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SAMENVATTING
In de Sint-Matthiaskerk van het dorp Castenray (L) huist al minimaal 30 jaar een grote kolonie
laatvliegers. Tellingen in zomer leren dat het aantal vleermuizen in de kolonie meer dan 200
bedraagt. In het najaar vertrekken de dieren uit de kerk en niemand weet waarheen. Dat maakt
de kolonie erg kwetsbaar. Sowieso is er vrijwel niets bekend over wat laatvliegers doen in het
najaar en winter.
Het doel van voorliggend onderzoek is om zicht te krijgen op het gedrag, terreingebruik en
verblijfplaatsen van laatvliegers in het najaar en winter. Dat is onderzocht middels telemetrie:
door 16 laatvliegers te zenderen en te volgen.
Er zijn 39 nieuwe verblijfplaatsen gevonden in de omgeving. De meerderheid blijft binnen een
straal van 6 km van de kerk, maar er zijn ook verblijfplaatsen gevonden op ruim 10 km afstand.
De verst weg gelegen vindplaats was Nieuw-Bergen aan de andere kant van de Maas op 13 km.
Ook zijn er paarplaatsen gevonden.
De meerderheid van de verblijfplaatsen bevindt zich in vrijstaande en twee-onder-een-kap
woningen. Daarnaast onder meer enkele kerken, appartementen en zelfs een boom. De
laatvliegers blijken zich in het najaar individueel te verspreiden, waarbij bijna alle dieren
meerdere keren verhuizen. Ondanks dat het onderzoek begin november eindigde voordat de
winter inviel, lijkt het er op dat dit beeld zich in de winter doorzet.
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INLEIDING
In de Sint-Matthiaskerk van het dorp Castenray (gemeente Venray, Limburg) huist een grote
kolonie laatvliegers, met in 2014 maximaal bijna 250 dieren. Voor zover bekend is deze kolonie
hier minimaal 30 jaar aanwezig en is door de jaren heen langzaam gegroeid. Vanaf 1986 wordt
de kolonie jaarlijks geteld door vrijwilligers middels een zolderbezoek (figuur 1). Dit als
onderdeel van de jaarlijkse monitoring van vleermuizen op kerkzolders. Aanvankelijk is deze
telling geïnitieerd door het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, later is het opgenomen in
een officieel meetnet (NEM: Netwerk Ecologische Monitoring) van de Zoogdiervereniging en
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In dit meetnet worden kerkzolders landelijk
jaarlijks onderzocht op de aanwezigheid van vleermuizen met het oog op bepaalde
doelsoorten. In Noord-Limburg gaat het om ruim 30 kerken, waarbij de (grijze)
grootoorvleermuis de doelsoort is. De laatvliegers is geen doelsoort, maar wordt wel op een
aantal kerkzolders aangetroffen.

Figuur 1. Aantal getelde laatvliegers op de zolder van de kerk van Castenray in september in de periode
1986 - 2017 (Bron: eigen data P. van Hoof).

Naast deze zoldertellingen worden bij de kerk van Castenray uitvliegende laatvliegers geteld.
Dit blijkt een betrouwbaarder beeld van de aantallen van deze vleermuissoort te geven, omdat
bij een zolderinspectie de dieren zeer verborgen kunnen zitten, waardoor de aantallen worden
onderschat.
In Nederland blijkt dat het aantal laatvliegers de laatste jaren een negatieve trend vertoont.
Hierdoor is de laatvlieger op de Nederlandse Rode lijst van bedreigde diersoorten geplaatst
(Zoogdiervereniging 2007). De redenen van de achteruitgang zijn vooralsnog onduidelijk. Dit is
mede een gevolg van het feit dat er nog relatief weinig over de ecologie van deze soort bekend
is. Maatregelen slaan niet aan en compensatie bij ruimtelijke ingrepen lijkt tot nu toe weinig
positieve effecten te hebben.
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Met name van de periode ná de zomer is weinig bekend. Onbekend is wat laatvliegers doen in
het najaar en de winter; Wat is hun terreingebruik en waar verblijven ze?
Vrijwilliger J. Jeucken heeft in 2014 de kolonie het hele jaar door gemonitord, door met grote
regelmaat de uitvliegers te tellen in plaats van, zoals in het verleden, op één moment. Dat heeft
veel inzicht gegeven in het jaarverloop van de kolonie (figuur 2). De eerste dieren verschijnen in
het voorjaar, waarna gedurende de maand mei de aantallen langzaam toenemen tot in de
zomer. Als vanaf juli de jongen zelfstandig worden en mee gaan vliegen nemen de aantallen
verder toe. Daarna nemen de aantallen langzaam weer af tot nul in het late najaar.
Gecombineerd met zolderbezoeken in de winter is daarmee duidelijk geworden dat de
vleermuizen ’s winters niet of nauwelijks in de kerk aanwezig zijn. Voorheen werd gedacht dat
de kerkzolder ook als overwinteringsplaats functioneerde. Ook werd gedacht dat tijdens de
zoldertellingen in september een groot deel van de dieren verborgen was, waardoor de getelde
aantallen veel lager lagen dan het aantal uitvliegers eerder in het jaar. Uit deze gegevens blijkt
echter dat in september de kolonie al flink in aantal is afgenomen. Hoe het gedrag en
terreingebruik van de laatvliegers er na september uitziet is volledig onbekend. We weten niet
waar ze paren en waar ze overwinteren. Ook weten we niet of de kerk de enige
(zomer)verblijfplaats is waar de dieren gebruik van maken. Zelfs van het foerageergebied van
deze dieren is nauwelijks iets bekend evenals van welke vliegroutes ze gebruik maken om daar
komen.
De Provincie Limburg heeft Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV en Regelink Ecologie &
Landschap gevraagd een onderzoek te starten naar de Castenrayse laatvliegers om antwoorden
te vinden op deze vragen. Deze antwoorden zijn zeer belangrijk om de kolonie en daarmee de
soort duurzaam te kunnen beschermen. Het onderzoek leidt bovendien tot een toename van
algemene ecologische kennis van de soort, zodat ook in andere gebieden aan betere
bescherming van de soort kan worden gewerkt.
Er is gekozen voor telemetrisch onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van zenders die een
signaal uitzenden over een lange afstand. Zodoende konden de gezenderde dieren over een
langere afstand gevolgd worden en konden tevens verblijfplaatsen worden vastgesteld.
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Figuur 2. Aantal uitvliegende laatvliegers bij de kerk van Castenray in 2014 (Bron: J. Jeucken).
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1.1 DOEL EN VRAGEN
De hoofdvraag van dit onderzoek is:


Waar bevinden zich de winter- en paarverblijfplaatsen van de kolonie laatvliegers uit
de Sint-Matthiaskerk in Castenray?

Verder worden de volgende vragen beantwoord:
 Wat is het terreingebruik (foerageergebied en vliegroutes) in het najaar?
 Worden in het najaar andere verblijfplaatsen dan de kerk gebruikt?
 Aan welke kenmerken voldoen deze verblijfplaatsen?
 Wat is de actieradius en activiteitsduur van de laatvliegers?
Het doel van het onderzoek is om laatvliegers, zowel in de kerk als daarbuiten, duurzaam te
kunnen beschermen door het terreingebruik van deze specifieke kolonie in kaart te brengen en
ecologische kennis te verzamelen voor de soort in het algemeen.
Daarnaast is het doel om middels dit project:
 Meer inzicht te krijgen in de ecologie en levenswijze van de laatvlieger zodat ook in
andere leefgebieden beter aan de bescherming van deze soort kan worden gewerkt.
 De binding van vrijwilligers met vleermuizen te vergroten.
 De betrokkenheid van omwonenden met vleermuizen te vergroten.
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MATERIAAL EN METHODEN
2.1 ONDERZOEKSGEBIED
Het onderzoek is uitgevoerd aan de laatvliegerkolonie die aanwezig is in de Sint-Matthiaskerk in
Castenray. Van daaruit zijn laatvliegers gevolgd en verblijfplaatsen vastgesteld. De SintMatthiaskerk is gelegen in het dorp Castenray, gemeente Venray. Oorspronkelijk dateert een
kapel op deze locatie uit 1434. Later, in 1804, is de kapel gedeeltelijk afgebroken. Het
priesterkoor (oostelijke gedeelte van de kerk) bleef behouden en het middenschip werd
e
aangebouwd. In de 20 eeuw kreeg de kerk zijn huidige vorm. Tijdens de Tweede Wereldoorlog,
in 1944, is de kerk gebombardeerd, waarbij de toren en het middenschip zijn vernietigd. De
kerk is vervolgens tussen het jaar 1946 en 1948 herbouwd. Het priesterkoor van de
oorspronkelijke kapel (waar de laatvliegers hoofdzakelijk verblijven) is altijd behouden
gebleven. In 2004 werd de kerk gerestaureerd, waarbij het dak, inclusief het priesterkoor,
grotendeels is vervangen. Het dak bestaat uit houten balken met houten dakbeschot en een
dakbedekking van leisteen.
De laatvliegers bevinden zich op de zolder voornamelijk boven het priesterkoor. Een klein deel
van de laatvliegers verblijft op de zolder van het middenschip, het centrale deel van de kerk.
Hier verblijven doorgaans ook enkele gewone grootoorvleermuizen. De toren wordt door de
laatvliegers voor zover bekend niet gebruikt.

