
F a u n a t o r e n              K r e w e r d 

Schacht opgetrokken uit betonsteen 

1 x 1 meter. Binnenzijde voorzien van 
klimijzers. Via de schacht kan de toren 
worden betreden voor onderzoek, 
ringen en onderhoud.

De toren staat op een prefab betonkelder, de kelder is afgedekt met een betonnen afdekplaat 
waarin een mangat van 80/80 cm is aangebracht. De toren is verder geheel samengesteld uit 
Douglas hout en wordt gedragen door vier poten met een doorsnede van ca. 20/20 cm. Zo werken 
de houten poten als een exoskelet. Ze zorgen er ook voor dat bij eventuele aardbevingen, er 
voldoende veerkracht in de constructie blijft en ontzien ze de gemetselde schacht van krachten 
waaruit schade kan ontstaan bij trillingen. De verbinding tussen toren en kelder wordt gevormd 
door een, uit betonsteen opgetrokken schacht van 4,3 meter hoog. De schacht is onderin voorzien 
van een Douglas houten deur. Via deze ingang kan inspectie, onderhoud en het ringen van de 
dieren plaatsvinden. Zowel de toren als de kelder zijn goed toegangkelijk voor fauna-onderzoekers. 
Middels een nader uit te werken kleppensysteem kan de temperatuur en de luchtvochtigheid in de 
kelder en de toren worden gereguleerd.


Locatie van de 
faunatoren:


Samen met de nieuwe 
steiger en het aan te 
leggen voetgangers 

bruggetje vormen ze een 
ensemble.


De toren als markant 
landschapselement voegt 

zich door de 
materialisering (hout en 

beton) goed in de groene 
omgeving.  


Invliegopening voor 
vleermuizen, aan vier 
gevels. (N,O,Z,W) 
Achter deze spleten 
bevinden zich de 
lamellen kasten.

Vleermuizen vinden 
hun weg verder de 
toren in, via deze 
lamellen.

Invliegopeningen voor 
huismus en 
gierzwaluw, aan vier 
gevels. (N,O,Z,W) 
Achter deze 
openingen van 30/65 
mm bevinden zich de 
broedkasten.

In de verbindingskast 
tussen de torenkamer 
en de betonstenen 
schacht en kelder 
kunnen insecten en 
vleermuizen een korte 
route vinden naar de 
kelder of toren via 
sleuven en open 
stootvoegen 

Het dak en de gevels 
van de toren zijn 
volledig afgewerkt 
met Douglas G&G 
houten delen 20-30 
mm dik. Dit hout kan 
onbehandeld 25 jaar 
mee. Door 
blootstelling aan weer 
en wind zal het gaan 
vergrijzen en goed 
kleuren bij de 
betonnen onderdelen.

Een prefab betonkelder 2/2/2 m wanddikte ca. 20 
cm, vormt de fundering van de toren. Eventueel 
aangevuld met enkele boorpalen. Afgesloten met 
een betonnen deksel met mangat. Hier kunnen 
vleermuizen overwinteren in een vorstvrije ruimte.
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