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Vleermuisonderzoek Bocholtsestraat
75-77 Winterswijk

Geachte heer Scheurs,
Afgelopen seizoen is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen onderzocht in
de te slopen gebouwen aan de Bocholtsestraat 75-77 te Winterswijk. Het onderzoek
bestond uit vier bezoeken. De bezoeken zijn afgelegd op 9 juni, 1 juli, 25 augustus en 4
september. Het eerste onderzoek is uitgevoerd rond de avondschemering. De overige
onderzoeken zijn uitgevoerd rond de ochtendschemering. Het avondonderzoek liep van
zonsondergang tot aan volledige duisternis. De ochtendbezoeken liepen van volledige
duisternis tot aan zonsopgang. Op de eerste drie data waren de weersomstandigheden
gunstig voor het inventariseren van vleermuizen, dat wil zeggen windarm, droog en
voldoende warm (> 10° C). Tijdens het laatste bezoek was het relatief koud (9° C). Voor
het onderzoek is gebruik gemaakt van een bat detector (Pettersson D 240x) en een
kijker. Zonodig konden geluidsopnamen worden gemaakt.
De locatie was vrij arm aan vleermuizen. Tijdens het eerste bezoek zijn geen vleermuizen
waargenomen. Op de andere data zijn twee soorten vleermuizen waargenomen, namelijk
Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Laatvlieger is alleen tijdens het tweede en derde
bezoek gehoord. Het betrof een enkel exemplaar dat op afstand ten westen van het
plangebied langsvloog. Gewone dwergvleermuis is in lage aantallen waargenomen op de
laatste drie data. Het betroffen langsvliegende exemplaren zonder binding met het
plangebied. Er zijn geen zwermende of baltsende exemplaren bij de gebouwen
vastgesteld.
Op grond van het onderzoek is geconcludeerd dat zich in de te slopen gebouwen geen
verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden. Hieruit volgt dat er betreffende vleermuizen
geen belemmeringen zijn voor de sloop.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Marc Bleijerveld