2.2 ONDERZOEKSPERIODE
Bepalend voor het onderzoek is de startdatum. Uit figuur 2 blijkt dat het aantal laatvliegers in
de kerk vanaf eind augustus en begin september afneemt. Aangezien de levensduur van de
zenders maximaal enkele weken bedraagt en we willen weten waar de dieren heen gaan is het
zaak ‘vertrekkende’ dieren te zenderen. Wordt te vroeg gestart met zenderen dan bestaat de
kans dat de dieren de gehele onderzoeksperiode nog in de kerk aanwezig blijven en de zenders
onvoldoende informatie opleveren. Wordt te laat gestart dan zijn de meeste dieren reeds
vertrokken en bestaat de kans dat er onvoldoende laatvliegers kunnen worden gevangen.
Op 21 augustus 2017 is gestart met het veldwerk, waarbij de eerste laatvliegers zijn gezenderd.
Verwacht werd dat het veldwerk zes weken zou duren, tot eind september, aangezien verwacht
werd dat de zenders twee weken op de vleermuizen zouden blijven zitten en er in drie ronden
gezenderd zou worden (paragraaf 2.3).
De zenders bleken veel langer op de vleermuizen te blijven plakken dan verwacht en ook de
batterijen gingen langer mee dan gespecificeerd. Daardoor liep het onderzoek door zolang er
nog zenders actief waren. De laatste zender is uitgevallen op 11 november 2017. Daarmee is de
onderzoeksperiode opgerekt naar totaal 12 weken.
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Figuur 3. De Sint-Matthiaskerk in Castenray in zijn huidige vorm, kort na de renovatie in 2004.

Figuur 4. Overzicht van het dorp Castenray, geflankeerd door de A73 aan de oostzijde. De kerk (blauwe
cirkel) is centraal in het dorp gelegen op de kruising van de Horsterweg met de Matthiasstraat.
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2.3 TELEMETRIE
Laatvliegers zijn goede vliegers en kunnen zich over grotere afstanden van meerdere kilometers
verplaatsen. Om te kunnen vaststellen waar de dieren heen gaan is het nodig ze te voorzien van
actieve zenders. Zo’n zender heeft een batterij en zendt signalen uit die met behulp van een
ontvanger met antenne kunnen worden opgevangen. Op deze wijze kan een zender worden
gevolgd nadat deze op een laatvlieger is aangebracht.
Nummering
Er was voorzien om 15 laatvliegers te zenderen (zie verder paragraaf 2.3.2).
De nummering van de zenders begon bij 11, omdat de nummering daarmee gelijk liep met de
serienummers van de zenders. Eén zender (nummer 20) bleek na één week van de laatvlieger
te zijn afgevallen en is weer teruggevonden waarmee de zender kon worden hergebruikt. Om
verwarring te voorkomen met het oorspronkelijke dier 20 is deze bijbehorende laatvlieger 26
genoemd. Daarmee zijn de gebruikte nummers: 11 t/m 26.
2.3.1 Vleermuizen vangen
Om de vleermuizen te kunnen zenderen dienen ze te worden gevangen. Dat is gebeurd met
behulp van mistnetten. Vangen en hanteren van vleermuizen is aan strikte richtlijnen
onderworpen en mag alleen worden uitgevoerd door daarvoor bevoegde personen. In dit
onderzoek waren dat Thijs Molenaar en Paul van Hoof, beide gekwalificeerd als zelfstandig
vanger. Daarnaast was een ontheffing voor het vangen van vleermuizen voor dit specifieke
project aanwezig, verkregen via de Zoogdiervereniging (FF/75A/2012/037a).
Kerk
Het vangen van de dieren met mistnetten is uitdrukkelijk niet op de zolder van de kerk
uitgevoerd om verstoring van de kolonie te voorkomen. In eerste instantie is op enige afstand
van de kerk gevangen, in een doorgang tussen de kerk en een boom waar de vleermuizen
veelvuldig doorheen vlogen. De dieren wisten het net echter feilloos te omzeilen. Toen dit niet
effectief bleek is vlak voor de uitvliegopening (dakrand van de kerk; figuur 5) gevangen. De
uitvliegopening bevindt zich op 9 meter hoogte. Er is gebruik gemaakt van een mistnet van 3
meter breed die met extra stokken naar de deze hoogte werd gebracht. De stokken zijn door
twee personen vastgehouden ter ondersteuning. Indien een vleermuis in het net vloog is het
net direct naar beneden gehaald. Een extra persoon haalde vervolgens het dier uit het net,
waarna het net weer werd opgebouwd.
De opzet was om vijf vleermuizen te zenderen, deze dieren gedurende twee weken te volgen
en dan opnieuw vijf dieren te zenderen. Daar is enigszins van afgeweken. Een overzicht van
details van de gevangen laatvliegers is weergegeven in paragraaf 3.1.
Er is gestart met vangen op 21 augustus 2017. Er zijn toen twee laatvliegers gevangen en
gezenderd. Deze kregen de nummers 11 en 12. De dag erna, op 22 augustus 2017, is wederom
een vangactie uitgevoerd. Toen is na drie vangsten gestopt met vangen omdat het gewenste
aantal van vijf was bereikt. De dieren die zijn gezenderd hebben nummers 13, 14 en 15
gekregen. Twee weken later, op 4 september 2017 is weer een vangactie uitgevoerd waarbij vijf
laatvliegers zijn gevangen en gezenderd. De dieren zijn genummerd als 16 t/m 20.
Tenslotte is op 25 september 2017 een laatste vangstsessie bij de kerk gehouden. Toen zijn er
drie laatvliegers gevangen die werden gezenderd: 23, 24 en 25.
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Figuur 5. Vangactie bij de kerk in Castenray. Tussen de stokken is bovenaan een nauwelijks zichtbaar
mistnet gespannen.

Woonboerderij
Door het volgen van laatvlieger 17 was inmiddels een nieuwe verblijfplaats ontdekt: een
woonboerderij aan Castenrayseweg 33, Castenray. Op deze locatie zijn meerdere uitvliegers
waargenomen en was er zwermactiviteit. Besloten werd om hier te proberen laatvliegers te
vangen om ze vanuit deze verblijfplaats verder te volgen. Er is hier geprobeerd om zowel
uitvliegers als zwermende dieren te vangen, vandaar dat met meerdere mistnetten is gewerkt
(figuur 6). Immers, zwermende dieren zijn mogelijk afkomstig van andere verblijfplaatsen wat
interessant was voor het onderzoek.
Op 20 september zijn hier drie laatvliegers gevangen en gezenderd. Deze kregen de nummers
21, 22 en 26.
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Figuur 6. Vangactie aan de Castenrayseweg 33, Castenray. Met meerdere
mistnetten is geprobeerd zowel uitvliegende als zwermende laatvliegers te
vangen.

2.3.2 Zenders
De gebruikte zenders zenden actief een piepsignaal uit, met een frequentie van 40 piepsignalen
per minuut Met een ontvanger voorzien van antenne kan deze worden opgevangen. Het bereik
van het signaal is afhankelijk van weersomstandigheden en landschap en lag in de praktijk
tussen de 0,5 en 1 km. De zender gaat volgens de specificaties circa vier weken mee. De zender
is met behulp van chirurgische huidlijm (SAUER Hautkleber) op de rug van de laatvlieger
gelijmd. Door beweging, poetsen, verharen en schuren in nauwe ruimten vallen zenders
doorgaans na circa 2 weken van het dier af (eigen ervaring T. Molenaar).
Conform de ethische richtlijn zijn zenders gebruikt die minder dan 5% van het lichaamsgewicht
bedragen (Rutjes et al. 2017). Omdat laatvliegers relatief zwaar zijn konden iets zwaardere
zenders worden gebruikt dan die gewoonlijk in vleermuisonderzoek worden gebruikt. Het
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gebruikte type is Holohil BD-2, met een gewicht van 0,74 gram. De opgegeven levensduur van
de accu van deze zenders is vier weken. Er waren 15 zenders beschikbaar. Sinds twee jaar valt
het zenderen van vleermuizen onder de Wet op de Dierproeven (WOD). Een ontheffing
hiervoor is verkregen via de Zoogdiervereniging (Instemming Instantie voor Dierenwelzijn
studie en werkprotocol (AVD248002016459) VZZ-17-009, Migratieonderzoek laatvliegers).
Alvorens de dieren te zenderen zijn ze gewogen en beschreven. Het gewicht was allereerst
belangrijk om zeker te weten dat de vleermuis zwaar genoeg was om de zender te kunnen
dragen (max 5% van lichaamsgewicht). Daarnaast zijn gegevens genoteerd als geslacht, leeftijd,
zogend (vrouwtjes) en seksuele activiteit (bij mannetjes).
De zenders zijn op de rug tussen de schouderbladen vastgeplakt, waarbij de haren opzij werden
gedrukt. De zender is vastgeplakt, waarna de haren weer over de zender werden
teruggevouwen en vastgeplakt voor maximale hechting. De antenne steekt op deze wijze naar
achteren. De antenne is zeer flexibel en onbreekbaar, waardoor deze makkelijk dubbelvouwt
als de vleermuis in een spleet zou kruipen en de vleermuis niet hindert in het natuurlijke
gedrag.

Figuur 7. De gevangen laatvliegers zijn nauwkeurig opgemeten en beschreven.
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Figuur 8. Een zender wordt op de rug van de laatvlieger geplakt.

2.3.3 Volgen
Ieder gezenderd dier is minimaal één nacht gevolgd om vast te stellen waar ze foerageren. Bij
de meeste individuen betrof dit meerdere nachten. Het volgen van de vleermuizen gebeurde
’s nachts, hoofdzakelijk door een of meerdere teams met een volgauto. Een team bestond uit
een of twee personen: een chauffeur en een persoon die de antenne en ontvanger bediende.
Een ervaren volger kon alleen opereren. Vooral in de eerste nachten is vaak door meerdere
personen per team gevolgd.
Er waren drie volgauto’s beschikbaar. De volgauto’s waren uitgerust met een 5 of 6 elements
Yagi antenne. Deze stak boven de auto uit en was vanuit de auto te draaien via een gat in het
dak (figuur 9). De antenne was verbonden met een ontvanger van het type ICOM IC-R20 of
Comspec R1000 (figuur 10). Op de ontvanger waren alle frequenties van de gebruikte zenders
ingesteld, zodat makkelijk tussen de frequenties van verschillende individuen kon worden
geschakeld.
Er is per volgteam altijd maximaal één individu tegelijk gevolgd. Meestal is gevolgd vanaf de
verblijfplaats, waarbij is gewacht op het uitvliegen. Door met de antenne te draaien kon de
richting worden bepaald waar de vleermuis zich bevond (sterkste signaal). Aan de hand van de
signaalsterkte en kennis over het landschap kon de afstand van de vleermuis tot de ontvanger
worden ingeschat. De (geschatte) locatie is vervolgens ingevoerd op een tablet met GPS
ondersteuning. Op de tablet was een luchtfoto weergegeven zodat de route en het terrein
konden worden bekeken. De data (tijdstip, coördinaten, type activiteit, opmerkingen) zijn
ingevoerd in een webapplicatie en online opgeslagen.
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Figuur 9. De volgauto's waren uitgerust met een draaibare antenne op het dak.

