Rapportage van het vleermuizenonderzoek op 3 mei 2010 aan een
pand in de Klinkerstraat in ’s‐Heerenberg.
Korte inleiding
Door renovatie in de Klinkerstraat in ’s‐Heerenberg , zal een vroegere binnenmuur van een
woonhuis, welke nu door afbraak van het aanleunende pand buitenmuur is geworden, weer
binnenmuur worden.
De vraag van de gemeente Montferland was of in deze muur of dit pand mogelijk
vleermuizen aanwezig konden zijn en zo ja of die door de aanbouw zouden worden
ingesloten of gehinderd.
Er is in de directe omgeving van de bouwlocatie is weinig groen en zeker geen
samenhangend groot groen zoals lanen of hagen en ook geen park.

Onderzoek
Op 3 mei ’s morgens is een bezoek gebracht aan het betreffende pand. Daarbij werd ik
vergezeld van de heer Jan Willem Boschker, planoloog van de gemeente.

Werkwijze en resultaten
De muur was goed te overzien en bereikbaar.
Het bleek een spouwmuur te zijn waar in een drietal gaten zaten.
Er is gekeken naar wegkruipmogelijkheden en naar vetsporen, die vaak bij veelgebruikte
invliegopeningen te vinden zijn.
Er is gekeken naar uitwerpselen bij de gaten, de wegkruipruimtes, op de muur zelf, op de
aanwezige vensterbanken enz. Ook naar evt. dode dieren.
Er is niets gevonden dat op gebruik door vleermuizen wees. Toch moeten we bedenken dat
evt. poepjes kunnen zijn weg geregend door de stevige regen in de afgelopen dagen.

Conclusie
Op het oog worden er geen invliegopeningen in de in te sluiten muur gebruikt.
Bij vleermuizen is het echter gebruikelijk dat ze regelmatig van hangplaats wisselen. Ook zijn
begin mei de kraamkolonies van vrouwtjes in oprichting waardoor het snel kan veranderen.
De gaten in de muur kunnen momenteel ook gemakkelijk toegang verschaffen.

Advies
Om te voorkomen dat er zich mogelijk toch vleermuizen gaan vestigen of terugkomen, is het
zaak snel te handelen.
Zonder dieren dus te verstoren kan dat het gemakkelijkst door meer gaten in de muur te
maken: 3 tot 4 gaten hoog boven in de muur en ook 3 tot 4 gaten onder in de muur.

De grootte hiervan zal ongeveer 40 cm. kunnen zijn, even groot als de reeds aanwezige
gaten.
Hierdoor zal de spouwmuur van onder tot boven tochtig worden waardoor vleermuizen er
niet zullen gaan hangen.
Dit moet gebeuren voor 15 mei 2010 om te voorkomen dat er wel dieren verstoord gaan
worden, hoewel die kans dus klein is.
Er zijn verder geen mitigerende of compenserende maatregelen nodig.
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