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Vleermuizen veroorzaken
sloopstop
De aanwezigheid van vleermuizen in de Uitvindersbuurt te
Ede vertraagt de vergunning tot sloop van woningen in
deze buurt met vele maanden. In deze stadsvernieuwingswijk die plaats moet maken voor nieuwbouw, zijn kolonies
van 2 soorten vleermuizen waargenomen. Er moet eerst aan
alle wettelijke verplichtingen worden voldaan die van toepassing zijn op een beschermde inheemse diersoort.
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Mevrouw Smit, projectleider van de woningcorporatie Woonstede,
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vertelt dat de sloop op 1 april alsnog mocht beginnen, de provincie
Gelderland heeft ontheffing verleend . Ontheffing of vrijstelling is nodig
als bij werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor
beschermde diersoorten (artikel 75 van de Flora- en faunawet).
In dit geval betreft de ontheffing de artikelen 9, 10 en 11 van de Flora- en faunawet :
- artikel 9 het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen,
te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
- artikel 10 het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten;
- artikel 11 het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren.
De vleermuissoorten waar het hier om gaat, zijn de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus
pipistrellus Schreber) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus Schreber) . De gewone dwergvleermuis is een bewoner van gebouwen. Deze soort verblijft meestal in spouwmuren,
maar ook in ruimten onder daken, achter gevelbetimmeringen en daklijsten.
De kraamkolonies variëren van 20 tot wel 300 dieren. Meestal gaat het om enkele tientallen dieren. Deze soort blijft trouw aan de buurt waar ze is geboren en getogen. De
gewone dwergvleermuis overwintert ook in gebouwen. In ons land is de gewone
dwergvleermuis een zeer algemene soort en veroorzaker van de meeste meldingen met
betrekking tot overlast.
De grotere laatvlieger verblijft -net als de gewone dwergvleermuis- ook bijna altijd in
gebouwen. Het betreft eveneens een redelijk algemene soort. Kraamkolonies zijn te
vinden in spouwmuren, onder daken en op zolders. Ook brengt de grotere laatvlieger
meestal de winter door in gebouwen.
Woonstede hoopt spoedig de sloopvergunning te verkrijgen, anders zijn de huismussen en spreeuwen die onder de dakpannen hun nesten bouwen de volgende
(beschermde) diersoorten waarvoor ontheffing op
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grond van artikel 75 van de Flora-en faunawet nodig is!
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WOENSDAG 17 JANUARI 2007
Citaat uit de weblog van Marianne Thieme, Partij voor
De Dieren : ' ... Vandaag stond geheel in het teken van
het feit dat wij geen gif wilde laten strooien om muizen te laten doden op onze fractiekamers. CDA-kamerleden die onze kamers eerder bevolkten hadden daar
lacherig over gedaan tegenover journalisten. Gevolg
was dat dit op de voorpagina van de Telegraaf kwam en
tal van media volgden . Men dacht dat wij daar een persbericht
over hadden uitgedaan, maar niets was minder waar. We waren
niet eens op het idee gekomen om er ophef over te maken omdat
het niet meer dan normaal is om muizen anders tegemoet te treden dan met verdelgingsmiddelen. Nu het verhaal zo groot is
opgepakt, zullen we wel een voorstel doen om in alle kamergebouwen ook op dit gebied een diervriendelijke gedragslijn te
volgen .'
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Gevraagd om een reactie verbaast het KAD zich over
de uitspraak van Thieme dat "het niet meer dan
normaal is om muizen anders tegemoet te treden
dan met verdelgingsmiddelen" . Een uitspraak die
een sterk contrast vormt met de ontwikkelingen in
de bestrijdingsbranche waar we met z'n allen (KAD
en branche) juist proberen om de inzet van bestrijdingsmiddelen terug te dringen . Wordt vervolgd.
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