Figuur 10. In de volgauto kon de ontvanger (midden/onder) en de antenne worden bediend. Voor
navigatie is een tablet gebruikt met GPS en luchtfoto's (Google Maps, midden boven). Zo konden tevens
de locaties van de vleermuizen worden ingevoerd.
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2.3.4 Dagcontroles verblijfplaatsen
Naast het volgen van de vleermuizen lag de nadruk vooral op het controleren van
verblijfplaatsen en het opsporen van nieuwe verblijfplaatsen. Dit vond overdag plaats, omdat
de vleermuizen dan niet verplaatsen. Hierbij is de verblijfplaats van de vorige dag of nacht als
uitgangspunt genomen en is gecontroleerd of het betreffende dier daar nog aanwezig was. Dit
is meestal gedaan met een ontvanger met een kleinere handantenne, een draagbare 4
elements Yagi-antenne.
Bij nieuwe locaties is aangebeld om de bewoners in te lichten over de aanwezigheid van de
vleermuis en ze voor te lichten over vleermuizen. Daarnaast is een folder achtergelaten met
informatie over het onderzoek (bijlage 1). Tevens is door met de bewoners te praten informatie
verkregen over het gebouw. Indien mogelijk is getracht de exacte plek van de laatvlieger binnen
het gebouw te lokaliseren.
De verzamelde data over de gebouwen bestond onder meer uit het bouwjaar, aan- of
afwezigheid van spouw en isolatie, isolatiemateriaal, dakbedekking enz. Zie bijlage 2 voor een
overzicht van alle verzamelde parameters. Bij nieuwe verblijfplaatsen is geprobeerd dezelfde
avond de betreffende vleermuis te volgen. Ook is bij de verblijfplaatsen in de avond gepost. Dit
hield in dat iemand bij het gebouw ging staan om te kijken of er vleermuizen uitvlogen en
hoeveel.

Figuur 11. Uitpeilen van een vleermuis in een gebouw met handantenne. Op vergelijkbare wijze is 's
avonds gepost.
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2.3.5 Zoeken gezenderde laatvliegers
Auto
Indien een gezenderde laatvlieger niet in zijn laatst bekende verblijfplaats aanwezig was diende
deze te worden gezocht. Dat zoeken vond overdag per auto plaats, aangezien vleermuizen zich
dan niet verplaatsen. Met de auto zijn eerst locaties in de buurt bezocht, waar het betreffende
individu eerder is aangetroffen. Indien dat niks opleverde is de omgeving met een volgauto
systematisch afgezocht. Daarbij is gefocust op dorpen en bebouwing, de laatvlieger is immers
een gebouwbewoner, en indien nodig is het tussenliggende gebied systematisch afgezocht. In
de meeste gevallen is de vleermuis weer teruggevonden. In enkele gevallen niet, dan is de
hierop volgende dag een groter gebied afgezocht, eventueel met meerdere auto’s.
Indien een dier met de auto met redelijke inspanning niet gevonden werd, is de zoektocht
opgegeven. Tijdens andere veldbezoeken, zoals de dagcontroles, is nog steeds naar de vermiste
dieren gezocht, maar er zijn geen speciale routes meer gereden.

Figuur 12. Deel van het zoekgebied naar dier 19. Deze is vanuit de kerk in Castenray (groene ster)
verdwenen. De donkere oranje lijn is de gereden route, de lichte oranje buffer is globaal het bereik van de
antenne. Later is het dier met een vliegtuig teruggevonden in Nieuw-Bergen aan de overzijde van de Maas.

vliegen
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Figuur 13. Vanuit het vliegtuig kan in korte tijd een zeer groot gebied afgezocht worden.

Vliegtuig
Enkele malen is een dier met de auto niet teruggevonden. Toen er drie laatvliegers ‘kwijt’
waren is er een vliegtuig (Cessna) ingezet, uitgerust met twee antennes (figuur 13). Met het
vliegtuig is het mogelijk om in korte tijd een groot gebied af te zoeken. Het bereik vanuit het
vliegtuig is veel groter dan vanaf de grond omdat er nauwelijks storende factoren (zoals
gebouwen en bos) aanwezig zijn van bovenaf. Het vliegtuig vertrok vanuit Maastricht-Aachen
Airport, waarbij heel Noord-Limburg is afgezocht. Dit onderdeel van het onderzoek is eenmalig
uitgevoerd in samenwerking met R. Janssen van Bionet Natuuronderzoek.

2.4 INFORMATIEVOORZIENING EN MEDIA
Omwonenden
Bij de omwonenden rond de Sint-Matthiaskerk is huis aan huis een flyer verspreid met
toelichting over het onderzoek en de laatvlieger in het algemeen (bijlage 1). Hiermee is het
draagvlak voor dit onderzoek onder omwonenden getracht te vergroten. Tevens is de politie
geïnformeerd over het onderzoek.
Lokale media
Tijdens het onderzoek is in het regioblad ‘Hallo Venray’ is een interview geplaatst over het
project.
Lezingen
Na afloop van het project zijn twee lezingen gehouden waarin de resultaten van het huidige
onderzoek zijn gepresenteerd, namelijk;
- Op de landelijke vleermuizendag ‘Vlen-dag’ op 28 oktober 2017 te Velp;
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Op de landelijk Expert-meeting in Utrecht die door de Zoogdiervereniging speciaal is
georganiseerd om kennis maar bovendien gebrek aan kennis van de laatvlieger in kaart
te brengen.
J. Jeucken heeft verscheidende publieksavonden in Castenray georganiseerd om
omwonenden te informeren over vleermuizen in het algemeen en de laatvliegers in
het bijzonder.
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RESULTATEN
3.1 GEVANGEN INDIVIDUEN
In totaal zijn 18 laatvliegers gevangen. In tabel 1 is een overzicht weergegeven van de gevangen
laatvliegers. In de eerste kolom is het zendernummer weergegeven. Niet alle gevangen
individuen zijn gezenderd, een tweetal individuen was te licht en zijn om die reden niet van een
zender voorzien. In Figuur 14 is een overzicht gegeven van het aantal gevangen individuen per
leeftijdsklasse. De verdeling is ongeveer gelijk tussen de volwassen seksueel actieve dieren (>2
jaar) en de seksueel onvolwassen dieren (<1-2 jaar), die nog niet meedoen met de
voortplanting. De meeste individuen zijn gevangen bij de kolonie in Castenray, bij de kerk. De
nacht van 20-9-2017 is er gevangen bij een nieuwgevonden verblijfplaats aan de
Castenrayseweg in Castenray.

Tabel 1. Overzicht gevangen laatvliegers, met het zendernummer, vangdatum, geslacht, status gewicht en
de leeftijd. SO: seksueel onvolwassen, NZ: nog nooit een jong gezoogd, PostL: postlacterend (dit seizoen
een jong gezoogd), 3V: volwassen vrouw die in een vorig seizoen een jong gezoogd heeft, SA3: volwassen
man op het eind van de jaarlijkse paarperiode.
gewicht
leeftijd
zendernr
datum
geslacht
(g)
(jaar)
status
volwassen, vorig seizoen
11
21-8-2017
v
23,5
>3
3V
gezoogd
12
21-8-2017
v
22
1-2
NZ
jong vorig seizoen
volwassen, vorig seizoen
13
22-8-2017
v
23,5
>3
3V
gezoogd
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22-8-2017

m

17,5

1-2

SO

14

22-8-2017

v

24,5

>3

3V

juveniel
volwassen,
gezoogd

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

22-8-2017
22-8-2017
4-9-2017
4-9-2017
4-9-2017
4-9-2017
4-9-2017
20-9-2017
20-9-2017
25-9-2017
25-9-2017
25-9-2017
20-9-2017

v
v
v
v
v
v
v
v
m
v
v
v
v

18,5
20
21
23,2
23
29,2
34
30
24
23,5
23
19
25

<1
<1
1-2
>3
<1
>3
>3
>3
>3
1-2
1-2
<1
>3

SO
SO
NZ
PostL
SO
PostL
PostL
PostL
SA3
NZ
NZ
SO
PostL

juveniel
juveniel
jong vorig seizoen
volwassen, postlacterend
juveniel
volwassen, postlacterend
volwassen, postlacterend
volwassen, postlacterend
volwassen, seksueel actief
jong vorig jaar
jong vorig jaar
juveniel
volwassen, postlacterend
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leeftijd
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
<1

1-2

>2

aantal
Figuur 14. Overzicht gezenderde individuen per leeftijdsklasse in jaren.

3.2 NIEUWE VERBLIJFPLAATSEN
Door het volgen van gezenderde individuen en het overdag uitpeilen en terugzoeken van
individuen zijn inclusief de Sint-Matthiaskerk in totaal 40 verschillende verblijfplaatsen
gevonden (Tabel 2). Op de kerk na zijn dit allemaal verblijfplaatsen die niet eerder bekend
waren. De meeste verblijfplaatsen liggen binnen het gebied tussen Horst, Ysselsteyn, Venray en
Meerlo (Figuur 15), met als enige uitzondering een verblijfplaats in Nieuw-Bergen.
Vrijwel alle individuen zijn in de onderzoeksperiode meerdere keren verhuisd. De gezenderde
laatvliegers blijken zich individueel in de omgeving te verspreiden en geen gezamenlijke
verblijfplaatsen op te zoeken. Castenrayseweg 33 lijkt de enige duidelijke uitzondering hierop.
Hier wordt op terug gekomen in paragraaf 3.4.5.

