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1.1

Vleermuizen in de Gelderse Poort

INLEIDING
Aanleiding

De Gelderse Poort is in vele opzichten een gebied van ‘ecologische verbindingen’. Dit komt niet
alleen tot uiting in het gebied zelf, maar ook in de relatie met het omringende landschap. Lopende
projecten en het beleid ten aanzien van de Gelderse Poort, zoals de Landinrichting Gelderse PoortOost, Landinrichting Ooijpolder; NURG (nadere uitwerking rivieren gebied), Strategisch
groenproject in het kader van het Structuurschema Groene Ruimte, proefprojecten
natuurontwikkeling Gelderse Poort, diverse IRMA projecten, dijkverleggingen et cetera, besteden
ruime aandacht aan, en bieden volop mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van deze
ecologische verbindingsfunctie.
Vleermuizen gebruiken het landschap op een complexe wijze, waarbij kolonieplaatsen,
verbindingsroutes en foerageergebieden als een netwerk in het landschap liggen. De Gelderse
Poort, met zijn belangrijke foerageergebieden in de rivierdalen en grote aanbod van verblijfplaatsen
op de omringende stuwwallen (Arnhem, Nijmegen, Elterberg/Montferland en Kleve) en in de
dorpen en steden, biedt potentieel ruimte aan een rijk netwerk van vleermuisbiotopen.
Rivierdalen en hun bossen spelen (inter)nationaal een belangrijke rol in de bescherming van
populaties van (trekkende) vleermuissoorten. De Gelderse poort wordt dan ook in het 'Actieplan
voor Aandachtsoorten', dat in opdracht van de Provincie Gelderland is opgesteld, als verder te
ontwikkelen kerngebied onder de aandacht gebracht (Dijkstra et al. 1999).
Op een groter en algemener schaalniveau is in het gebied van de Gelderse Poort het voorkomen
bekend van 10 van de 15 recentelijk in Nederland, en de 12 recentelijk in Gelderland
waargenomen soorten. Er is dus sprake van een relatief grote soortendiversiteit. Op het
gedetailleerdere niveau van het landschap is de beschikbare informatie over foerageergebieden en
verblijfplaatsen, en met name de uitwisseling daartussen via vliegroutes echter klein. De praktisch
beschikbare informatie is onvoldoende om potentiële bedreigingen in te kunnen schatten en een
effectieve bescherming en de ontwikkeling van een gezonde ecologische infrastructuur voor
vleermuizen te kunnen implementeren. Er is daarom van de zijde van de Provincie Gelderland
dringend behoefte aan een analyse van de potentiële knelpunten als uitgangspunt voor het
ontwikkelen van beschermingsbeleid.

1.2

Doelstellingen en vraagstellingen

Doelstelling is het voorkomen van vleermuizen en het door vleermuizen gebruikte netwerk van
leefgebieden in de Gelderse Poort te karteren, evenals potentiële knelpunten daarin te analyseren.
Hiertoe werd binnen het project ‘Vleermuizen in de Gelderse Poort’ gewerkt aan het verzamelen
van waarnemingen en inzichten om de volgende algemene vraagstellingen te kunnen
beantwoorden:
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Wat is het voorkomen en hoe is het landschapsgebruik, in termen van verblijfplaatsen,
vliegroutes en foerageergebieden, van vleermuizen in de Gelderse Poort?
Zijn er in dit gebied knelpunten met betrekking tot de eisen die vleermuizen aan het landschap
en het netwerk van leefgebieden stellen?
Hoe kunnen die knelpunten worden opgelost?
Hoe kunnen de mogelijkheden die de (ontwikkeling van de) in het gebied lopende projecten,
zoals de Landinrichting Gelderse Poort-Oost, Landinrichting Ooijpolder, NURG (nadere
uitwerking rivieren gebied), Strategisch groenproject in het kader van het Structuurschema
Groene Ruimte, proefprojecten natuurontwikkeling Gelderse Poort, diverse IRMA projecten,
dijkverleggingen et cetera, bieden, worden benut om die knelpunten, waar nodig, op te lossen
en beschermende maatregelen te implementeren?

Het project is uitgevoerd met subsidie van de Provincie Gelderland die hiermee invulling geeft aan
haar verplichtingen in het kader van de Europese Habitatrichtlijn en haar provinciaal
beschermingsbeleid voor soorten. Aanvullende financiering werd verkregen van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Gelderland.

1.3

Projectgebied

Het projectgebied ‘de Gelderse Poort’ strekt zich globaal uit tussen Arnhem, Nijmegen, Zevenaar
en Millingen.
De aandacht ging daarbij vooral uit naar het agrarische, urbane en natuurlijke landschap in
het rivierdal. De omringende bebouwde kom van Beek-Ubbergen, Bemmel, Huisen, Westervoort
en Duiven, en de stuwwallen bij Nijmegen, Beek-Ubbergen en Elten werden alleen mede
onderzocht als oorsprong van potentiële het gebied in lopende verbindingsroutes van vleermuizen.
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Figuur 1. Het globale projectgebied in de Gelderse Poort.
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AANPAK

2.1

Inventarisatie / verzamelen gegevens

Vleermuizen in de Gelderse Poort

Het voorkomen en landschapsgebruik van vleermuizen werd geïnventariseerd met behulp van bat
detectors (Limpens, 1993; Limpens en Roschen 1995, 1996, 2002).
Hiertoe werden
- vanuit Oud Zevenaar in het noord oosten van het projectgebied een op het gebied van de
Rijnstrangen gerichte workshop,
- en vanuit Kekerdom in het zuiden van het projectgebied een op de Millingerwaard en
Ooijpolder gerichte workshop georganiseerd.
De directe omgeving van de workshopgebieden werd in samenwerking met vrijwilligers van de
Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel) en de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) te voet en
per fiets geïnventariseerd. De inventarisatie tijdens de workshop richtte zich op het vaststellen van
soorten, vliegroutes en verblijfplaatsen (verblijfplaatsen van kraamkolonies, paarverblijfplaatsen
en/of territoria).
Daarnaast werden alle begaanbare wegen in het gebied in drie rondes van 3 nachten met
twee personen, in voorjaar, zomer en herfst, door middel van auto-transecten geïnventariseerd.
Elke avond werd gebruikt om de aanwezigheid van vliegroutes van en naar het project
gebied, en van en naar de potentiële verblijfplaatsgebieden binnen het projectgebied, of aan de
rand van het projectgebied (bebouwde kom, en bosgebied) te controleren. Alle open water werd
steeds minimaal 10 minuten beluisterd om de aanwezigheid van jagende soorten en vooral de
aanwezigheid van watervleermuis en/of meervleermuis vast te stellen. De ochtenden in voorjaar en
zomer werden benut om in dorpjes in het gebied naar verblijfplaatsen te zoeken.
Met behulp van artikelen in de media, met als doel het publiek te stimuleren kolonies te melden, is
aanvullende informatie over de aanwezigheid van verblijfplaatsen in de dorpen in het rivierdal
verzameld.
De op de verschillende manieren verzamelde gegevens zijn uitgewerkt in kaarten per soort.

2.2

Opbouw vrijwilligers netwerk

Om te bevorderen dat er ook in de toekomst gegevens verzameld worden werd het project mede
gebruikt voor de ontwikkeling en opbouw van het vrijwilligersnetwerk. Binnen het project werden in
samenwerking met de VLEGEL twee workshops georganiseerd, waarvan één was gericht op de
balts van vleermuizen en één op het inventariseren en determineren met behulp van bat detectors.
Binnen deze workshops werden niet alleen leden van de VleGel en VLEN getraind en
opgeleid, maar werd ook aan vrijwilligers uit het projectgebied gelegenheid gegeven kennis te
maken met vleermuizen en met inventariseren van vleermuizen.
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Vergroten draagvlak

Om zowel voor het algemene publiek als voor binnen op landschapsontwikkeling en landinrichting
gerichte projecten binnen het projectgebied het draagvlak voor vleermuizen te bevorderen werd
aan het project en de workshops aandacht gegeven in de regionale en locale media.
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3

RESULTATEN

3.1

De inventarisatie- en instructieweekends

In samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel), werden in het kader van het
project ‘Vleermuizen van de Gelderse Poort’ twee inventarisatie- en instructieweekenden
georganiseerd.

