in de directe omgeving eveneens de Leppenstraat verbindt met de bomensingel ten zuiden 

hiervan. 

Dit, om mogelijk gebruik door vleermuizen te compenseren. Deze oriënteren zich immers via 

lijnvormige structuren maar voeden zich daar ook met de aanwezige insecten. De singel zal 

zeer waarschijnlijk ook door vleermuizen worden gebruikt als foerageer- en vliegroute. 
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