
 
 
 
Korte handleiding voor de documentatie van vleermuisslachtoffers bij windmolens 
 
De volgende informatie wordt verzameld om de vergelijkbaarheid van gegevens landelijk en 
internationaal mogelijk te maken. Het verdient aanbeveling deze informatie niet alleen bij 
steekproeven, maar ook bij systematische controles op te nemen! 
 
- Naam van het Windpark of eventueel van dichtstbijzijnde plaats of buurtschap + provincie.  
- Amersfoortcoördinaten, minimaal op km-hok niveau, liefst op hm-hok niveau. 
- datum; 
- Aantal van de in het totaal gecontroleerde molens, ook wanneer er niets gevonden is. 
- De radius rond de mastvoet waar intensief gezocht is.  
- nummer van de individuele windmolen, daar waar iets gevonden is. 
- Type windmolen: Type/merk, hoogte van de as, doorsnee van de wieken, aantal wieken, 

nummer van de mast, eventuele verlichting, kleur van de mast en wieken, buis of 
raamwerkconstructie. 

- Aantal inventarisatie/controlerondes per molen. 
- Informatie over de omgeving van het windpark: landgebruik, afstand tot opgaande vegetatie 

(bosjes, heggen, houtwallen e.d.), water, industriegebieden, bebouwing enzovoorts.  
 
Wanneer er slachtoffers gevonden worden:  
 
- Indien mogelijk een digitale foto van het dier zoals het ter plekke gevonden is. Eventueel 

overzicht + close up. 
- Inschatting van hoe lang het dier – waarschijnlijk – al op de plek gelegen heeft. 
- Afstand en richting ten opzichte van de voet van de mast.  
- soort, aantal, leeftijd en geslacht 
- Zijn verwondingen aan buitenkant zichtbaar, zo ja welke. 
- Als er, door een deskundige, ook sectie verricht wordt, dan beschrijving van de resultaten.  
- Eventueel ringnummer.  
- Als er twijfels bestaan, dan de soortdeterminatie door expert laten controleren. 
- Digitale foto’s van het dier op een effen getinte ondergrond (stuk karton o.i.d. meenemen) 

helpen bij de documentatie en bij het laten controleren van de determinatie; Daarbij 
proberen naast een overzicht van het dier, ook het gezicht, de oren en de voeten goed in 
beeld te brengen.  

- In ieder geval dienen de resten goed bewaard te worden, waarbij invriezen lichte voorkeur 
heeft boven bewaren in alcohol/spiritus.  

 
Aanbevolen minimale radius voor de controles:  

- hoogte <100 m: straal > 15 m;  
- hoogte <120 m: straal > 30 m;  
- hoogte >120 m: straal > 50 m. 

 
 
 
info aan: herman.limpens@vzz.nl  
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