3.1.1 Workshop ‘Roepende mannetjes’
In het najaar van 2003 werd van 22 – 24 augustus te Ooy bij Zevenaar een workshop ‘Roepende
mannetjes’ georganiseerd. Dit op de balts van vleermuizen gerichte inventarisatie- en instructieweekend in de noordoost-hoek van het onderzoeksgebied, vormde in feite de aftrap van het project
‘Vleermuizen van de Gelderse Poort’.
De doelstellingen van de workshop ‘Roepende mannetjes’ waren:
• de leden van de VleGel te instrueren en te trainen met betrekking tot de achtergronden en
de herkenning van baltsende vleermuizen, en
• na te gaan of de (delen van) oudere bossen en laanstructuren in de landgoederen en op
de hogere heuvelrug functioneren als paargebied voor de rosse vleermuis en de ruige
dwergvleermuis.
De vroege avond van de vrijdag en de zaterdagmiddag werden gebruikt voor de instructie.
Op vrijdagavond 22 augustus, tot ongeveer middernacht, werd in het bosgebied bij Kasteel
Babberich in een gezamenlijke excursie geoefend met het herkennen van baltsende vleermuizen
en de verschillende soorten. Daarbij werd gewerkt met het blote oor en met bat detectors. In het
bos werden enkele baltsende rosse vleermuizen en vele baltsende ruige dwergvleermuizen
waargenomen. In de bebouwde kom van Babberich werden baltsende gewone dwergvleermuizen
opgespoord om het verschil met baltsende ruige dwergvleermuizen te tonen.
Daarnaast werden in het bos jagende rosse vleermuizen, baardvleermuizen, franjestaarten en
laatvliegers waargenomen (zie kaart Babberich). Het bosgebied bij Kasteel Babberich werd
gedurende de workshop slechts eenmaal werd bezocht en is niet systematisch onderzocht, de
nadruk lag immers op instructie. Tegelijk is bekend dat de trefkans voor baltsende dieren bij beide
soorten op ongeveer 33% ligt (Claessens, 1993; Hollander, 1991; Vastenhoud, 1989). We mogen
er dan ook van uitgaan dat er zeker meer baltsende rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen
een paarboom in dit bos bezetten.
In de tweede nachthelft, de vroege ochtend van zaterdag 23 augustus, werd in een
fietsronde het Rijnstrangengebied tussen Oud-Zevenaar, Babberich, Pannerden en Tolkamer vanaf
de gemakkelijk befietsbare wegen geïnventariseerd.
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Figuur 2. Resultaten Babberich

Naar verwachting zouden vele jagende ruige dwergvleermuis vrouwtjes in dit natte gebied
gevonden moeten worden. Dit viel echter tegen. Mogelijk dat door het aanhoudende warme weer
de trek van ruige dwergvleermuizen nog niet op gang was gekomen, of dat de voedselsituatie niet
geschikt was als gevolg van de droogte in de zomer van 2003 of als gevolg van het algemene
waterbeheer in het gebied. Maar ook daar waar water was werden nauwelijks ruige
dwergvleermuizen waargenomen. Tijdens deze inventarisatieronde werden veel jagende gewone
dwergvleermuizen, een enkele baltsende gewone dwergvleermuis waargenomen en werd zelfs
een kleine verblijfplaats gevonden. Opvallend en verheugend waren de waarnemingen van meervleermuizen boven diverse plassen in het gebied.
De zaterdagavond van 23 augustus 2003 werd gebruikt voor het experimenteren met en het
ervaren van een systematischere inventarisatie van roepende mannetjes in het landgoed de
Bijvank. Het gebied werd in de vroege avond bekeken en er werd een inventarisatietransect
uitgezet. Dit transect, dat in ongeveer een uur te lopen was, werd vanaf 22.00 uur door twee
kleinere groepen in tegengestelde richting gelopen. Een derde groep vertrok om 22.30 uur, en
vanaf 23.15 uur vertrokken nogmaals twee groepen in tegengestelde richting. Op deze wijze werd
hetzelfde 5 maal onafhankelijk geïnventariseerd en kon een exacter beeld van het aantal roepende
dieren op deze ene avond worden samengesteld (zie figuur 4). Met name voor de gewone
dwergvleermuizen, die niet zoals de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis vanuit hun boom
roepen, maar rondvliegen in hun territorium, kan zo door clustering toch een goede indruk van de
aanwezige paarterritoria worden verkregen (zie figuur 5).
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Figuur 3. Waarnemingen van vleermuizen tijdens de fietsronde door het Rijnstrangengebied.
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Figuur 4. Roepende mannetjes op transect, met een verschillende kleur transect per ronde.

Figuur 5. Bepaling van baltsterritoria door clustering. Verschillende kleuren per ronde.
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Het werk aan de transecten richtte zich op baltsende dieren. Alle overige begaanbare wegen
werden daarnaast minstens eenmaal bezocht, om na te gaan welke andere soorten nog in het
gebied aanwezig waren en of er baltsende dieren in het overige deel van het landgoed te horen
waren. Opvallend waren een vliegroute van watervleermuizen die via een zuidelijke laan het
landgoed goed verlaten, en een aantal waarnemingen van baardvleermuizen.
Gezien het grote aantal oude lanen in dit landgoed is er zeker veel meer aan soorten en
verblijfplaatsen te verwachten. Het verdient aanbeveling in het beheer van dit gebied de vleermuizen een prominente plaats te geven, en dit beheer te baseren op een goede inventarisatie van
het voorkomen en het landschapsgebruik van vleermuizen.
In de vroege ochtend van zondag 24 augustus 2003 werd door een kleine groep deelnemers een
kort bezoek gebracht aan de zuidelijke rand van het Bergerbosch. Hier werden slechts een enkele
baltsende ruige dwergvleermuis en een enkele gewone dwergvleermuis gehoord. De structuur van
het bos, en de ligging ten opzichte van de natte gebieden in het rivierdal laat echter vermoeden dat
zeker meer te verwachten is.

Figuur 6. Overige waarnemingen op de Bijvank.
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Aan het instructie- en inventarisatieweekend werd door 14 personen deelgenomen: Rudolf
Bohlmeijer, Han Bosch, Frans Bosch, Thijs Bosch, Marcel Hendriks, Herman Heskamp, Hans
Huitema, André Lelieveld, Henriëtte van der Loo, Jos Marcelissen, Bert Sessink, Rob Vermeulen,
Laura Zweerus en Herman Limpens.