3.3 GEZENDERDE INDIVIDUEN
Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de activiteiten van de verschillende gezenderde
laatvliegers per individu. Kaartjes zijn opgenomen in Bijlage 2.
Dier 11
Een volwassen vrouwtje van 23,5 gram. In eerdere jaren heeft ze een jong gezoogd, maar dit
jaar niet. Dier 11 is in avond van 21 augustus gevangen bij de kraamkolonie in de SintMatthiaskerk. Het dier heeft enkele uren gefoerageerd in de Castenrayse vennen en is toen
kwijtgeraakt. De volgende dag is het dier teruggevonden in de kerk in Leunen. Van daaruit is ze
nog enkele dagen gevolgd en bleek met name te jagen in de Breehei en Schadijkerbossen. Veel
nachten is ze echter niet meer uitgevlogen. Gedurende de rest van de levensduur van de
zender is ze nooit ergens anders verbleven dan in de kerk van Leunen.
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Figuur 15. Overzicht van de gevonden verblijfplaatsen van de gezenderde laatvliegers (nummers 11 t/m 26)
gedurende de onderzoeksperiode. De kerk van Castenray is rood omcirkeld. De verblijfplaats van dier 19 in
Nieuw-Bergen staat niet op de kaart.
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Tabel 2. Aantal verschillende verblijfplaatsen per individu. Groen en blauw gemarkeerd zijn de vanglocaties.
Verblijfplaats \ individu
Kerk Castenray
Kerk Leunen
Horst, Stuksbeemden 137
Ysselsteyn, Dillingstraat 5
Ysselsteyn, Puttenweg 6
Ysselsteyn, Dillingstraat 11
Horst, Stuksbeemden 145
Horst, Stuksbeemden 143
Boom 1, Schadijkse bossen
Boom 2, Schadijkse bossen
Leunen, Leunseweg 67, achter dierenkliniek
Leunen, Molenhofweg 5
Leunen, Molenhofweg 21
Kerk Veulen
Veulen, Veulenseweg 54B
Castenray, Castenrayseweg 33
Castenray, Klein-Oirlo 20
Kerk Meterik
Melderslo, Herenbosweg 13
Horst, Westsingel 51-75
Horst, Zegerstraat 14
Horst, Engelerveld 15
Castenray, Venrayseweg 155
Meerlo, Frisostraat 2
Nieuw-Bergen, Murseltseweg 30
Oirlo, Hogeweg 3
Venray, Oostsingel 18
Horst, Rietbos 62
Horst, Rietbos 60
Horst, Stuksbeemden 121
Venray, Prins Hendrikstraat 23
Meerlo, De Fazant 24
Venray, Oranjestraat 28
Horst, Stuksbeemden 18
Horst, Molengatweg 3
Venray, Prins Hendrikstraat 25
Meerlo, De Cocq van Haeftenstraat 3
Horst, Meterikseweg 94a
Oirlo, Hogeweg 6
Horst, Stuksbeemden 113
Aantal verblijfplaatsen

NATUURBALANS

26

– LIMES DIVERGENS BV

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
x x x x x x x x x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2 7 3 6 3 1 3 2 2 2 4 3 7 4 1 5

