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Het vleermuisplatform Zoetermeer
bundelt de krachten van de diverse
natuurverenigingen in Zoetermeer ten
behoeve van het welzijn van onze
vleermuizen!

Apparatuur

Heterodyne
detector

Stereo
heterodyne
detector met
piekfrequentie
bepaling.

Frequentiedeling
detector

Batlogger in
combinatie met gps
van mobiele telefoon

Time expansion batloggers mét en zonder gps

Analyse
Onze analyse software: Batexplorer komt van Elekon uit Zwitserland.

Onderzoeksvoorstel
Vleermuizen in de Baij
• Pilot in het vroege voorjaar: er zitten vleermuizen in de Balij, vlak bij de locatie
waar de windmolens zouden moeten komen.
Soorten:
• Dwergvleermuis
• Ruige dwergvleermuis
• Rosse vleermuis
• Laatvlieger
• Watervleermuis(?)
• Tweekleurige (?)
Literatuurstudie:
• Wat zijn de risico’s als er een windmolen word geplaatst? (literatuur studie)
Planning
• Gegevens verzamelen (mei-sept 2016)
• Metingen uitwerken (Sommige soorten moeten door experts worden
gecontroleerd.). (sept/okt)
• Rapport schrijven (okt/nov)

Planning: Mei/juni
transect 1: punt 1, 9 ,4 (rood)
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transect 2: punt 7, 5, 8 (groen)
transect 3: punt 3, 6, 2 (blauw)
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Duplo: Mei/juni
transect 4 punt 9, 4 ,1 (rood)

2

transect 5 punt 5, 8, 7 (groen)
transect 6 punt 6, 2, 3 (blauw)

9

1

Planning augustus/sept
transect 7: punt 1, 9, 4
transect 8: punt 7, 5, 8
transect 9: punt 3, 6, 2
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Duplo: augustus/sept
transect 10 punt 4, 7, 1
transect 11 punt 5, 8, 2
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transect 12 punt 6, 9, 3

Nb de stippellijnen zijn geen trajecten, maar verbinden alleen de meetpunten met elkaar

Alle voorjaars-waarnemingen op
een hoop
1172 waarnemingen:

Bij punt-transect-metingen
hebben niet alle locaties
hebben even grote trefkans,
dat is op dit moment buiten
beschouwing gelaten.
Het gaat hier dus alleen om
kwalitatieve metingen.
De blauwe lijnen zijn de routes

Grootoorvleermuis,
Watervleermuis,
Meervleermuis

Grootoor vleermuizen zijn boombewoners. We hebben ze op
diverse locaties waargenomen in het balijbos. Van grootoren is
bekend dat ze nieuwsgierig zijn naar het geluid van
windmolens. In de literatuur word beschreven hoe ze proberen
te landen op de wieken van windmolens. Dat loopt bijna altijd
fataal af. Voor watervleermuizen en meervleermuizen zijn
windmolens minder belangrijk omdat ze meestal niet hoog
vliegen.
De grootoorvleermuis en de myoten (watervleermuis en
meervleermuis) zijn met deze methode slecht van elkaar te
onderscheiden onze gegevens worden gevalideerd door bureau
Stadsnatuur Rotterdam. Deze validatie is nog niet gedaan.

Dwergvleermuizen

Gewone dwergvleermuis

Ruige dwergvleermuis
Dwergvleermuizen zie je overal, ze hebben een voorkeur voor plaatsen dicht bij bebouwing.
Bij plaatsing van windmolens komt de lokale gunstige staat van instandhouding in gevaar.

Hop-over
Het Balijbos en het Westerpark
vormen samen een hop-over
voor vleermuizen

We hebben waargenomen dat
zowel dwergvleermuizen als
ruige dwergvleermuizen de A12
oversteken.

Laatvlieger

Laatvliegers vliegen vooral langs de contouren van het bos, vooral van noord naar zuid
Er is spraken van een verdichting langs de corridor langs her reierspad
Laatvliegers hebben kleine kolonies in nokken van daken of in bomen.
De enige ons bekende kolonie van laatvliegers bevind zich in een woonhuis
aangrenzend aan het Westerpark. Voor zo’n kleine kolonie is vooral de lokale gunstige
staat van instandhouding erg kwetsbaar.

Rosse Vleermuis

Rosse Vleermuizen komen vooral langs de contouren van het balijbos voor
Er is sprake van een corridor langs het Reierspad. Ze vliegen langs de boomtoppen van
het Reierspad, in fourageervluchten. De jachtroute en de aanvliegroute van de Rosse
Vleermuis zijn door de Flora en Fauna wet beschermd. Omdat rosse vleermuizen een
een groot gebied fourageren is hier niet alleen de lokale, maar ook de regionale
gunstige staat van instandhouding in het geding.

Corridor Reierspad
Vanaf de scheg is goed te
zien waarom de vleermuizen
gebruik maken van de
corridor langs het reierspad,
het is de enig mogelijke
route.

Rosse vleermuizen komen hoog
aangevlogen vanaf hun kolonie in
Wassenaar, om te fourageren langs de
bomen van de Balij en de waterpartijen
van de Scheg. Precies in deze corridor is
de locatie A45 bedacht.

Conclusies
• Uit de metingen van het voorjaar 2016 kunnen we
concluderen dat de Balij geen geschikte plek is voor
Windmolens vanwege het voorkomen van diverse
soorten vleermuizen die ieder op hun eigen manier de
interactie met Windmolens niet verdragen.
• De najaarsmetingen zullen deze conclusies nog
scherper kunnen aantonen omdat dan met behulp van
de sociale geluiden ook de zeldzame soorten kunnen
worden aangetoond. Dat heeft voor de
windmolenproblematiek weinig invloed want alle
vleermuizen zijn in Nederland wettelijk beschermd
door de Flora en Fauna wet, ongeacht of het gaat om
een natuurgebied, groen-blauwe slinger of EHS