3.1.2 Workshop ‘Determineren en inventariseren met de bat detector’
Tijdens het weekend van 11 tot 13 juni 2003 werden vrijwilligers van de VleGel en de
Zoogdiervereniging VZZ gedurende twee middagen geschoold in de theoretische achtergronden
van het herkennen van soorten en het inventariseren van vleermuizen met behulp van de bat
detector. De avonden en nachten werden benut voor het oefenen van determinatie en
inventarisatie. Buiten de eigen vrijwilligers werd er deelgenomen door enkele vrijwilligers uit het
Gelderse Poortgebied en geïnteresseerden uit andere delen van Nederland.
Voor de theoretische kant van de workshop vonden we een uitstekend onderdak in het
Wilderniscafé de Waard van Kekerdom. Het veldwerk richtte zich vooral op het op de kaart zetten
van de vleermuizen van de Millingerwaard en de Ooijpolder. Met Johan Bekhuis van de Stichting
Ark als enthousiaste deelnemer en gids konden we in dit prachtige gebied ook ‘snachts overal
goed en effectief aan de slag.
De avond van 11 juni werd gebruikt om de vliegbewegingen van vleermuizen van en naar de
Millingerwaard vast te stellen. Er werden enkele duidelijke routes van gewone dwergvleermuizen
vanuit Kekerdom en Millingen in de richting van de Millingerwaard gevonden. Daarnaast werden er
verspreid naar het gebied toe vliegende laatvliegers en rosse vleermuizen waargenomen. Er bleek
niets vanuit het gebied naar buiten te vliegen. Een bezoek aan het gebied in de tweede helft van de
avond leverde meteen waarnemingen van de te verwachten ruige dwergvleermuis op. Boven de
plassen werden als verassing voor het eerst sinds jaren weer jagende bosvleermuizen
waargenomen. Opvallend was verder het ontbreken van watervleermuizen boven de plassen: er
bleken alleen meervleermuizen boven de plassen te jagen.
In de vroege ochtend van 12 juni werden door twee groepen deelnemers zowel de routes naar
Kerkerdom als naar Millingen terugvervolgd en werd naar zwermende dieren gezocht. In
Kekerdom leidde dit direct tot het vinden van twee verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen.
In Millingen lukte dat niet meteen. Een derde ploeg probeerde hetzelfde – zonder voorkennis – in
Leuth en was met twee verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen meteen succesvol.
Op de avond van de 12 werden de uitvliegers bij de verblijfplaatsen geteld en werd het spoor naar
Millingen nogmaals opgepakt. Mede als gevolg van een heftige regenbui juist tijdens de hoogste
activiteit op de vliegroutes duurde het nog tot de morgen van de 13e voordat ook deze verblijfplaats
met vereende krachten kon worden gevonden. Het bleek een moeilijke klus waarop echter de
principes van het strategisch volgen van routes in teamverband en het zoeken naar zwermende
vleermuizen goed konden worden ervaren en geoefend.
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In de nacht van de 12/13 juni werd een ronde langs het Wylermeer, de Wylerberg en ’t Meertje en
de sluizen aan de voet van de stuwwal bij Ubbergen gelopen om ook in deze andere landschappen
waarnemingen te verzamelen en ervaringen op te doen. Opvallend waren het onmiddellijk vinden
van watervleermuizen boven dit water in de buurt van de bosrijke stuwwal en het bijna volledig
ontbreken van vleermuisactiviteit in het bos, in tegenstelling tot de structuren in het rivierdal,
waarlangs wel vleermuisactiviteit was.
Aan het instructie- en inventarisatieweekend werd door 22 personen deelgenomen: Chris
Achterberg, Jan Beekman, Karin Beisiegel, Johan Bekhuis, Thijs Bosch, Mieuw van Diedenhoven,
Erik van Dijk, Gitte Gerritsen - van Riel, Eelko Groenendaal, Hans Hartvelt, Herman Heskamp,
Neeltje Huizinga, Fons van Leeuwen, André Lelieveld, Nanne Nauta, Frank Saris, Bert Sessink,
Theo Jager, Wouter de Vries, Laura Zweerus en Herman Limpens. Heel interessant en vruchtbaar
was ook de deelname van en uitwisseling met Christian Giese als vertegenwoordiger van de
Naturschutzbund Deutschland uit de naburige ‘Landkreis’.

3.2

Voorkomen en landschapsgebruik van de waargenomen vleermuissoorten

3.2.1 De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)
De waarnemingen van gewone dwergvleermuizen zijn weergegeven op kaarten 01 (jagende
individuen / locaties jagende dieren), 02 (routes en verblijfplaatsen) en 03 (roepende mannetjes).
De soort is, zoals dit ook verwacht werd, talrijk en wijd verspreid in het gebied waargenomen. De
soort werd op windstille avonden ook in relatief open gedeeltes wel waargenomen. Toch concentreerden de waarnemingen zich bij bomen, heggen of bosjes langs de wegen, en rond de
bebouwde kom. De dichtheid aan waarnemingen is dan ook het grootste waar er veel structuren in
het landschap aanwezig zijn.
De rivierbedding en directe omgeving van Waal en Nederrijn/Pannerdensch Kanaal bleken
op veel avonden/nachten veel kouder dan het omringende landschap, en het aantal waarnemingen
blijft daar dan ook achter. Op echt warme avonden werden echter ook in dat gedeelte van het
landschap waarnemingen gedaan.
Op veel plaatsen konden in de avonduren vliegroutes worden waargenomen vanuit de bebouwde
kom in de richting van de vele waterrijke gebieden, bosjes of naburige dorpen. Gedurende de nacht
werden op veel plaatsen langs de aanwezige opgaande structuren voorbijtrekkende individuen
waargenomen, die op de kaarten niet als ‘vliegroutes’ zijn weergegeven. Het lijkt er echter op dat
vrijwel alle in het gebied aanwezige verbindende structuren met enige vorm van beschutting als
verbindende structuur door gewone dwergvleermuizen worden gebruikt.
In een groot aantal dorpjes in het gebied konden verblijfplaatsen in huizen gevonden worden. De
activiteit op vliegroutes geeft aan dat er zeker meer verblijfplaatsen te verwachten zijn.
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In de herfstperiode werden op veel plaatsen roepende ofwel baltsende mannetjes van de gewone
dwergvleermuis gevonden. Indien er in de herfstperiode meer dan één ronde zou zijn geïnventariseerd zouden zeker meer baltsende dieren zijn waargenomen. Toch is het opvallend dat de waarnemingen geclusterd liggen, terwijl er aan de andere kant ook bebouwde kom en vooral
lintbebouwing is waar geen of weinig baltsende dieren zijn waargenomen.
Subjectief leek ‘de lintbebouwing’ vaak veel kouder dan de dichtere bebouwde kom. Op
dezelfde subjectieve wijze leken de dorpjes in het rivierdal in vergelijkbare nachten veel kouder dan
bijvoorbeeld Beek-Ubbergen.
Het gevonden beeld van het voorkomen van de gewone dwergvleermuis past bij het beeld van het
netwerk van verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden dat van de gewone dwergvleermuis
bekend is (Simon et al. 2004). Naar verwachting zullen in de dorpjes in en rond het gebied nog een
groot aantal verblijfplaatsen aanwezig zijn.
De gegevens laten zien dat het projectgebied voor de gewone dwergvleermuis in de huidige
situatie vanuit het omringende landschap (‘habitat voor verblijfplaatsen’) relatief goed bereikbaar is.
Het snelle en intensieve verkeer op en de verlichting langs de N325 bij Beek en Ubbergen,
kunnen als een hindernis worden gezien. De vleermuizen steken over op plaatsen waar hoge
boomkronen over de weg heen reiken.
In het overige ‘randgebied’ sluiten voor de gewone dwergvleermuis het ‘habitat voor
verblijfplaatsen’ en het jachtgebied veelal zonder belemmering door verkeer of wegen op elkaar
aan.
Verbetering en versterking van de ‘verbindingsfunctie’ van het landschap voor de gewone
dwergvleermuis, in de vorm van versterking van de bestaande verbindende elementen en
ontwikkeling van een dichter netwerk aan verbindende elementen zal desondanks een positieve
maatregel kunnen zijn voor de ontwikkeling van de populatie van deze soort. De soort kan worden
gezien als een indicator voor een gezond en dicht netwerk van verbindende elementen, en
maatregelen ten behoeve van de gewone dwergvleermuis, zullen ook andere soorten ten goede
komen.