REGELINK ECOLOGIE

& LANDSCHAP

Telemetrisch onderzoek laatvlieger Castenray

Dier 12
Eveneens gevangen op 21 augustus in Castenray. Het is een jong vrouwtje van 22 gram uit het
vorige seizoen en heeft nog niet eerder een jong gehad. Dit is een van de meest dynamische
dieren van het onderzoek gebleken. Meteen na het zenderen heeft ze de grootste afstand
afgelegd van alle gevolgde laatvliegers. Via de Breeheide vloog ze naar de Paardekop bij
Ysselsteyn, 11 km verderop. Later die nacht keerde ze terug naar Castenray. De volgende dag
bleek ze hier niet meer aanwezig en te zijn verhuisd naar een woning in Horst. Die avond is ze
van daaruit gaan jagen op de Reulsberg om daarna weer terug te keren naar de kerk van
Castenray. Een dag later was ze weer kwijt en bleek ze verhuisd te zijn naar Ysselsteyn. Van
daaruit is ze weer gaan foerageren in de Paardekop, om weer terug te keren naar Ysselsteyn,
maar in een ander woonhuis. Daarna is ze weer verhuisd naar Horst, wederom in een andere
woning. In totaal heeft het dier 7 verblijfplaatsen gebruikt gedurende de onderzoeksperiode,
naast de Sint-Matthiaskerk drie in Horst en drie in Ysselsteyn. Zowel de verblijfplaatsen in
Ysselsteyn als in Horst bevinden zich in woonhuizen en dicht bij elkaar.
Dier 13
Een volwassen vrouw, gevangen op 22 augustus, die eerder jongen heeft gehad maar dit
seizoen niet. Ze woog 23,5 gram. Dier 13 is na het bevestigen van de zender nog ruim een
maand in de kraamkolonie in de Sint-Matthiaskerk verbleven. Ze foerageerde toen
voornamelijk in de Schadijkse bossen, boven de heide en bospaden. Nadat ze de kraamkolonie
heeft verlaten op 26 september heeft ze twee woonhuizen in Horst als verblijfplaats gebruikt,
waarbij ze vooral in de omgeving van Horst foerageerde.
Dier 14
Een volwassen vrouwtje dat eerder jongen
heeft gehad maar dit seizoen niet. Ze woog
24,5 gram. Ze is op 22 augustus voorzien van
een zender. Ze foerageerde met name in de
Castenrayse vennen en Schadijkse bossen.
Na een paar dagen in de Sint-Matthiaskerk is
ze een dag kwijt geweest, de dag erop was ze
terug in de kerk om de dag erop weer kwijt
te zijn. Ze is teruggevonden in een boom in
de Schadijkse bossen achter platen schors
van een jonge dode eik. In de volgnacht
daarop heeft ze enkele uren gefoerageerd in
de Schadijkse bossen om terug te keren naar
dezelfde boom. Aanvankelijk bleef ze daar
zitten om na een half uur weer actief te
worden om vervolgens na tien minuten in
een andere boom te gaan zitten voor een
half uur. Vervolgens is ze weer tien minuten
actief geweest om wederom in de eerste
boom te gaan zitten waar ze de rest van de
nacht en de drie dagen erna is gebleven. Het
vermoeden bestaat dat er hier een paring Figuur 16. De jonge, dode eik (midden op de foto)
waarin dier 14 enkele dagen is verbleven.
heeft plaatsgevonden. Vanuit de boom in de
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Schadijkse bossen is ze terug gekeerd naar de Sint-Matthiaskerk om na vier dagen naar een
dierenartsenpraktijk in Leunen te verhuizen. In de weken die daarop volgden is ze nog drie keer
verhuisd, van de dierartsenpraktijk naar een woonhuis aan de rand van Leunen en naar een
woonhuis daar in de buurt en weer terug naar het eerste woonhuis.
Dier 15
Een jong vrouwtje van dit seizoen, gezenderd op 22 augustus. Ze woog 20 gram. Dier 15 heeft
in verhouding veel in het agrarisch gebied gejaagd, daar waar andere individuen vooral bos en
heidegebieden gebruikten. Ze gebruikte bij het jagen de aanwezige bomenrijen en erven. Na
het zenderen heeft ze nog enkele dagen in de Sint-Matthiaskerk gezeten. Daarna is ze verhuisd
naar de kerk in Veulen om een dag later in een woonhuis naast de kerk te gaan zitten. Daar is ze
de rest van de levensduur van de zender gebleven.
Dier 16
Dier 16 is op 4 september voorzien van een zender. Het betreft een jong vrouwtje van vorig jaar
en heeft zelf nog geen jong gehad. Ze woog 21 gram. Ze foerageerde vooral in de Castenrayse
vennen en Schadijkse bossen, maar ging er geregeld vandoor naar de Breehei, het gebied ten
zuiden van Leunen en Hoogriebroek, waar ze in agrarisch gebied foerageerde. Na twee weken
in de Sint-Matthiaskerk is ze verdwenen en kon niet meer worden teruggevonden, ook met het
vliegtuig is het niet gelukt dit dier te traceren.
Dier 17
Een volwassen vrouwtje dat dit jaar een jong heeft gezoogd. Ze is op 4 september voorzien van
een zender en woog toen 23,2 gram. Na het zenderen heeft ze nog drie dagen in de kerk
gezeten, waarbij ze in de Castenrayse vennen foerageerde. Daarna is ze naar een
woonboerderij in het buitengebied van Castenray aan de oostzijde van de A73 verhuisd. Bij het
’s avonds posten bij dit gebouw kwamen er meerdere laatvliegers uit deze woning en kwamen
er gedurende de nacht laatvliegers naar de woning en werd hier gezwermd. Hieruit is het
vermoeden ontstaan dat het om een paarverblijfplaats gaat. Dit is met een vangactie bij deze
woning bevestigd door het vangen van een seksueel actief mannetje (dier 22) en meerdere
vrouwtjes. Dier 17 heeft drie dagen in deze woning gezeten. Het foerageergebied verschoof
toen naar de in het oosten gelegen grindgaten. Na drie dagen is ze verhuisd naar een
woonboerderij in Klein-Oirlo. Na een week is ze voor twee dagen terug geweest in de
paarverblijfplaats waarna ze tot het uitvallen van de zender weer terug naar de dezelfde
woning in Klein-Oirlo is gegaan.
Dier 18
Dit jonge vrouwtje van dit jaar met een gewicht van 23 gram, is op 4 september voorzien van
een zender. Na het zenderen heeft ze nog twee dagen in de Sint-Matthiaskerk gezeten. Daarna
is ze tijdens een volgnacht uitgevlogen om in de Castenrayse vennen en Schadijkse bossen te
foerageren waarna ze naar de kerk in Meterik is gevlogen. Daar heeft ze de rest van de
levensduur van de zender gezeten, waarbij ze nauwelijks nog is uitgevlogen. Wel heeft ze zich
nog een aantal keer verplaatst naar een andere hangplek op de zolder van de kerk.
Dier 19
Een volwassen vrouwtje welke dit jaar een jong heeft gezoogd. Ze is op 4 september voorzien
van een zender. Daarna is ze nog drie weken op de zolder van de Sint-Matthiaskerk gebleven.
Ze foerageerde in de Castenrayse vennen maar is ook aan de oostzijde van de A73 geweest om
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te foerageren. Na drie weken was ze verdwenen uit de Sint-Matthiaskerk en kon met de auto
niet meer gevonden worden. Negen dagen later is ze met een zoekactie met behulp van een
vliegtuig teruggevonden in Nieuw-Bergen aan de overzijde van de Maas op een afstand van 13
km. Ze is daarmee het individu in deze studie die zich over de grootste afstand heeft verplaatst.
Na terugvinden is ze niet meer uitgevlogen totdat de zender uitviel.
Dier 20
Gezenderd op 4 september. Een volwassen vrouw van 34 gram, ze heeft dit jaar een jong
gezoogd. De zender is na zeven dagen van het dier gevallen waardoor dier 20 relatief kort is
gevolgd. Aanvankelijk bleef ze in de Sint-Matthiaskerk en foerageerde in de Schadijkse bossen
en in mindere mate de Castenrayse vennen. Na drie dagen in de kerk is ze een dag kwijt
geweest. De dag erop was ze terug in de kerk. Na twee dagen is ze na uitvliegen de A73
overgestoken en heeft bij de grindgaten en de boomkwekerijen langs de Tienrayseweg ten
noorden van Melderslo gefoerageerd. Daarna is ze is ze in een woonhuis in het buitengebied
van Melderslo gaan zitten. Een dag later bleek bij het uitpeilen overdag dat de zender niet
langer op het individu zat en is de zender in een weiland teruggevonden. Deze zender is later
hergebruikt bij dier 26.
Dier 21
Dier 21 is gevangen uit de paarverblijfplaats aan de Castenrayseweg op 20 september. Het is
een vrouwtje van 30 gram dat dit jaar een jong heeft gezoogd. Ze heeft na het zenderen nog
twee weken in de paarverblijfplaats gezeten. Er werd toen voornamelijk bij de grindgaten
gefoerageerd. Na twee weken is ze verhuisd naar Meerlo, waar ze in de daaropvolgende weken
nog drie verblijfplaatsen in verschillende woningen heeft gebruikt.
Dier 22
Dit is het enige gezenderde mannetje in dit onderzoek. Hij is op 20 september gevangen bij de
paarverblijfplaats aan de Castenrayseweg 33. Het betreft een volwassen individu van 24 gram
in de laatste fase van de jaarlijkse voortplantingsperiode. Hij heeft daarna nog vijf weken in de
paarverblijfplaats gezeten. In eerste twee nachten vloog het mannetje rondom de
paarverblijfplaats met af en toe een uitstapje naar een erf van de omliggende boerderijen om
na korte tijd weer terug te keren naar de verblijfplaats. Na vijf weken is het mannetje naar Oirlo
verhuisd en heeft daar nog twee verblijfplaatsen gebruikt. Daar is het mannetje nog een nacht
gevolgd waarbij vooral in de directe omgeving werd gefoerageerd.
Dier 23
Dier 23 is op 25 september gevangen bij de Sint-Matthiaskerk. Het betreft een jong vrouwtje uit
het vorige seizoen en heeft zelf nog geen jong gehad. Ze woog 23,5 gram. Na het zenderen
heeft ze nog drie dagen in de kerk gezeten en foerageerde ze in de Castenrayse vennen. Na drie
dagen is ze verhuisd naar Horst. Daar heeft ze zes verschillende verblijfplaatsen gebruikt. Ze
foerageerde toen vooral in en om Horst.
Dier 24
Een jong vrouwtje van het vorige seizoen, ze woog 23 gram. Ze heeft nog geen jong gehad. Op
25 september is ze voorzien van een zender. Hierna heeft ze nog 8 dagen in de SintMatthiaskerk gezeten. Daarna is ze verhuisd naar een bedrijfspand net buiten Castenray waar
ze twee weken is gebleven. In die periode is vooral dicht in de buurt van de verblijfplaats
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gefoerageerd. Op 3 oktober is ze terug gevlogen naar de kerk en naar binnen gegaan. Later kon
op videobeelden op de zolder gezien worden dat er op dat tijdstip een paring heeft
plaatsgevonden met een gezenderde laatvlieger. Na de paring is dier 24 weer teruggevlogen
naar het bedrijfspand. Twee weken later is ze verhuisd naar Horst waar ze nog twee
verblijfplaatsen in woonhuizen gebruikt heeft, dicht bij elkaar aan de westrand van Horst.
Dier 25
Een jong vrouwtje van dit seizoen welke op 25 september is gezenderd. Ze woog toen 19 gram.
Nadat ze voorzien was van een zender heeft ze nog vier dagen in de kerk gezeten. Ze
foerageerde in de Castenrayse vennen en spendeerde veel tijd op het erf van een loonwerker
aan de Lollebeekweg, ongeveer een kilometer ten westen van Castenray. Na vier dagen is ze uit
de kerk verdwenen en kon niet meer worden teruggevonden. Met het vliegtuig is getracht het
dier terug te vinden, maar er bleek vanuit de lucht een stoorzender op de betreffende
frequentie aanwezig te zijn, waardoor geen signaal kon worden opgevangen. Dier 25 is niet
meer teruggevonden.
Dier 26
Een volwassen vrouwtje uit de paarverblijfplaats aan de Castenrayseweg. Ze heeft dit seizoen
een jong gezoogd. Op 20 september is ze gezenderd en woog toen 25 gram. Ze is toen nog drie
weken in de paarverblijfplaats gebleven. Ze foerageerde toen vooral in de directe omgeving van
de verblijfplaats. Na drie weken is ze verhuisd naar de rand van het centrum van Venray en
heeft daar nog vier verblijfplaatsen in woonhuizen gebruikt.
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3.4 KENMERKEN VERBLIJFPLAATSEN
3.4.1 Aantal verblijfplaatsen per individu
Zoals eerder vermeld zijn er in totaal 40 verschillende verblijfplaatsen gevonden. Vrijwel alle
individuen zijn daarbij in de onderzoeksperiode meerdere keren verhuisd. Twee dieren hebben
gedurende het onderzoek zeven verschillende verblijfplaatsen gebruikt.
In Figuur 17 is het aantal verblijfplaatsen per individuen weergegeven. Individuen 16, 19, en 25
zijn vroegtijdig kwijtgeraakt en dier 20 heeft de zender verloren. Deze dieren zijn dus kortere
periode gevolgd dan de andere laatvliegers. Een overzicht van de verblijfplaatsen is opgenomen
in Tabel 2.
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Figuur 17. Het aantal verblijfplaatsen dat in de onderzoeksperiode door de verschillende
laatvliegers is gebruikt. De individuen 16, 19, 20 en 25 zijn kortere periode gevolgd dan de andere
dieren.

3.4.2 Verblijfplaatsen, leeftijd en gewicht
In eerste opzicht lijkt er weinig verband te zitten in het aantal verblijfplaatsen in relatie tot
gewicht of leeftijd. Wanneer het aantal verblijfplaatsen per leeftijdsklasse worden uitgezet,
lijken de jongvolwassen individuen (leeftijdsklasse 1-2 jaar) vaker te verhuizen (Figuur 18).
Hierbij zijn de dieren 16, 19, 20 en 25 buiten beschouwing gelaten. Daarnaast moet worden
opgemerkt dat het met name in de leeftijdsklasse <1 om zeer weinig individuen gaat, waardoor
deze gegevens niet statistisch zijn getest.
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Figuur 18. Aantal gebruikte verblijfplaatsen per leeftijdsklasse (jaar). De laatvliegers 16, 19, 20 en 25 zijn kortere
periode gevolgd dan de andere dieren (rode ruitjes).

3.4.3 Afstand kraamkolonie - verblijfplaatsen
In Figuur 20 is een totaaloverzicht van de aangetroffen verblijfplaatsen weergegeven. Tevens is
de afstand vanaf de kolonie in Castenray aangegeven, iedere ring is 1 km. Dier 19 (in NieuwBergen) is niet op de kaart aangegeven. De meeste individuen bleven binnen een straal van 6
km rondom de kraamverblijfplaats (Figuur 19). Uitzonderingen zijn dier 12 die een aantal dagen
in Ysselsteyn heeft gezeten, op ruim 10 km afstand. Dier 19 heeft met ongeveer 13 km de
grootste afstand afgelegd naar een verblijfplaats.
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Figuur 19. Afstand van verblijfplaatsen tot kerk Castenray, afgerond op hele kilometers

NATUURBALANS

32

– LIMES DIVERGENS BV

REGELINK ECOLOGIE

& LANDSCHAP

Telemetrisch onderzoek laatvlieger Castenray

13

Figuur 20. De verblijfplaatsen (witte huisjes) en de afstand tot aan de kraamkolonie in de Sint- Matthiaskerk in Castenray. Iedere ring
heeft een straal van 1 km. Dier 19 is niet weergegeven, deze zat 13 km naar het noordoosten in Nieuw-Bergen.

