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Vleermuisonderzoek binnenterrein

Geachte bewoners,
In het kader van de wet- en regelgeving omtrent flora- en fauna beheer, voert de Universiteit van
Amsterdam de komende tijd een aantal onderzoeken uit op het binnenterrein tussen het Zusterhuis en
de Tweede Chirurgische Kliniek. Graag informeren wij u hierover.
Onderzoek naar vleermuisnesten
De UvA gaat na of het Zusterhuis en de Tweede Chirurgische Kliniek in gebruik zijn als
verblijfplaats voor vleermuizen. Het onderzoek richt zich daarom specifiek op de aanwezigheid van
vleermuisnesten. De onderzoeken zijn ingepland tijdens het broedseizoen, dat loopt van mei tot en
met september:
- 2 onderzoeken in de periode mei-juni, gericht op kraamverblijven.
- 1 onderzoek in juli, gericht op winterverblijven van dwergvleermuizen.
- 2 onderzoeken in de nazomer, gericht op paarverblijven van dwergvleermuizen
Uitvoering
De onderzoeken worden door één of twee ecologen uitgevoerd, die op basis van zicht en geluid de
eventuele aanwezigheid van vleermuizen waarnemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
vleermuisdetectors, zaklampen en verrekijkers. Omdat vleermuizen het meest actief zijn in de avond
en de nacht, vinden de onderzoeken gedurende deze dagdelen plaats. Ook kunnen de onderzoeken
alleen plaatsvinden bij geschikte weersomstandigheden: relatief warme avonden, weinig wind en
regen.
Eerste onderzoek
Het eerste onderzoek staat gepland in de ochtend van dinsdag 10 juni tussen 3.30 en 5.30 uur. De
onderzoekers lopen dan rond op het binnenterrein. U zult naar verwachting geen geluidhinder
ondervinden, wel is het mogelijk dat u de lichtbundels van de zaklampen waarneemt. Aangezien de
onderzoeken afhankelijk zijn van weersomstandigheden, is het helaas niet mogelijk om op voorhand
alle data te verstrekken. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij dit publiceren op onze
website www.uva.nl/binnenstad.
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Meer informatie of vragen?
De laatste informatie over de ontwikkelingen rond de Binnenstadscampus kunt u vinden op
www.uva.nl/binnenstad. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan kunt u contact
opnemen met Chérie van der Meer, omgevingsmanager van de Binnenstadscampus,
telefoonnummer 020-525 77 24 of per e-mail omgevingsmanager-binnenstad@uva.nl.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,

ir. Kees Lammers MCM,
Directeur HuisvestingsOntwikkeling
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