3.2.2 De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)
De waarnemingen van ruige dwergvleermuizen zijn weergegeven op kaart 04 (jagende individuen /
locaties jagende dieren) en 05 (roepende mannetjes).
In vergelijking met de gewone dwergvleermuis, werd de ruige dwergvleermuis opvallende minder in
het open gebied van het rivierdal van de Gelderse Poort waargenomen. Desondanks werd de soort
verspreid over het gebied waargenomen.
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Van de ruige dwergvleermuis zijn uit Nederland niet of nauwelijks kraamgroepen bekend.
Nederland is een gebied met veel mannetjes en paargebieden in oudere bossen langs de kust en
aan de randen van de grote rivieren. Deze traditionele baltsgebieden fungeren als stepping stones
tijdens de trek van de vrouwtjes vanuit noordoost Europa in zuidwestelijke richting. De kust en
rivieren fungeren daarbij als trekbanen (Limpens & Schulte, 2000. Limpens 2001).
Tijdens de herfstronde werden baltsgebieden van de ruige dwergvleermuis, zoals
verwacht, waargenomen in de oudere bossen bij Kasteel Babberich en op de stuwwal bij Beek.
Opvallend waren de aanwezigheid van baltsende ruige dwergvleermuizen in oudere bomen rond
de kerk van Herwen, en de grotere concentraties baltsende dieren vanuit huizen (!) in de
bebouwde kom van Herwen en Pannerden.
Daarnaast was het opmerkelijk dat er geen baltsende ruige dwergvleermuizen werden
aangetroffen in de populieren die op veel plaatsen de plassen voor zand- en grindwinning in het
gebied omringen.
Alle gebieden zijn tijdens de herfstronde steeds slechts eenmaal bezocht. Ruige
dwergvleermuizen baltsen niet continu (trefkans ca. 33 %) en het is dan ook mogelijk dat bij een
intensievere inventarisatie wellicht wel een enkel baltsend dier in zulke populieren zou zijn
gevonden. Dat er nergens in het gebied en tijdens geen van de herfstrondes baltsende ruige
dwergvleermuizen in de bomen rond de plassen zijn waargenomen, is echter opvallend. Wellicht
dat de leeftijd van de bomen nog te jong is en de dieren vooralsnog voor de oudere traditionele
locaties op de rand van het rivierdal kiezen. In oudere ooibossen in zuidwest Europa worden
namelijk wel baltsende ruige dwergvleermuizen gevonden in vergelijkbare situaties in het rivierdal.
Voor deze soort, die relatief gemakkelijk ook door open gebied trekt, is de bereikbaarheid van het
projectgebied vanuit het omringende landschap voldoende. De aanwezigheid van concentraties
baltsende dieren geeft ook aan dat het rivierengebied zeker als migratieroute door vrouwtjes
gebruikt wordt.
Verbetering en versterking van de ‘verbindingsfunctie’ van het landschap voor de ruige
dwergvleermuis, dient gezocht te worden op de grotere landschapsschaal en ten behoeve van de
functie van het gebied tijdens de migratie van de soort. Beheer van de omringende bossen dient
gericht te zijn op behoud van de (traditionele) baltsgebieden aan de randen van het gebied. Maar
ook het behoud van de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal is van groot belang.
Landschapsontwikkeling in de richting van ouder bos (ooibos) kan deze functie in de toekomst
versterken. Ook bij sloop en renovatie van huizen in de dorpen in het rivierdal dient er rekening
gehouden te worden met de functie van de huizen als baltsplaats voor ruige dwergvleermuizen.

3.2.3 De laatvlieger (Eptesicus serotinus)
De waarnemingen van laatvliegers zijn weergegeven op kaart 06 (jagende individuen / locaties
jagende dieren).
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In het open gebied van het rivierdal, maar ook in de omringende bebouwde kom zijn opvallend
weinig laatvliegers waargenomen. Tijdens geen van de controles op vliegroutes zijn vliegroutes van
deze soort waargenomen. De over het gebied verspreide schaarse waarnemingen waren steeds
van de eerste helft van de nacht. In de ochtend kon dan ook geen spoor van een verblijfplaats
worden vastgesteld.
De laatvlieger is een typische gebouwbewoner en is bekend als bewoner van het relatief open en
agrarische laagland van noordwest Europa. Het open, vlakke en waterrijke landschap van het
rivierdal lijkt dan ook een ‘typisch laatvlieger landschap’ waarin juist een hogere dichtheid
laatvliegers en het voorkomen van enkele verblijfplaatsen van kraamgroepen verwacht werd. Het is
niet duidelijk waarom dit niet zo was.
De laatvlieger is in staat ook grotere stukken open landschap over te steken. De
‘verbindingsfunctie’ van het landschap in het rivierdal en de uitwisseling tussen de bebouwde kom
aan de rand van het gebied en het landschap in het rivierdal lijkt dan ook voldoende. Versterking
van de bestaande verbindende elementen en ontwikkeling van een dichter netwerk aan
verbindende elementen zal desondanks een positieve maatregel kunnen zijn voor de ontwikkeling
van de populatie van deze soort.
Laatvliegers jagen graag op grotere keversoorten. Je vindt ze vak jagend bij paardenkoppels. En uit
gebieden met vrij rondtrekkende runderen is onder andere bekend dat ze jagen op de keversoorten
die gespecialiseerd zijn in het ‘wegwerken’ van de koeienvlaaien. De wilde grazers in de
natuurontwikkelingsgebieden in de Gelderse Poort worden niet behandeld met
ontwormingsmiddelen en hun uitwerpselen zijn dus niet steriel. De natuurlijke begrazing in dit
gebied vergroot dus de kansen voor de laatvlieger.

3.2.4 De rosse vleermuis (Nyctalus noctula)
De waarnemingen van rosse vleermuizen zijn weergegeven op kaart 07 (locaties jagende dieren)
en 08 (roepende mannetjes).
De rosse vleermuis werd verspreid in het gebied en tijdens alle inventarisatieronden jagend
waargenomen. Veelal ging het daarbij om hoog boven het landschap, boven de plassen en rivieren
jagende dieren, die wel hoorbaar waren, maar niet zichtbaar. Met name in de vroege avond werden
wel rosse vleermuizen waargenomen die lager boven de plassen in de uiterwaarden jaagden en
die ook zichtbaar waren. Bijvoorbeeld boven ‘t Meertje aan de voet van de stuwwal bij Ubbergen
werden grotere aantallen (>10) dieren tegelijkertijd jagend gezien. Eveneens in de vroege avond
werden er rosse vleermuizen op vliegroute gezien vanaf de stuwwal bij Ubbergen en Beek, en
vanaf het bos rond Kasteel Babberich, de Bijvank en uit de richting van de Elterberg.
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In Nederland worden gebieden met netwerken van door kraamkolonies gebruikte bomen
gevonden in oudere bossen in de nabijheid van open waterrijke gebieden. Deze gebieden
fungeren in de herfst als de traditionele baltsgebieden, en in deze gebieden mogen ook de bomen
met overwinterende rosse vleermuizen worden verwacht. Deze gebieden worden zeer traditioneel
jaarlijks gebruikt.
Daarnaast is de rosse vleermuis bekend als trekkende soort, waarbij dieren uit noordwest
Europa via de traditionele koloniegebieden/paargebieden in oudere bossen langs de kust en aan
de randen van de grote rivieren naar het zuiden en zuidwesten trekken. Deze traditionele gebieden
fungeren als stepping stones tijdens de trek. De kust en rivieren fungeren daarbij als trekbanen
(Limpens 2001).
Tijdens de herfstronde werden baltsgebieden van de rosse vleermuis, en de daarin roepende
mannetjes en paarverblijfplaatsen waargenomen rond Kasteel Babberich, op de Bijvank en op de
Wylerberg.
Net als bij de ruige dwergvleermuis werden er geen baltsende rosse vleermuizen waargenomen in
de populieren rond de plassen in het gebied. Ook hier is het mogelijk dat bij een intensievere
inventarisatie wellicht toch een enkele baltsende rosse vleermuis in zulke populieren zou zijn
gevonden. Dat er nergens in het gebied en tijdens geen van de herfstrondes baltsende rosse
vleermuizen in de bomen rond de plassen zijn waargenomen, is echter ook voor deze soort
opvallend. Wellicht dat de leeftijd van de bomen nog te jong is en de dieren vooralsnog voor de
oudere traditionele locaties op de rand van het rivierdal kiezen. In oudere ooibossen in zuidwest
Europa worden namelijk wel baltsende rosse vleermuizen gevonden in vergelijkbare situaties in het
rivierdal.
De rosse vleermuis is gemakkelijk in staat ook grotere stukken open landschap over te steken. Er is
een duidelijke uitwisseling tussen de bossen aan de rand van het rivierdal en de jachtgebieden
hoog boven het open water in het rivierdal. Van een ‘verbindingsfunctie’ van het landschap ten
behoeve van de uitwisseling is in die zin echter geen sprake.
Verbetering en versterking van het landschap voor de rosse vleermuis, dient gezocht te worden op
grotere landschapsschaal. Het gaat daarbij om de functie van het landschap als jachtgebied en als
gebied voor verblijfplaatsen in de zomer en tijdens de migratie van de soort. Beheer van de
omringende bossen dient gericht te zijn op behoud van de (traditionele) baltsgebieden aan de
randen van het gebied. Maar ook het behoud van de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het
rivierdal is van groot belang. Landschapsontwikkeling in de richting van ouder bos (ooibos) kan
deze functie in de toekomst versterken.

