
Laatvlieger… een expert meeting?

Herman Limpens
& vleermuisteam

terugmelding 
expert meeting 

van 26 januari 2018 



Expert meeting Laatvlieger??

• Zomer-/kraamverblijfplaatsen moeilijk te vinden

• Winterverblijfplaatsen nog moeilijker

• Paarsysteem – in feite onbekend

• Geen ‘kennis-document’ (soortenstandaard)

• reeds in 2005 op RL gezet  anekdotisch

• geen trend gegevens – wel sterke indruk van achteruitgang

Maar ondertussen:

• Nauwelijks nog runderen buiten + ontwormingsmiddelen 

• energietransitie 
vooral na-isolatie, NOM en all electric bouwen groot risico



programma

Opening door dagvoorzitter Titia Wolterbeek
(Vlinderstichting)

Introductie + sleutelfactoren Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)

Laatvliegers in de winter + sleutelfactoren Herman Limpens (Zoogdiervereniging)

Voyeurisme in de kraamkamer Jan Jeucken (zelfstandige)

Monitoring en mitigatie Wateringse Laatvliegers Marije Langstraat (Aqua-Terra Nova)

Compensatie door verbouwing van pompgebouwtje naar 
vleermuisverblijf

Rutger Kaal (Rijksvastgoedbedrijf) 

Fysieke inspectie verblijfplaats cruciaal voor 
effectbeoordeling en mitigatie

Martijn Stevens (Arcadis)

Behoud van een kraamkolonie in een spouwmuur Rudmer Zwerver (Buro Bakker)

Voortplanting van laatvliegers en aanverwante zaken Erik Korsten (Bureau Waardenburg B.V.)

Telemetrisch onderzoek naar laatvliegers in het najaar Paul van Hoof (Natuurbalans)

Plenaire discussie prioriteit sleutelfactoren In groepen



Verder kijken dan protocol

Martijn Stevens 



Geslaagd in gevel

Rudmer Zwerver 



Aangepast gebouw

Ruud Kaal



verspreid gevarieerd aanbod gevels

Marije Langstraat 



paarperiode / paarsysteem?

Erik Korsten 



telemetrie - laatvlieger in de winter?
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laatvlieger in de winter??

• Zeldzaam gevonden als overwinterend dier 

• Zeldzaam gevangen bij zwermen     klassiek ondergronds winterverblijf

• Meestal één individu / soms enkele dieren / niet in cluster 

• meestal in de buurt van ingang 

• Soms op zolder of in spleet in muur op zolder 

• Soms in gebouwen – gevonden bij bv. sloop 
Spleten: in plafonds, spouwmuur, in spleten van balken op zolder, 
tussen en onder pannen, achterdakranden en massa winter dwerg

• Regelmatig is daar ook zomerverblijf bekend 
• In enkel geval een groter deel van kolonie

• Spleten in rotswand, muren van rotsblokken, bruggen

• Relatief droog
• Relatief koel en geëxponeerd (dynamisch)



Laatvlieger sleutelkenmerken?
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Laatvlieger sleutelkenmerken?



interesse in / verantwoordelijkheid voor
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Veel interesse   66 deelnemers.. 

• bevoegd gezag – provincies* en gemeenten
• Ecologische adviesbureaus

Ook 

• Rijksvastgoeddienst
• Waterschap
• Universiteit
• Zoogdiervereniging

*Toetsers/handhavers   beleid ??



• Veel interesse ook van bevoegd gezag - provincies en 
gemeenten

• Veel kennislacunes
• Veel bezorgdheid over kennislacunes

• Adviesbureaus doen meer dan vleermuisprotocol voorschrijft 
: onder pannen kijken, gaten in gevel

• Wij allen proberen creatief te zijn bij mitigatie/compensatie

• Veel enthousiaste en actieve inbreng in de discussies over de 
sleutelfactoren van de kant van ecologische adviesbureaus en 
bevoegd gezag 

interesse in / verantwoordelijkheid voor
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 er is een gedeelde zorg over de soort !!

interesse in / verantwoordelijkheid voor



• Hoe komen we van enthousiasme naar ‘’praktisch doen’’ ??

Kennis lacunes 

• Basis gegevens: populatiegrootte, reproductie, sterfte, trend, 
voedsel (beschikbaarheid, belasting gifstoffen), .... 

• Basis methodiek: actief inventariseren kraam-, winterverblijven

• Beoordelen (ook kwantitatief) effecten energietransitie

• Mitigatie en compensatie evidence based  experimenteren + 
monitoren

• Methoden voor actief verbeteren ‘habitat’  ‘populatie’

interesse/verantwoordelijkheid  actie
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• Actieve soortenbescherming (SvI)

• Antwoord op prioritaire vragen +  samenwerken +

• Ontwikkeling ‘bouwstenen’  verdelen tussen provincies

• EHRL artikel 18  bevorderen onderzoek t.b.v. 

art. 11    bescherming habitats + soorten, 
art. 4      aanwijzing N2000 gebieden
art. 10    beheer gericht op verbinding en coherentie N2000

 communautair / samenwerken

tussen lid-staten



herman.limpens@zoogdiervereniging.nl /   www.zoogdiervereniging.nl

Laatvlieger in de winter??

Zeer geachte heer/mevrouw Laatvlieger

U hoort nog van ons…

Met vriendelijke groeten, 

Beleidsmakers, 

toetsers/handhavers, 

onderzoekers, kennisontwikkelaars, 

mailto:herman.limpens@zoogdiervereniging.nl
http://www.zoogdiervereniging.nl/