3.4.4 Karakteristieken gebouwen
In het najaar worden door de laatvliegers verschillende typen verblijfplaatsen gebruikt: kerken,
rijtjeshuizen, vrijstaande huizen, appartementen, bedrijfspanden, boerderijen en bomen.
Vrijstaande huizen en twee-onder-een-kap woningen vormen de meerderheid van de
verblijfplaatsen (Tabel 3). De verblijfplaatsen in bomen zijn opmerkelijk en nog niet eerder
vastgesteld bij laatvlieger in Nederland. Dier 14 heeft 5 dagen achter schorsplaten van een
jonge dode eik heeft gezeten (Figuur 16).
De verblijfplaatsen in kerken bevinden zich in de kerken van Castenray, Veulen, Leunen en
Meterik. In Castenray verblijven de dieren met name op de zolder van het priesterkoor en in
mindere mate op het middenschip. De dieren hangen aan balken en het dakbeschot en zijn hier
veelal tussen weggekropen. In de kerk Leunen verbleef dier 11 op de zolder. Er zijn meerdere
verplaatsingen waargenomen, maar het dier is op de zolder niet gevonden, dus de exacte
verblijfplaats is onduidelijk. In Meterik is dier 18 wel gevonden, op zolder weggekropen in het
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metalen verbindingsstuk van een balk. In de kerk van Veulen zat het dier in een spleet in het
metselwerk rond een raam op de begane grond. Hier heeft het dier maar een dag gezeten.
Deze kerk heeft geen zolder en later is het dier naar een paar huizen verderop verhuisd.
De overige verblijfplaatsen bevonden zich in gebouwen in Horst, Ysselsteyn, Leunen, Castenray,
Melderslo, Meerlo, Oirlo, Venray en Nieuw-Bergen. De overgrote meerderheid betreft
vrijstaande huizen en twee-onder-een kap woningen. In twee gevallen heeft een laatvlieger een
rijtjeshuis uitgekozen, waarvan één een hoekhuis. In de gebouwen wordt vooral het dak
gebruikt als verblijfplaats, waarbij de dieren doorgaans aan de kopkant van het pand in- en
uitvliegen. Waarschijnlijk is dat de reden dat de dieren veelal kiezen voor vrijstaande huizen en
twee-onder-een-kap woningen.

Onbekend
Eindtotaal

1

2

1
1

1

1
16
6
6
2
2

1

7
40

1
2
1

4

11

6
13

1

1

2

1
3

2

Eindtotaal

Bedrijfspand

1

Boom

Appartementen complex

1

Schuur

Woonboerderij

2
4

Hoekwoning rijtjeshuis

Twee-onder-een-kap

1
3

8
1
2

Rijtjeshuis

Vrijstaand woonhuis

Achter gevelbetimmering
Dak(rand)
Spouw
Zolder
Schors/holte
Overig

Kerk

Tabel 3. Overzicht type en locatie in het gebouw waarin verblijfplaatsen zijn gevonden.

2

Dak
Uit de opgenomen parameters blijken de gezenderde laatvliegers een sterke voorkeur voor
woningen met een puntdak met een bedekking van dakpannen te hebben (Tabel 4). Het
aanbod van dit type gebouw is in de betreffende dorpen ook het grootst. Spitse daken zijn
standaard bedekt met dakpannen, alleen kerken hebben vaak een dakbedekking van leisteen.
Wordt naar de kleur van de daken gekeken, dan blijkt dat de woningen met verblijfplaatsen
vaak bedekt zijn met zwarte dakpannen (Figuur 21). Wordt dit echter afgezet tegen de kleur
van de dakpannen in de omgeving van de verblijfplaats (straal van 200m), dan blijken zwarte
dakpannen veel vaker voor te komen dan rode. De verhouding tussen rood en zwart blijkt
vergelijkbaar tussen de keus van de vleermuizen en het aanbod in de directe omgeving.
Hiermee lijkt de kleurkeuze van de laatvliegers willekeurig te zijn.
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Tabel 4. Dakvorm en dakbedekking van de gebouwen met een verblijfplaats.

Dakpannen Leisteen
Boom
Plat dak
Spits dak
Eindtotaal

Onbekend

Boom
2

1
34
34

3
3

1

2

Eindtotaal
2
1
37
40

Kleur dakpannen
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
omgeving verblijfplaats
rood

verblijfplaatsen
zwart

Figuur 21. Kleur van de dakpannen op de gebouwen met een verblijfplaats vergeleken met de kleur van de
dakpannen in de omgeving (200m).

Bouwjaar
Naast de kleur van de dakpannen is ook het bouwjaar van de gebouwen opgezocht. In Figuur 22
is een overzicht gegeven van de procentuele verdeling van de verblijfplaatsen over de
bouwjaren. Er lijkt een voorkeur te zijn voor gebouwen uit de jaren 60 van de vorige eeuw,
deze gebouwen worden het vaakst bezocht. Daarop volgen gebouwen uit de jaren ’70-’79 en
’80-’89. Er is niet gekeken hoe de verdeling van bouwjaren van gebouwen in de omgeving is. Of
er werkelijk een voorkeur is, of dat de verspreiding willekeurig is, is daarmee onduidelijk.

bouwjaar gebouwen met verblijfplaats
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<1950

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999

2000>

Figuur 22. de procentuele verdeling van gebouwen met een verblijfplaats over de bouwjaren
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Spouw en isolatie
Van de 40 gevonden verblijfplaatsen bevinden zich er 38 in gebouwen en twee in bomen. Van
die 38 gebouwen bezitten er 30 (79%) een spouwmuur en drie (8%) geen spouw. Bij vijf
gebouwen (13%) is de aanwezigheid van een spouw onbekend.
Van de gebouwen mét spouwmuur is van de helft niet bekend of die spouwmuur is geïsoleerd.
Bij de andere helft (15 gebouwen) konden de bewoners aangeven of er isolatie was toegepast.
Bij 13 gebouwen (87%) was de spouw wel geïsoleerd, bij 2 gebouwen (13%) niet.
Uit het bovenstaande blijkt dat de meerderheid van de gebruikte gebouwen is geïsoleerd.
Echter, daarmee is niet gezegd dat de vleermuizen ook in de spouwmuren verblijven. Bij geen
van de geïsoleerde huizen is vastgesteld dat de laatvliegers daadwerkelijk in de spouw
verbleven. In de meeste gevallen leken ze te verblijven onder de dakpannen. Een van deze
gebouwen is Castenrayseweg 33, het eerdergenoemde paarverblijf waar meerdere laatvliegers
verbleven. Hier was de spouw ook geïsoleerd. Van de twee niet-geïsoleerde huizen bleek de
verblijfplaats in één geval onder de dakpannen te zitten en in het andere geval in de spouw.
Daarnaast zijn nog twee verblijfplaatsen vastgesteld in spouwmuren waarbij onbekend was of
deze waren geïsoleerd.
Opgemerkt dient te worden dat er geen onderscheid is gemaakt tussen isolatie tijdens de
bouw, waarbij tegenwoordig vaak een deel van de spouw open blijft en na-isolatie, waarbij de
gehele spouw wordt opgevuld.
3.4.5 Functie verblijfplaatsen
Van het grootste deel van de verblijfplaatsen is onduidelijk wat de precieze functie ervan is. De
verblijfplaats aan de Castenrayseweg in Castenray is de enige waarvan met zekerheid gezegd
kan worden dat het een paarverblijfplaats is. Tijdens het posten bij de verblijfplaats kwamen er
meerdere individuen uit de woning en kwamen er gedurende de nacht van elders laatvliegers
naar de verblijfplaats toe om te zwermen. Bij een vangactie voor de ingang van de verblijfplaats
zijn een seksueel actief mannetje en twee volwassen vrouwtjes gevangen. Dier 17 heeft deze
locatie meerdere keren bezocht vanuit andere verblijfplaatsen.
In de Sint-Matthiaskerk in Castenray zijn op videobeelden enkele paringen vastgelegd, zelfs van
een van de gezenderde dieren: dier 24. De zolder van de kerk fungeert daarmee naast
kraamverblijfplaats eveneens als paarlocatie. Het mannetje komt de verblijfplaats binnen en
blijft in de buurt van de ingang wachten. Als het vrouwtje, dier 24, vervolgens binnen komt
vindt de paring plaats, waarna het mannetje het vrouwtje nog een tijdje vasthoudt. Dit neemt
ongeveer een half uur in beslag. Het mannetje verlaat daarna de verblijfplaats.
Een woonhuis in Oirlo heeft waarschijnlijk ook gefungeerd als paarverblijfplaats. Dier 22, het
enige mannetje, is meermalen naar Oirlo gevlogen. Aanvankelijk is hij bij Hogeweg 3 binnen
gegaan, mogelijk om te paren, om later weer terug te keren naar Castenrayseweg 33. Later is
hij ook overdag in dit huis in Oirlo gebleven, evenals in het huis aan de overkant van de straat,
Hogeweg 6.
Dier 14 lijkt op basis van het gedrag van dit individu gepaard te hebben in een boom. Het gaat
hierbij om een andere boom dan waarin ze over dag verbleef.
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De overige verblijfplaatsen lijken geen duidelijke functie te vervullen en lijken willekeurig
gekozen te worden. Het gedrag blijft echter wel consequent, de kraamverblijfplaats wordt
verlaten waarna ze als individu meerdere verblijfplaatsen gebruiken tot aan de winter. Ook de
individuen in de gevonden paarverblijfplaats hebben die plek na enkele weken weer verlaten.