3.2.5 De bosvleermuis (Nyctalus leisleri)
De waarnemingen van de bosvleermuis zijn weergegeven op kaart 09 (locaties jagende dieren).
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Een van de interessante resultaten van het onderhavige project zijn de waarnemingen van de
uiterst zeldzame bosvleermuis op 11 juni 2004 boven de plassen in de Millingerwaard, op 1
september 2004 boven de Waai bij Loo en op 6 september 2004 aan de veerstoel bij het Looveer.
Het ging in alle gevallen om meerdere dieren die in de avond op een hoogte van 10 - 15 meter
boven het water jaagden.
Op enige afstand, op de St. Jansberg bij Mook, was in 1981 een verblijfplaats van een
kraamkolonie bekend (Helmer 1982, Lina et al. 1982, Limpens et al. in pres). Gerichte
inventarisatie in dit gebied in 1999 leverde echter geen enkele waarneming (Limpens 1999,
Limpens et al. in pres). Giese (mond. med.) geeft aan dat bij de stuwwal bij Kleve regelmatig
jagende bosvleermuizen worden gehoord en hier zeer waarschijnlijk ook verblijfplaatsen zijn.
Aangezien de bosvleermuis, net als de rosse vleermuis, gemakkelijk grote afstanden aflegt en
de kraamgroepen een grote homerange hebben, is het heel goed mogelijk dat de in de
Gelderse Poort jagende dieren uit deze regio afkomstig zijn. Het is echter tegelijk ook niet uit te
sluiten dat er op de stuwwal bij Nijmegen weer een verblijfplaats aanwezig is.
Net als de rosse vleermuis is de bosvleermuis gemakkelijk in staat grotere stukken open landschap
over te steken. Er zal zeker uitwisseling bestaan tussen de bossen aan de rand van het rivierdal en
de jachtgebieden hoog boven het open water in het rivierdal. Van een ‘verbindingsfunctie’ van het
landschap ten behoeve van de uitwisseling is in die zin echter geen sprake.
Verbetering en versterking van het landschap voor de bosvleermuis dient, in analogie met de rosse
vleermuis, gezocht te worden op grotere landschapsschaal. Het gaat daarbij om de functie van het
landschap als jachtgebied en als gebied voor (potentiële) verblijfplaatsen in de zomer en tijdens de
migratie van de soort. Beheer van de omringende bossen dient gericht te zijn op behoud van de
(potentiële) kolonie- en baltsgebieden aan de randen van het gebied. Maar ook het behoud van de
spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal blijft van belang. Landschapsontwikkeling in
de richting van ouder bos (ooibos) kan deze functie in de toekomst versterken.

3.2.6 De meervleermuis (Myotis dasycneme)
De waarnemingen van de meervleermuis zijn weergegeven op kaart 10 (locaties jagende dieren).
In alle fasen van het seizoen en tijdens alle inventarisatierondes werden verspreid door het gebied
meervleermuizen waargenomen. Alle waarnemingen werden gedaan boven het open water van
plassen in het rivierdal en boven de Waal en de Nederrijn / Pannerdensch Kanaal.
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Tijdens de inventarisaties in het gebied in het kader van het vleermuis atlasproject (Limpens et al.
1997) zijn door de vrijwilligers van het project weliswaar meervleermuizen in het gebied
waargenomen, maar toch vooral waarnemingen van watervleermuizen gemeld. Watervleermuizen
zijn nu echter bijna uitsluitend aan de randen van het gebied waargenomen (zie paragraaf 3.2.7).
Het ligt meer voor de hand aan te nemen dat er ten tijde van het atlasproject fouten zijn gemaakt in
de determinatie van deze twee soms moeilijk te onderscheiden soorten, dan dat een verschuiving
van de soorten in het gebied is opgetreden.
Opvallend was ook dat er op veel plaatsen langs de rivier en boven de plassen groepen
meervleermuizen jaagden, en er nooit lang gewacht hoefde te worden voordat het eerste dier
jagend werd waargenomen. Dit kan (subjectief) worden gezien als een aanwijzing op de
aanwezigheid van een grotere groep of groepen, en daarmee wellicht op de aanwezigheid van een
kraamgroep.
Elke inventarisatieavond begon steevast met waarnemen op strategische posities in het landschap
tussen het potentiële jachtgebied in het rivierdal en de gebieden in het achterland, waar
verblijfplaatsen van vleermuizen (niet specifiek meervleermuis) verwacht mochten worden (bos,
bebouwde kom). Desondanks zijn er geen vliegroutes van meervleermuizen waargenomen.
De meervleermuis volgt vanaf haar verblijfplaatsen in gebouwen over het algemeen ‘verbindingen
langs water’ en/of structuren van opgaande vegetatie als route naar het jachtgebied boven het
open water. De soort is echter in staat ook relatief open landschap te doorkruisen. Desondanks kan
de verbindingsfunctie van het landschap voor deze soort worden verbeterd en versterkt door
versterking van de bestaande verbindende elementen tussen de bebouwde kom en het water. Het
is voor deze soort zinvol na te gaan, in hoeverre potentiële routes naar de jachtgebieden negatieve
effecten ondervinden van de positie van verlichting aan de randen van de bebouwde kom.
Recent onderzoek naar de meervleermuis ontbreekt op veel plaatsen in het Gelderse
rivierengebied. Daardoor zijn er weinig recente gegevens. Tegelijk mag verwacht worden dat op
meer plaatsen in het rivierengebied meervleermuizen abusievelijk als watervleermuizen zijn
gedetermineerd. Het is daardoor moeilijk eenduidige uitspraken te doen over het belang van de
Gelderse Poort als zomerhabitat voor deze soort, ten opzichte van de rest van Nederland of het
rivierengebied binnen Gelderland.
De beschikbare (recente) gegevens en inzichten kunnen echter, met de nodige
voorzichtigheid, als volgt worden geïnterpreteerd: Op grond van de aantallen en dichtheden
jagende meervleermuizen op veel plaatsen in de Gelderse Poort en op verschillende momenten in
het seizoen, en het feit dat het nooit lang duurt voordat een dier wordt waargenomen, mogen zeker
verblijfplaatsen verwacht worden, en waarschijnlijk ook verblijfplaatsen van vrouwtjes. Een
vergelijkbaar beeld kennen we van de Maas en Waal ten zuidwesten en westen van Nijmegen, en
van de IJssel ongeveer vanaf Zutphen naar het noorden. Van andere gebieden weten we te weinig,
of lijken de lage dichtheden eerder op de aanwezigheid van groepen mannetjes te duiden.
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De algemene indruk van het voorkomen, de aantallen en de dichtheden in de Gelderse Poort is dat
deze niet zo hoog zijn als in bekende kerngebieden van kraamkolonies zoals bijvoorbeeld de kop
van Overijssel, Friesland, Noord-Holland of Zuid-Holland. Verwacht wordt dat het gebied een rol
speelt als paargebied tijdens de trek van de vrouwtjes door het rivierengebied.

