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Ruim 10 km lang
Deels verdiept
Ruim 50 faunapassages
Periode 2017-2024(?)









Vleermuiswerkgroep 
Groningen



Watervleermuis
1. Braillevijver
2. Hora Siccema
3. Nieuwe Julianavijver

(nog aan te leggen)

Gewone dwergvleermuis
en laatvlieger
1. Hop over’s
2. Papiermolenlaan
3. Alt. Route N7
4. Papiermolenterrein
5. Sportvelden Gomarus

college



Methode en inspanning
• Watervleermuis

• Maandelijks van april tot met oktober
• Met batdetector en warmtebeeldcamera
• Ieder deelgebied twee keer een kwartier verspreid over de nacht

• Gewone dwergvleermuis en laatvlieger
• In mei en augustus
• Met batdetector
• Ieder deelgebied twee keer een kwartier verspreid over de nacht

• Hop over
• Hop over’s worden twee keer geteld, in mei en augustus.
• 1 uur vanaf zonsondergang.

• Vliegroutes
• Vliegroutes met luisterkastjes (batcorder/Bcmini).



Hop over Papiermolen



Situatie begin 2018.
• Bomen langs N7 

gerooid
• hop over geplaatst,

bestaande uit bakens, 
een paal met daarop 
een vierkant vlak. 





Ronde in mei:
• Laatvlieger steekt hoog 

de weg over.
• Gewone dwergvleermuis 

steekt op vangrail-
hoogte de weg over.

• Niet langs de hop over.



Plaatsing mobilights, en een 
nieuwe telronde
• Gewone 

dwergvleermuis steekt 
niet meer over.

• foerageergebied langs 
papiermolenterrein 
wordt verstoord.

Aanpassing mobilights, en 
nieuwe telronde
• Papiermolenterrein  

wordt weer normaal 
gebruikt.

• Er lijkt geen sprake meer 
te zijn van een 
vliegroute.

Ronde in augustus
• Gewone 

dwergvleermuis steek 
op voldoende hoogte de 
weg over



Situatie 2019
• Geen mobilights
• Geleidend scherm
• Vroege telronde



Gewone dwergvleermuis 
en laatvlieger steken 
beide op voldoende 
hoogte de weg over, een 
enkele gewone 
dwergvleermuis gebruikt 
de fietstunnel



Horra Siccema vijvers





Horra Siccema vijvers
• Compensatie gebied
• Aanplant bosplantsoen
• Vervangen bestaande 

verlichting
• baggeren



Watervleermuis
• In 2017 en 2018 

gemiddeld genomen 
hetzelfde aantal 
individuen

• In 2019 een sterke 
toename

• En 2020…

1,5 1,6

4,15

2017 2018 2019

HORRA SICCAMA VIJVERS

watervleermuis



Dank u voor de aandacht