3.5

GEDRAG

3.5.1 Foerageergebieden
In Figuur 24 is een totaaloverzicht van alle waarnemingen van de gezenderde individuen
weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de Castenrayse vennen, Schadijkse bossen en Breehei de
primaire foerageergebieden zijn. In mindere mate wordt de Paardenkop, het agrarisch gebied
tussen Ysselsteyn, Leunen en Castenray, Horst en omgeving, en het gebied tussen de
grindgaten en de A73 gebruikt. Dat laatste gebied is voor een groot deel een boomkwekerij. De
individuen gebruiken daarbij vooral de bosranden, bospaden, bomenrijen zowel tussen
agrarische percelen als langs wegen, heideterreinen en diverse kleine landschapselementen,
erven en tuinen. Met name dier 12 heeft een nacht vrijwel uitsluitend in de bomenrijen langs
de A73 gefoerageerd, waarbij de snelweg meermaals is overgestoken.
De vliegroutes tussen verblijfplaats en foerageergebied zijn niet altijd even duidelijk
vastgesteld, door snelheid van vliegen en het met de volgauto moeten omrijden. Laatvliegers
volgen bestaande landschapselementen, bomenrijen, bosranden, maar vliegen evengoed open
gebieden over. Bij uitvliegen lijken ze in een min of meer rechte lijn naar de eerste
foerageerlocatie te vliegen, om zich vervolgens al foeragerend langs de landschapselementen
te verplaatsen. Soms blijven ze lange tijd op een locatie jagen, waarna ze vrij snel, maar met
tussenpozen naar een ander gebied vliegen.
De terugweg naar de verblijfplaats was doorgaans op hoge snelheid in een min of meer rechte
lijn, waarbij een bosrand of weg met laanbomen wel enigszins gevolgd werd. In de eerste
maand aan de beginperiode van het onderzoek bleven de dieren dezelfde foerageergebieden
gebruiken, ook als ze van verblijfplaats wisselden. Naarmate het onderzoek vorderde en het
later in het seizoen werd, verschoven foerageergebieden mee met de verhuizingen en werd
door de laatvliegers meer in de nabije omgeving van de verblijfplaatsen gefoerageerd (Figuur
23). De maximaal afgelegde afstand nam daarmee ook af gedurende het onderzoek. Zie
hiervoor ook de volgende paragraaf.
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Figuur 24. Totaaloverzicht waarnemingen gezenderde laatvliegers met aangegeven enkele natuurgebieden.
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Figuur 23. Maximaal afgelegde afstand per nacht van laatvliegers tussen verblijfplaats en foerageergebied.
NATUURBALANS

38

– LIMES DIVERGENS BV

REGELINK ECOLOGIE

& LANDSCHAP

Telemetrisch onderzoek laatvlieger Castenray

3.5.2 Activiteit gedurende de nacht
Van laatvliegers is bekend dat zij niet de gehele nacht van zonsondergang tot zonsopkomst
actief zijn. In dit onderzoek wordt dat nogmaals bevestigd. Gedurende het onderzoek nam de
activiteitsperiode van de vleermuizen flink af. In augustus wordt er nog lang gefoerageerd, tot 6
uur per nacht. Eind september was dit al gedaald naar 1,5 uur en in oktober minder dan een
uur. In Figuur 25 is een overzicht gegeven van de tijd die gevolgde dieren actief waren
gedurende de nacht. Tevens is de neerslag en de temperatuur bij zonsondergang weergegeven.
De leegtes in de figuur zijn nachten waarin er niet gevolgd is. Daar waar weergegevens zijn
weergegeven maar geen activiteit, betekent dat de gevolgde laatvliegers niet zijn uitgevlogen.
In de figuur is te zien dat de activiteit gedurende de nacht richting de winter sterk afneemt. Dit
komt overeen met de afname in de afstand tussen verblijfplaats en foerageergebied. Sommige
individuen lijken een warmere periode in het najaar nog wel te benutten om te foerageren. De
temperatuur lijkt een beperkte rol te spelen. Neerslag heeft daarentegen wel duidelijk een
invloed op de activiteit, in periode met veel regenval vliegen individuen niet of nauwelijks uit.
Uit de figuur blijkt echter niet dat een van beide een doorslaggevende rol speelt bij de activiteit.
De warme droge periode eind september wordt nog wel enigszins benut maar die in oktober
wordt nauwelijks benut. Dit terwijl de warme periode eind augustus en begin september wel
goed gebruikt worden. De activiteit lijkt daarmee vooral samen te hangen met de tijd in het
jaar.
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Figuur 25. Gemiddeld aantal vlieguren per nacht. Daar waar de lijn voor temperatuur en neerslag onderbroken zijn, zijn geen
laatvliegers gevolgd. Daar waar wel temperatuur en neerslag wordt aangegeven maar geen activiteit betekent dat de gevolgde
laatvliegers niet zijn uitgevlogen.
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DISCUSSIE
4.1 BETROUWBAARHEID WAARNEMINGEN
Tijdens het onderzoek heeft het volgen van de gezenderde laatvliegers veel informatie
opgeleverd, waardoor meer inzicht is ontstaan in het gedrag en ruimtegebruik van laatvliegers
in het najaar. Het uitpeilen van individuen tijdens het volgen heeft echter beperkingen. Als
individuen op een vaste plek aan het foerageren zijn kan door middel van een kruispeiling de
positie van de zender nauwkeurig bepaald worden. Hetzelfde geldt voor het uitpeilen van de
verblijfplaatsen. Echter als de individuen zich verplaatsen tussen foerageerlocaties en tussen
foerageergebieden en verblijfplaatsen is een kruispeiling niet mogelijk. De vliegsnelheid ligt te
hoog, geregeld moest er met 50 km per uur gereden worden om de laatvliegers bij te kunnen
blijven. Die waarnemingen hebben dan ook een grotere afwijking, met name als de dieren door
open landschap vlogen. Waar ze lanen en wegen volgden is de nauwkeurigheid groter, omdat
met de auto dezelfde route gevolgd werd.
De betrouwbaarheid van de verblijftijd in de verblijfplaatsen is lastiger te bepalen, sommige
individuen bleven zo lang op de dezelfde plek dat er getwijfeld werd of de zender nog wel op de
vleermuis zat. Controleren of de individuen nog wel uitvlogen werd door de lange perioden van
geen activiteit en de korte periode dat ze actief waren ook lastig. Veel van deze individuen
verplaatsten zich dan, soms dagen later alsnog. Voor de tijd die ze in een verblijfplaats
verblijven is veiligheidshalve de periode tot aan de laatste verplaatsing gehanteerd. Daarna is
onzeker of de laatvlieger niet meer verplaatst of dat de zender is afgevallen.
Het aantal verblijfplaatsen dat een individu gebruikt heeft is redelijk betrouwbaar. Enkele
laatvliegers zijn een dag kwijt geweest, waarin ze mogelijk een verblijfplaats hebben gebruikt
die niet is geregistreerd.
De dieren 16 en 25 zijn op een gegeven moment niet meer waargenomen en niet meer
teruggevonden. Het is vrijwel uitgesloten dat de batterij van de betreffende zenders al leeg
was. Er zijn meerdere verklaringen mogelijk waardoor de dieren niet meer zijn teruggevonden.
Het is mogelijk dat de zenders zijn uitgevallen, door een technisch defect of beschadiging. Het is
ook mogelijk dat de dieren zich verplaatst hebben naar een locatie buiten het zoekgebied. Dit is
echter onwaarschijnlijk gezien er een zeer groot gebied met het vliegtuig is afgezocht. Ook zou
verwacht worden dat meerdere dieren zich dan over grote afstand zouden verplaatsen.
Tenslotte is het mogelijk dat de dieren zich op een locatie bevonden waar het signaal
geblokkeerd wordt, zoals een gebouw met veel metaal.