3.2.7 De watervleermuis (Myotis daubentonii)
De waarnemingen van de watervleermuis zijn weergegeven op kaart 11 (jagende individuen /
locaties jagende dieren, vliegroutes).
Ondanks het consequent bemonsteren van alle in het gebied aanwezige water, werden
watervleermuizen bijna alleen aan de rand van het gebied waargenomen. Grotere concentraties
waren met name te vinden boven ’t Meertje aan de voet van de berg bij Ubbergen, boven het
Wylermeer en bij de vijver bij Kasteel Babberich. In of bij verschillende dorpen in het gebied is
beschut kleiner water in de vorm van vijvers, oude wielen en dergelijke te vinden, dat subjectief
zeker als geschikt jachtgebied voor de watervleermuis gezien mag worden. Toch werden hier, op
een enkele uitzondering na, geen watervleermuizen waargenomen.
Vliegroutes werden alleen waargenomen in de zuidwest hoek van het gebied, vanaf de stuwwal bij
Ubbergen naar het ’t Meertje, en in de noordoost hoek van het gebied, vanaf de Bijvank in
zuidelijke richting.
De vliegroute(s) vanaf de stuwwal moeten de relatief drukke N325 oversteken en de individuele
dieren op de route verspreiden zich daar enigszins. Ze kiezen voor het oversteken plekken met
opgaande vegetatie aan beide kanten van de weg, en plekken waar ze ten opzichte van de
uitgebreide verlichting van de weg, in relatief donker kunnen oversteken. Ze kiezen daartoe de
positie tussen twee straatlantaarns.
Behoud van dit oversteekpunt dient gericht te zijn op het in stand houden van die hopover-achtige situatie (hoge opgaande vegetatie aan beide kanten van de weg). Voor versterking
van dit oversteekpunt verdient het aanbeveling na te gaan of er special voor de watervleermuizen
relatief donkere zone’s kunnen worden gecreëerd door het weglaten of verplaatsen van de
verlichting op de oversteekpunten, of door het vervangen van de huidige verlichting door lagere op
de weg gerichte verlichting.
Bij de route vanuit de Bijvank in zuidelijke richting is het niet bekend of deze dieren uiteindelijk de
snelweg oversteken of dat ze aan de noordoostkant van de snelweg blijven en dus feitelijk niet in
het rivierdal of de rand daarvan terecht komen. Het verdient aanbeveling na te gaan of en waar
deze dieren de snelweg oversteken of deze oversteekplaatsen versterkt kunnen worden.
Het is niet duidelijk of het ontbreken van de watervleermuis in het centrale gebied van het rivierdal
het gevolg is van het op vele plekken te open karakter van het gebied, waardoor het voor de
watervleermuis mogelijk minder geschikt is, of dat dit het gevolg is van lacunes en gaten in het
netwerk van landschappelijke verbindingen.
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Verbetering en versterking van de ‘verbindingsfunctie’ van het landschap in de vorm van
versterking van de bestaande verbindende elementen en ontwikkeling van een dichter netwerk aan
verbindende elementen zal naar verwachting desondanks een positieve maatregel zijn voor een
betere toegankelijkheid van het gebied voor de watervleermuis. Ontwikkeling van (ooi)bos rondom
de plassen zou de aantrekkelijkheid van het gebied als jachtgebied voor watervleermuizen kunnen
verbeteren. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat tijdens deze steekproef ook boven het water
van de beschutte delen van de Groenlanden geen watervleermuizen werden waargenomen.
Hert beheer van de bossen aan de randen van het rivierdal dient gericht te zijn op behoud van
oude bomen en daarmee van (potentiële) verblijfplaatsgebieden voor kraamkolonies van de
watervleermuis. Anticiperend op de ontwikkeling van meer bos en kleinschaliger landschap in de
Gelderse Poort, is het van belang ook de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal als
(potentiële) verblijfplaatsen te behouden. Landschapsontwikkeling in de richting van meer ouder
bos (ooibos) zou er toe kunnen leiden dat in de toekomst meer watervleermuizen en zelfs
verblijfplaatsen in het rivierdal kunnen voorkomen. .

3.2.8 De gewone baardvleermuis (Myotis mystacinus)
De waarnemingen van de gewone baardvleermuis zijn weergegeven op kaart 12 (jagende
individuen / locaties jagende dieren).
In feite wordt bij determinatie met de bat detector geen onderscheid gemaakt tussen de gewone
baardvleermuis en haar tweeling soort de Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii). Omdat echter
bekend is dat de zolder van Kasteel Babberich wordt bewoond door gewone baardvleermuizen, en
de Brandt’s vleermuis heel zelden in Nederland wordt waargenomen, gaan we er van uit dat onze
waarnemingen gewone baardvleermuizen betreffen.
Gewone baardvleermuizen zijn alleen waargenomen rond Kasteel Babberich, op de Bijvank en in
het bos van de Wylerberg.
Het veldwerk in dit onderzoek richtte zich met name op die soorten die vanuit het
omringende landschap met verblijfplaatsen (bebouwde kom, bos) of het in het rivierdal aanwezige
landschap met verblijfplaatsen (bebouwde kom) het rivierdal intrekken. We mogen er vanuit gaan
dat deze soort van bossen en kleinschalig landschap bij intensiever onderzoek van de bossen aan
de rand van de Gelderse Poort meer gevonden wordt.
Verbetering en versterking van de ‘verbindingsfunctie’ van het landschap in de vorm van
versterking van de bestaande verbindende elementen en ontwikkeling van een dichter netwerk aan
verbindende elementen zal naar verwachting desondanks een positieve maatregel kunnen zijn
voor een betere toegankelijkheid van het gebied voor de baardvleermuis. De daaruit voortvloeiende
ontwikkeling van meer kleinschaligheid in het rivierdal kan dit gebied ook als jachtgebied
interessant maken.
Ook de ontwikkeling van (ooi)bos rondom de plassen zou de aantrekkelijkheid van het gebied als
jachtgebied voor baardvleermuizen kunnen verbeteren.
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Het beheer van de bossen aan de randen van het rivierdal dient gericht te zijn op behoud van oude
bomen en daarmee van (potentiële) verblijfplaatsgebieden voor kraamkolonies van de
baardvleermuis. Anticiperend op de ontwikkeling van meer bos en kleinschaliger landschap in de
Gelderse Poort, is het van belang ook de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal als
(potentiële) verblijfplaatsen te behouden. Landschapsontwikkeling in de richting van meer ouder
bos (ooibos) zou er toe kunnen leiden dat in de toekomst zelfs verblijfplaatsen in het rivierdal
ontstaan.

3.2.9 De franjestaart (Myotis nattereri)
De waarnemingen van de franjestaart zijn weergegeven op kaart 12 (jagende individuen / locaties
jagende dieren).
De franjestaart is alleen waargenomen bij Kasteel Babberich.
Net als bij de baardvleermuis mogen we er vanuit gaan dat deze soort van bossen en
kleinschalig landschap bij intensiever onderzoek van de bossen aan de rand van de Gelderse
Poort meer gevonden zou zijn.
Verbetering en versterking van de ‘verbindingsfunctie’ van het landschap in de vorm van
versterking van de bestaande verbindende elementen en ontwikkeling van een dichter netwerk aan
verbindende elementen zal naar verwachting desondanks een positieve maatregel kunnen zijn
voor een betere toegankelijkheid van het gebied voor de franjestaart. De daaruit voortvloeiende
ontwikkeling van meer kleinschaligheid in het rivierdal kan dit gebied ook als jachtgebied
interessant maken. Ook de ontwikkeling van (ooi)bos rondom de plassen zou de aantrekkelijkheid
van het gebied als jachtgebied voor de franjestaart kunnen verbeteren.
Het beheer van de bossen aan de randen van het rivierdal dient gericht te zijn op behoud van oude
bomen en daarmee van (potentiële) verblijfplaatsgebieden voor kraamkolonies van de franjestaart.
Anticiperend op de ontwikkeling van meer bos en kleinschaliger landschap in de Gelderse Poort, is
het van belang ook de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal als (potentiële)
verblijfplaatsen te behouden. Landschapsontwikkeling in de richting van meer ouder bos (ooibos)
zou er toe kunnen leiden dat in de toekomst zelfs verblijfplaatsen in het rivierdal kunnen
voorkomen.
De franjestaart is een specialist in het vangen van rustende insecten vanaf substraat (gleaner).
Bijvoorbeeld uit Ierland zijn gebieden bekend waar deze soort zich richt op het jagen van vliegen bij
koeienvlaaien. De wilde grazers in de natuurontwikkelingsgebieden in de Gelderse Poort worden
niet behandeld met ontwormingsmiddelen en hun uitwerpselen zijn dus niet steriel. De natuurlijke
begrazing in dit gebied vergroot dus de kansen voor de franjestaart.
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Daarnaast worden verblijfplaatsen van franjestaarten veelal ook in of bij oude houten stallen van
boerderijen gevonden en dan vooral daar waar vee op stal staat. Het aanbieden van
verblijfplaatsen voor franjestaarten in de vorm van vleermuiskasten in of bij de moderne stallen van
de veehouders in het gebied biedt daarmee een extra mogelijkheid om de kansen voor de
franjestaart te vergroten.
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4

