Onderwerp: Vleermuisdorp Otterlo

Geachte leden van het College en de Raad van de Gemeente Ede,

Het dorp Otterlo is rijk aan vleermuizen. De ligging van het dorp op de grens van het landelijk gebied
en de bossen en heiden van de Veluwe draagt bij aan dit succes. Het voedsel van de Nederlandse
vleermuissoorten bestaat uitsluitend uit insecten, waarvan afgelopen najaar duidelijk is geworden
dat de aantallen sterk zijn teruggelopen. Stichting Natuurlijk Otterlo wil zich inzetten voor het in
stand houden van de vleermuispopulatie in Otterlo en omgeving.

In de nabije toekomst zullen zich belangrijke veranderingen in het dorp gaan voltrekken. Er zullen
huizen en een multifunctioneel dorpshuis worden gebouwd en andere bebouwing mogelijk
afgebroken. Ook willen we zuiniger met energie omgaan en huizen kier-dicht maken. Deze
ontwikkelingen leiden ertoe dat vleermuizen steeds minder plek krijgen, omdat ze gebruik maken
van bebouwing als slaap- en overwinteringsplaats. Vleermuizen zijn bij wet beschermd en er is
wettelijk voorzien dat vervangende leefruimte moet worden aangeboden en geaccepteerd door de
vleermuizen, voordat oude gebouwen kunnen worden afgebroken. Als onderdeel hiervan biedt
Natuurlijk Otterlo 100 houtbeton-vleermuiskasten aan het dorp aan, welke in samenspraak met
bewoners en de Gemeente Ede in het dorp en omgeving zijn verspreid. We hopen hiermee een
significante bijdrage te leveren aan de instandhouding van de vleermuizen van Otterlo en tevens
vleermuizen meer onder de aandacht te brengen van de bewoners, jeugd en bezoekers van het dorp.

Een eerste voorlichtingsavond voor de bewoners is geweest op ****. Er is ingegaan op de biologie
van vleermuizen en op de echolocatie, welke ook gebruikt wordt om met behulp van een batdetector vleermuizen waar te nemen. Aansluitend hebben we de eerste vleermuisexcursie
georganiseerd waarbij we met de batdetector verschillende vleermuissoorten hebben kunnen
waarnemen. De randen van het dorp, zoals gaande van de Onderlangs naar de Zandingsheide zijn
bijzonder rijk aan foeragerende vleermuizen, omdat dit gebied zowel de bossoorten herbergt alsook
de soorten die in het dorp hun slaapplaatsen hebben, zoals de laatvlieger. Kom kijken in Otterlo en
houd pro-actief rekening met vleermuizen elders in de Gemeente!