4.2 WINTERVERBLIJFPLAATSEN
De zenders zijn langer meegegaan en bleven langer op de individuen zitten dan vooraf
verwacht. Het onderzoek is met het uitvallen van de laatste zender begin november beëindigd.
Dit is dicht op de winter, maar gedurende de onderzoeksperiode is de temperatuur toch veelal
nog boven de 8 graden gebleven. Vorst is er niet geweest. Gebaseerd op het gedrag van de
gevolgde individuen die uiteindelijk allemaal als individu in een verblijfplaats verbleven en zich
verspreid hebben over de omgeving van de kraamverblijfplaats lijkt er geen aanleiding om aan
te nemen dat ze op een later tijdstip alsnog weer samenkomen in groepen om de winter door
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te brengen, of dat ze alsnog grote afstanden gaan afleggen om elders te overwinteren. Het
ontstane beeld komt overeen met de sporadische waarnemingen van laatvliegers tijdens
wintertellingen, solitaire individuen in een winterobject en dicht bij de ingang, zowel in
Nederland (Hageman 2015) als in het buitenland (Pandurska & Beshkov 1998; Ruczynski et al.
2005; Kryštufek 2007; Nagy et al.2011; Woytaszyn et al. 2013; Presetnik & Podgorelec 2014). In
alle geciteerde studies wordt de laatvlieger slechts zeer sporadisch overwinterend
aangetroffen, uiteenlopend van verblijven in riolen tot grotten. Er zijn geen studies gevonden
die winterverblijfplaatsen van laatvlieger beschrijven. Wat het klimaat betreft komen dergelijke
winterverblijfplaatsen overeen met verblijfplaatsen in daken en spouwmuren. Het lijkt er dan
ook op dat de winter solitair doorgebracht wordt. Mogelijk is dat in de laatst gevonden
verblijfplaatsen, maar het is evengoed mogelijk dat er in warme periode gedurende de winter
nog van verblijfplaats gewisseld wordt. Harbusch & Racey (2006) vermoeden dat hibernacula
van laatvliegers relatief dichtbij kraamkolonies liggen.
4.3 PAARVERBLIJFPLAATSEN
In het onderzoek zijn twee paarverblijfplaatsen gevonden, met zekerheid vastgesteld door de
aanwezigheid van een seksueel actief mannetje of door het vastleggen van paringen op beeld.
Voor de overige verblijfplaatsen is het veel minder duidelijk. Het gedrag van het individu in de
boom en Hogeweg 3 in Oirlo lijkt erop te wijzen dat er een paring heeft plaatsgevonden. Het is
echter de vraag of er bij laatvlieger wel sprake is van een eenduidige voortplantingsstrategie,
zoals bijvoorbeeld bij gewone dwergvleermuis die in de regel een paarverblijfplaats bezet en
een harem verzamelt. Het vermoeden bestaat dat paring bij laatvlieger niet zozeer in een
specifieke verblijfplaats plaatsvindt maar een meer opportunistisch karakter heeft. Waarbij de
dieren elkaar treffen gedurende de nacht en na de paring hun eigen weg vervolgen.
4.4 INVLOED VAN ZENDERS
Bij het volgen van de individuen kon geen afwijkend gedrag vastgesteld worden in de periode
na het bevestigen van de zender, het gedrag bleef hetzelfde voor de levensduur van de zender.
De meeste individuen vlogen na vrijlating vrijwel meteen door naar hun foerageergebied, soms
op grote afstand. De enige uitzondering was dier 20, die de zender wel voortijdig kwijt is
geraakt. Op de teruggevonden zender leken bijtsporen aanwezig. Het lijkt er dus op dat dier 20
wel gehinderd werd door de zender en, met succes, geprobeerd heeft om de zender af te
krijgen.
Het vangen en zenderen van individuen leidt onvermijdelijk tot het beïnvloeden van het gedrag.
In andere telemetrische studies, onder andere aan gewone grootoorvleermuis en ingekorven
vleermuis, wordt vaker afwijkend gedrag waargenomen na het aanbrengen van de zender
(pers. med. T. Molenaar). Individuen gaan na vrijlaten ergens hangen om zich te poetsen en
waarschijnlijk om de zender af te krijgen. Ook is het bij deze soorten niet ongebruikelijk dat
gezenderde individuen niet direct terug in de kraamkolonie gaan hangen, maar een en soms
twee nachten elders in een verblijfplaats gaan zitten. Om daarna pas weer in de kraamkolonie
terug te komen. Bij de laatvliegers was hier nauwelijks sprake van.
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CONCLUSIES
5.1 VERBLIJFPLAATSEN
In totaal zijn er 39 nieuwe verblijfplaatsen gevonden van laatvliegers, naast de bekende
verblijfplaats in de Sint-Matthiaskerk. Gedurende de onderzoeksperiode (eind augustus – begin
november) worden tot zeven verschillende verblijfplaatsen gebruikt per individu, waarbij
gemiddeld genomen de jongvolwassen individuen (1-2 jaar) vaker verhuizen dan de juveniele
(<1 jaar) en volwassen (>2 jaar) individuen.
De meeste verblijfplaatsen liggen in Castenray en de omringende dorpen Horst, Leunen,
Meerlo, Melderslo, Meterik, Oirlo, Venray en Veulen, op een afstand van maximaal 6 km van de
kraamverblijfplaats in de Sint-Matthiaskerk. De verblijfplaatsen in Ysselsteyn liggen op ruim 10
km van Castenray en de verst weg gelegen verblijfplaats is gevonden in Nieuw-Bergen op 13 km
afstand. Naast verblijfplaatsen in gebouwen zijn twee verblijfplaatsen in een boom gevonden,
dier 14 heeft twee bomen in de Schadijkse bossen als verblijfplaats gebruikt.
De gevolgde laatvliegers hebben een voorkeur voor vrijstaande en twee-onder-een-kap
woningen. Waarbij vooral het schuine dak met dakpannen en in veel mindere mate de spouw
gebruikt wordt. De selectie van de verblijfplaatsen lijkt geheel willekeurig. Zelden is een
verblijfplaats twee keer gebruikt. Een verblijfplaats wordt voor een bepaalde tijd gebruikt en na
verhuizen komen ze niet meer terug. Onderling hebben de gevolgde individuen vrijwel nooit
een verblijfplaats gebruikt waar op een ander tijdstip een van andere individuen aanwezig was.
De enige uitzondering is de paarverblijfplaats aan de Castenrayseweg 33 en de
kraamverblijfplaats in de Sint-Matthiaskerk.
De functie van de meeste verblijfplaatsen blijft onduidelijk. De verblijfplaats aan de Castenrayse
weg wordt op basis van het gedrag, het geslacht en de seksuele status van de daar gevangen
individuen gezien als een paarverblijfplaats. Ook vinden er paringen plaats in de
kraamverblijfplaats in de Sint-Matthiaskerk. Daarnaast bestaat het vermoeden van een
paarverblijfplaats in Oirlo (Hogeweg 3) en een van de bomen in de Schadijkse bossen.
De andere verblijfplaatsen lijken daarmee alleen dienst te doen als slaapplaats, voor kortere of
langere tijd, maar lijken verder geen functie te vervullen.
De vraag waar de paar- en winterverblijfplaatsen van de laatvlieger liggen is daarmee ten dele
beantwoord. Het gedrag van de gevolgde laatvliegers is in de onderzoeksperiode wel
consequent gebleven. Ze verlaten de kraamverblijfplaats en brengen de periode daarna als
solitair door waarbij ze een aantal verblijfplaatsen gebruiken. Dit gedrag is hetzelfde gebleven
tot aan het einde van het onderzoek begin november. Dit lijkt erop te wijzen dat ze ook solitair
de winter doorbrengen.
5.2 GEDRAG
Het grootste deel van de gevolgde laatvliegers brengt de periode na de kraamperiode als
individu door. Ze zitten solitair in een verblijfplaats. Ook de individuen uit de paarverblijfplaats
gedragen zich als individu en niet als groep. Het lijkt een individuele beslissing hoe lang ze in de
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paarverblijfplaats blijven, en uiteindelijk verdwenen alle gezenderde individuen uit deze
verblijfplaats om elders individueel een andere verblijfplaats kiezen.
Naarmate het seizoen vordert neemt ook de activiteit af. Eind augustus zijn de dieren nog tot
zes uur per nacht actief, begin oktober is dat afgenomen tot minder dan een uur. De
temperatuur lijkt daar weinig invloed op te hebben. Veel neerslag lijkt daarentegen de activiteit
wel te beperken.
In de periode augustus – half september blijven de laatvliegers hetzelfde foerageergebied
gebruiken, ook als ze uit de kraamverblijfplaats verdwenen zijn. Na half september wordt er
meer in de directe omgeving van de verblijfplaats gefoerageerd, dit komt overeen met een
afname van de actieve periode gedurende de nacht en de daarmee samenhangende afname
van de maximale afstand tussen verblijfplaats en foerageergebied. Ze vliegen korter en blijven
dan ook dichter in de buurt van hun verblijfplaats.
5.3 FOERAGEERGEBIEDEN EN VLIEGROUTES
De belangrijkste foerageergebieden in de onderzoeksperiode zijn de Castenrayse Vennen,
Schadijkse Bossen, Breehei, het gebied tussen de A73 en de Grindgaten en het agrarisch gebied
tussen Leunen, Castenray en Ysselsteyn. Individuen uit de Sint-Matthiaskerk vlogen doorgaans
in een rechte lijn naar de Castenrayse Vennen om daar te gaan foerageren of om via de randen
van het bosgebied door te vliegen naar de Schadijkse bossen. Enkele individuen vlogen de
Lollebeekse weg af richting de Breehei of om al foeragerend langs bomenrijen, tuinen en erven
en kleine landschapselementen door het buitengebied te vliegen. De terugweg was vaak
rechtlijnig en met behoorlijke snelheid terug naar een verblijfplaats. Naarmate het seizoen
vorderde en ook de activiteit en daarmee ook de afgelegde afstand afnam, werd er steeds meer
in de buurt van de verblijfplaats gefoerageerd. Hierbij was er ook niet echt meer sprake van een
vliegroute.
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AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK
6.1 ZOLDERBEWONERS VERSUS GEBOUWBEWONERS
De onderzochte kraamkolonie in de Sint-Matthiaskerk is een grote kolonie op een kerkzolder. In
hoeverre het nu waargenomen gedrag overeenkomt met kleinere, spouw/dak bewonende
kraamkolonies is onbekend. Ook kunnen kolonies in grotere steden zich anders gedragen dan
de onderzochte kolonie. Om een goed beeld te krijgen van het gedrag van de laatvlieger als
soort in deze periode is het noodzakelijk om het onderzoek te herhalen bij meerdere
kraamkolonies. Waarbij de kolonies zowel in type verblijfplaats, aantal individuen en ligging in
het landschap verschillen.
6.2 KARAKTERISTIEKEN VERBLIJFPLAATSEN
Bij presentaties over de voorlopige resultaten van het onderzoek waren er veel vragen omtrent
de eigenschappen van de verblijfplaatsen. In deze studie zijn de eigenschappen van de
gebouwen vastgelegd. Uit de analyse blijkt een sterke voorkeur voor de kopgevels van
vrijstaande en twee-onder-een-kap woningen met een spits dak met dakpannen. Vanuit het
oogpunt van bescherming en de daarmee gepaard gaande onderzoeken en mitigerende
maatregelen is het wenselijk om de karakteristieken van een verblijfplaats op een groter
detailniveau in beeld te brengen. Om enerzijds in een eerder stadium potenties voor
verblijfplaatsen te herkennen en anderzijds om de kans van succesvolle mitigatie van
verblijfplaatsen te vergroten.
6.3 WINTER
De resultaten lijken te duiden op een overwinteringsstrategie als solitair dier in de omgeving
van de kraamverblijfplaats. Echter het onderzoek is gestopt voordat de winter echt intrad. Uit
de resultaten blijkt ook redelijk voorspelbaar op de tijd in het jaar wanneer de activiteit van
laatvlieger in de foerageergebieden afneemt. Het moet mogelijk zijn om met die informatie een
aantal individuen later in het jaar van een zender te voorzien om wel te kunnen blijven volgen
tot in de winter. Ook zou het mogelijk moeten zijn om van een ander type zenders gebruik te
maken die langer mee gaan.
6.4 PAARVERBLIJVEN
De laatvlieger lijkt geen eenduidige paringsstrategie te hanteren. Paring is in de
kraamverblijfplaats vastgesteld, er is een paarverblijfplaats aangetroffen en een vermoedelijke
paring in het foerageergebied. Om meer inzicht te krijgen in de paringsstrategie zouden een
aantal vrouwtjes en mannetjes gelijktijdig gevolgd moeten worden. Hoe en waar paring
plaatsvindt is van vitaal belang voor een effectieve soortbescherming.
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BIJLAGE 1

FLYER ONDERZOEK
Flyer die is onder omwonenden en eigenaren van verblijfplaatsen is verspreid ter informatie
over het onderzoek en de laatvlieger in het bijzonder.
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BIJLAGE 2

KAARTEN INDIVIDUELE LAATVLIEGERS
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BIJLAGE 3

PARAMETERS VERBLIJFPLAATSEN
Parameters die zijn verzameld van de gevonden verblijfplaatsen
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