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

4.1

Voorkomen en landschapsgebruik

Vleermuizen in de Gelderse Poort

De Gelderse Poort is met het voorkomen van 9 soorten als zeer vleermuisrijk te kwalificeren.
Opvallend zijn vooral
- de hoge dichtheid aan gewone dwergvleermuizen,
- het daarentegen relatief geringe voorkomen van laatvliegers,
- het wijd verspreid en in relatief grote aantallen voorkomen van de meervleermuis,
- het in tegenstelling daartoe ontbreken van de watervleermuis in de centrale gedeelten van het
gebied,
- en het voorkomen van de bosvleermuis.
Zoals verwacht was er een ‘toestroom’ van gewone dwergvleermuizen van de randen van het
gebied (bebouwde kom aan rand van gebied en op de omringende stuwwallen) naar het centrale
gedeelte van het gebied toe, en tevens een netwerk van verblijfplaatsen en routes in de bebouwde
kom in het rivierdal. De verspreiding van deze soort bleek duidelijk gekoppeld aan de aanwezige
opgaande en verbindende structuren in het landschap. In de meer open gedeeltes ontbraken
jagende dieren en routes.
Een vergelijkbaar patroon werd verwacht voor de laatvlieger, maar kon niet worden vastgesteld.
De ruige dwergvleermuis werd verspreid door het gebied gevonden. Baltsende dieren werden
tegen verwachting maar weinig in het centrale meer open gedeelte van het gebied gevonden.
Paarverblijfplaatsen in daartoe geschikte bomen in het gebied ontbreken hier (nog) bijna geheel.
Op basis van oude beelden van het voorkomen van watervleermuizen in het gebied, en het kennen
van enkele routes vanaf de stuwwal naar de Ooijpolder toe, werd ook een ‘toestroom’ van
watervleermuizen naar het gebied verwacht. Deze ‘toestroom’ is in zeer beperkte mate gevonden
en voerde in feite alleen naar water aan de rand van het rivierdal.
Het centrale meer open gedeelte van de Gelderse Poort bleek het jachtterrein van de
meervleermuis. De aantallen meervleermuizen doen vermoeden dat er niet alleen mannetjes, maar
ook kraamkamers aanwezig zijn. Gerichte inventarisatie van de potentiële routes van de
meervleermuis zouden deze functie van het landschap bloot kunnen leggen. Daarnaast zouden op
deze wijze aanwijzingen kunnen worden gevonden over de ligging van mogelijk verblijfplaatsen (in
welke dorp, welke bebouwing).
Soorten als de rosse vleermuis en de bosvleermuis blijken, zoals verwacht de rivieren en plassen
in de uiterwaarden als jachtgebied te gebruiken. Verblijfplaatsen/paarverblijfplaatsen in daartoe
geschikte bomen in het gebied ontbreken (nog).
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Potentiële knelpunten en bedreigingen

De potentiële knelpunten en bedreigingen met betrekking tot de eisen die de waargenomen
vleermuissoorten aan het landschap stellen kunnen worden bekeken vanuit het jachtgebied, de
vliegroutes en de kolonieplaatsen.
Jachtgebied
Met betrekking tot het jachtgebied zijn er voor geen van de soorten die jagen in het landschap van
het rivierdal knelpunten. De tendens van de ontwikkelingen in het landschap in het kader van het
beleid en de lopende projecten (natuurontwikkeling, aanleg van meer verbindende elementen,
tendens naar kleinschaliger landschap) kan als positief beoordeeld worden.

Vliegroutes - verbindingsroutes
Knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid van het centrale meer open gedeelte van het
rivierdal spelen bij de dagelijkse toegang tot het gebied voor de watervleermuis, en bij de eventuele
toekomstige kolonisatie van potentiële nieuwe verblijfplaatsen in het gebied voor de
watervleermuis, de baardvleermuis en de franjestaart.
Knelpunten worden gevonden in de aanwezigheid van de N325 (zie figuur 07) en de snelweg
A12/E35 (zie figuur 08) die een doorsnijding vormen van de verbinding tussen de
‘verblijfplaatsgebieden / brongebieden’ en het jachtgebied.
Daarnaast is het netwerk van verbindende elementen niet dicht genoeg, zijn op sommige
plaatsen de landschapselementen te open van structuur en sluiten ze niet overal op elkaar aan.

Verblijfplaatsen
Knelpunten met betrekking tot de verblijfplaatsen in bomen betreffen het gebrek aan geschikte
bomen (geschikte holtes), of het gebrek aan voldoende oppervlak aan geschikt koloniegebied
(voldoende aanbod holtes, microklimaat).
Daarnaast moet er bij zich traditioneel en conservatief gedragende soorten als
vleermuizen gerekend worden met een relatief lange tijd voor het ontdekken en opbouwen van
traditie in potentiële nieuwe verblijfplaatsgebieden.
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Net als bij verblijfplaatsen in bomen, vraagt de Flora en Faunawet om een zorgvuldige omgang met
gebouwen waarin vleermuizen verblijven. Wanneer gebruik door vleermuizen vermoed wordt, of
kan worden, dient er voorafgaand aan veranderingen aan die gebouwen onderzocht te worden of
er vleermuizen zijn en hoe negatieve effecten vermeden kunnen worden. In de praktijk gaat dit niet
altijd goed, omdat bewoners zich niet realiseren dat er vleermuizen zijn. Een situatie zoals in de
Gelderse Poort, waarin er tal van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen zijn en
verblijfplaatsen van meervleermuizen vermoed worden, terwijl de bewoners of de eigenaars van de
panden niet van de aanwezigheid van vleermuizen op de hoogte zijn is potentieel bedreigend voor
de vleermuizen.
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5

AANBEVELINGEN

5.1

Kansen en aanbevelingen

Vleermuizen in de Gelderse Poort

De kansen en aanbevelingen met betrekking tot de gevonden soorten en de knelpunten worden
besproken vanuit het jachtgebied, de vliegroutes en de kolonieplaatsen.
Jachtgebied
-

-

-

Het verdient aanbeveling het landschap rond de aanwezige plassen voor zandwinning te
(laten) ontwikkelen naar een meer gesloten karakter (ooibos).
Positieve effecten zijn te verwachten voor: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
watervleermuis, franjestaart en gewone baardvleermuis en in mindere mate laatvlieger, rosse
vleermuis en bosvleermuis.
Het verdient aanbeveling het landschap in de Gelderse Poort te ontwikkelen in de richting van
meer kleinschaligheid door aanleg van meer en dichtere verbindende elementen en het waar
mogelijk aan elkaar koppelen van verbindingen.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
watervleermuis, franjestaart en gewone baardvleermuis, en in mindere mate laatvlieger.
Het verdient aanbeveling de ingezette lijn van natuurontwikkeling met natuurlijke begrazing
voort te zetten en uit te breiden.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: laatvlieger, franjestaart, gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, en gewone baardvleermuis.

