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Geachte mevrouw Hazeleger, 

 

Hiermee ontvangt u de vleermuisonderzoek aan de Halerweg te Schagen. Het nadere onderzoek is 

uitgevoerd conform het meest recente vleermuisprotocol (2013).  

 

Aanleiding 

De aanleiding van het nadere onderzoek naar vleermuizen is de conclusie van de uitgevoerde 

quickscan flora en fauna dat in februari 2014 door ondergetekende is uitgevoerd. De conclusie van 

februari 2014 is dat op basis van één veldbezoek verblijfplaatsen van vleermuizen niet kunnen 

worden uitgesloten. Aanbevolen is om in mei 2014 een avondronde naar vleermuizen uit te laten 

voeren.    

 

Vleermuisonderzoek  

Anders dan is aanbevolen is de avondronde eind augustus 2014 uitgevoerd in plaats van in mei. Voor 

de resultaten van de onderzoeken is het latere tijdstip niet van invloed, indien eventueel een jaarrond 

onderzoek nodig is, is mei een gunstigere periode omdat dan de overige onderzoeken hetzelfde jaar 

nog kunnen plaatsvinden.  

 

Het projectgebied is ongeveer 0,65 ha groot en is gelegen in het agrarische gebied ten noordwesten 

van Schagen. In afbeelding 1 is de ligging en begrenzing van het projectgebied weergegeven.  
 

Afbeelding 1: topografische ligging van het projectgebied (in rood, bron: GoogleEarth.nl) 

 

 

cliënt:    Mees Ruimte & Milieu  

contact:   mevrouw  I.M.E. hazeleger 
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omschrijving:   Vleermuisonderzoek Halerweg 14 te Schagen  
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van:   ir. Linda Dresmé 

datum:   3 september 2014 
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Methode onderzoek 

Vleermuizen verhuizen regelmatig van verblijfplaats en er wordt onderscheid gemaakt in 

winterverblijfplaats, zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats en paarverblijfplaatsen. Daarom worden 

drie tot vier inventarisatierondes in het vleermuisprotocol als noodzakelijk geacht. De onderzoeken 

vinden verspreid plaats tussen maart en augustus/ september.  Indien uit de resultaten van de eerste 

onderzoeksronde in de schemering blijkt dat vleermuisverblijfplaatsen kunnen worden uitgesloten 

kan worden volstaan met een rapportage in de vorm van een “eerste screening” zoals genoemd in 

het vleermuisprotocol. 

 

Een avondronde is uitgevoerd op 28 augustus 2014 van 20.30-22.30 (vanaf een uur voor 

zonsondergang tot een uur na zonsondergang). De avondtemperatuur was gemiddeld 13°C zonder 

neerslag en weinig wind.  

 

Resultaten 

Tijdens de windstille avondronde zijn twee langsvliegende gewone dwergvleermuizen gehoord, maar 

vlogen langs de projectlocatie. Aan de andere zijden van de gebouwen zijn geen vleermuizen 

waargenomen.  Omdat de paarperiode is aangebroken, zijn vleermuizen heel actief en zijn op zoek 

naar soortgenoten. Dat er slechts twee langsvliegende vleermuizen en geen paarroepen of 

foeragerende exemplaren zijn gehoord, duidt op een zeer lage interesse voor het projectgebied door 

vleermuizen. Een extra onderzoeksronde is niet nodig. 

 

Conclusie 

Op basis van een onderzoek in de avond tijdens de meest actieve periode voor vleermuizen in het 

jaar, en de weinige waarnemingen van vleermuizen, kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen aan de 

Halerweg 13 te Schagen worden uitgesloten. 

 

Indien u naar aanleiding van deze vleermuisonderzoek vragen hebt, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Ir. Linda Dresmé 

Wüstelaan 31 

2082 AA Santpoort-Zuid 

06-47570615 

Linda@dresmevandervalk.nl 