Vliegroutes – verbindingsroutes
-

-

Algemeen: Het verdient aanbeveling het landschap in de Gelderse Poort te ontwikkelen in de
richting van meer en dichtere verbindende elementen en het waar mogelijk aan elkaar
koppelen van verbindingen.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
watervleermuis, franjestaart en gewone baardvleermuis.
Meer concreet: Het verdient aanbeveling, naast de hiervoor beschreven algemene versterking
van de verbindende elementen, tussen de stuwwal bij Nijmegen en gebiedsdelen als de
Groenlanden en de Millingerwaard, een doorgaande en donkere verbindingszone voor
vleermuizen te creëren. Dit kan worden bewerkstelligd door het bewust met elkaar verbinden
van al bestaande lintvormige elementen. Daar waar zulke elementen wegen kruisen dienen
hop-overs aangelegd te worden en dient verlichting achterwege te blijven of weggehaald te
worden. Ten behoeve van de nodige beschutting tegen wind dient waar mogelijk met brede
stroken opgaande vegetatie gewerkt te worden.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis.
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Figuur 7. Knelpunt bij de oversteek van watervleermuizen over de N235.

-

Het verdient aanbeveling de verlichting langs de N325 tussen Ubbergen en ’t Meertje en
tussen de Wylerberg en het Wylermeer te vervangen door lagere op de weg gerichte
verlichting. Daarnaast kan een zone van zo’n 25- a 40 meter gecreëerd te worden waar de
verlichting wordt verwijderd en een donkere oversteekplaats wordt gerealiseerd. Het beheer
van de opgaande vegetatie langs de N325 op de plaats waar de routes de weg over steken
dient mede gericht te zijn op haar functie als hop-over. Dat wil zeggen hoge bomen en struiken
aan beide kanten van de weg, geen kaalkap en zo mogelijk kronensluiting.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, franjestaart, gewone
baardvleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, en in mindere mate
laatvlieger.
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Figuur 8. Knelpunt met betrekking tot de mogelijke oversteek watervleermuizen over de A12 / E35.

-

Het verdient aanbeveling te onderzoeken of en waar watervleermuizen vanuit de Bijvank de
snelweg A12/E35 oversteken. Los van het opsporen van bestaande oversteekplaatsen, kan
worden bekeken waar en hoe de inrichting van de bermen en de omgeving van de weg kan
worden afgestemd op het mogelijk maken van het oversteken van de weg door vleermuizen.
Met deze informatie kunnen er vervolgens maatregelen worden genomen, in de sfeer van
geleidende vegetatie en hopovers, en vermijding van verstoring door licht, om het oversteken
door vleermuizen concreet mogelijk te maken of beter en veiliger mogelijk te maken .
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Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, franjestaart, gewone
baardvleermuis, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis, en in mindere mate
laatvlieger

Verblijfplaatsen
-

Het verdient aanbeveling het landschap rond de aanwezige plassen voor zandwinning te
(laten) ontwikkelen naar een meer gesloten karakter (ooibos). Hiermee kan het aanbod aan
geschikte bomen (geschikte holtes), en aan voldoende oppervlak aan geschikt koloniegebied
(voldoende aanbod holtes, microklimaat) worden vergroot.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: ruige dwergvleermuis, watervleermuis, franjestaart
en gewone baardvleermuis, rosse vleermuis en bosvleermuis.

-

Daar waar in de toekomst met cyclische verjonging wordt gewerkt, moet een oplossing
gezocht worden voor locaties van bomen die als verblijfplaats dienen, en vooral voor
verblijfplaatsgebieden/paargebieden waar zich een traditie heeft ontwikkeld of aan het
ontwikkelen is.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis en bosvleermuis.

-

Het beheer van de bossen aan de randen van het rivierdal dient gericht te zijn op behoud van
oude bomen en daarmee van aanbod van potentiële verblijfplaatsgebieden voor
kraamkolonies en voor paargebieden.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis en bosvleermuis.

-

Anticiperend op de ontwikkeling van meer bos en kleinschaliger landschap in de Gelderse
Poort, is het van belang ook de spaarzaam aanwezige oudere bomen in het rivierdal als
(potentiële) verblijfplaatsen te behouden.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: watervleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse
vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis en bosvleermuis.

-

Het verdient aanbeveling in of bij de moderne stallen van de veehouders in het gebied
verblijfplaatsen te realiseren in de vorm van vleermuiskasten.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: franjestaart en eventueel gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis en gewone baardvleermuis.

-

De overheid en bewoners van de dorpen in de Gelderse Poort dienen te worden voorgelicht
over het voorkomen van vleermuizen in gebouwen en/of bomen hun gemeente, evenals over
de juridische betekenis en consequenties daarvan, de potentiële bedreigingen en de kansen
en verantwoordelijkheden voor actieve bescherming.
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-

De overheid en bewoners van de dorpen in de Gelderse Poort dienen te worden voorgelicht
over het (potentieel) voorkomen van de meervleermuis in gebouwen in hun gemeente, evenals
over de juridische betekenis en consequenties daarvan, de potentiële bedreigingen en de
kansen en verantwoordelijkheden voor actieve bescherming.

-

Hiertoe dient vanuit de provincie een officieel schrijven aan de gemeenten gericht te worden.

-

Tevens dient een positief en informatief, op het algemeen publiek gericht artikel geschreven te
worden voor de regionale en lokale kranten.

-

Initiatieven om in de bezoekerscentra in de Gelderse Poort aandacht te geven aan
vleermuizen dienen te worden ondersteund.
In 2005 is voor het rivierengebied onder auspiciën van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en met ondersteuning vanuit de Provincie Gelderland de ontwikkeling van een
netwerk voor de afhandeling van ‘meldingen van vleermuizen’ van start gegaan. Dit kan zeker
een goede bijdrage leveren aan de hiervoor geschetste aanbevelingen met betrekking tot de
verblijfplaatsen.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige
dwergvleermuis, laatvlieger en mogelijke franjestaart en gewone baardvleermuis.

-

Gezien de bijzondere status van de meervleermuis verdient het aanbeveling onderzoek te
doen naar de concrete locatie(s) van verblijfplaatsen van meervleermuizen, door het opsporen
van vliegroutes, het zoeken van zwermende meervleermuizen en het vangen en het met
zenders volgen van meervleermuizen.
Positieve effecten zijn te verwachten voor: meervleermuis.

-

Recent kon onderzoek aan de meervleermuis door A.J. Haarsma (samenwerkingsverband
Museum Naturalis, Universiteit Leiden, Zoogdiervereniging VZZ) enige aandacht geven aan de
rivieren Gelderse Poort. Het verdient aanbeveling dit onderzoek te ondersteunen.

Algemeen
-

Aandacht voor de verdergaande inventarisatie van vleermuizen door de interregionale
Faunawerkgroep, zowel als het trainen en ondersteuenen van de medewerkers van deze
faunawerkgroep verdienen aanbeveling.
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Inbreng gegevens in inrichtingsvisies en landinrichting

Het is van belang de overheden en organisaties die verantwoordelijk zijn voor en bezig zijn met de
ontwikkelingen in dit gebied, zoals de Landinrichting Gelderse Poort-Oost, Landinrichting
Ooijpolder; NURG (nadere uitwerking rivieren gebied), Strategisch groenproject in het kader van
het Structuurschema Groene Ruimte, proefprojecten natuurontwikkeling Gelderse Poort, diverse
IRMA projecten, dijkverleggingen et cetera, op de hoogte te stellen van de resultaten van dit
onderzoek.
Deze projecten bieden mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van deze
ecologische verbindingsfunctie van landschapselementen in de Gelderse Poort op de schaal van
de dagelijkse vliegroute, zowel als op de schaal van de seizoenstrek.
Het is van belang dat de verantwoordelijken binnen de afzonderlijke projecten nagaan wat
zij kunnen doen om de beschreven knelpunten op te lossen en de aanbevelingen om te zetten.
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