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In gebouwen

“Vleermuizen” in de stad

Gewone dwergvleermuis*Gewone dwergvleermuis*
Laatvlieger*Laatvlieger*
Meervleermuis*Meervleermuis*
Gewone grootoorvleermuisGewone grootoorvleermuis
Ruige dwergvleermuisRuige dwergvleermuis
Tweekleurige vleermuis*Tweekleurige vleermuis*

WatervleermuisWatervleermuis
Rosse vleermuisRosse vleermuis
BaardvleermuisBaardvleermuis

Ingekorven vleermuisIngekorven vleermuis
Grijze grootoorvleermuisGrijze grootoorvleermuis

vleermuis � vleermuis
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Titeldia Over vleermuizen in de stad is erg veel

te vertellen, meer dan in deze

presentatie mogelijk is.

Daarom ga ik alleen in op de problematiek

rond sloop en renovatie van gebouwen

met verblijfplaatsen van vleermuizen.

In de stad leven verschillende

vleermuissoorten met ieder een eigen ecologie.

*gebouwenbewoners (in spouwmuren

en daklagen itt. zolderbewoners en boombewoners)

© Erik Korsten



2

Vleermuizen en gebouwen in stad en dorp
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Rotsbewonende vleermuizen werden gebouwenbewoners….

Voorbeeld: verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen

Kraam-
verblijfplaats

Kraamverblijfplaats, 
paarplaatsen en 
winterverblijfplaats

Esch

Grave
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Kraam-
verblijfplaats

Kraam- en winterverblijfplaats
Paarplaatsen?

Voorbeeld: verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen

Heusden

Tilburg Tilburg
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(massa-) winterverblijfplaatsen

Voorbeeld: verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen

Utrecht Haarlem

Rotterdam

Tilburg
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Voorbeeld: verblijfplaatsen van laatvliegers

kraamverblijfplaats
kraamverblijfplaats

kraamverblijfplaats Individ. dieren

Oisterwijk

Heerhugowaard

Friesland
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Gewone
dwergvleermuizen
achter een daklijst.
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Gewone dwergvleermuizen (in een kraamkast)

Laatvliegers in een daklaag (gezien vanaf een kerkzolder)
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Kraamverblijfplaatsen (vrouwtjes met jongen)

Netwerken van verblijfplaatsen

voorjaar / zomer

Verblijfplaatsen van vleermuizen staan

niet op zich. Ze zijn vaak onderdeel van

een netwerk aan verblijfplaatsen

waarin iedere verblijfplaats in een bepaald

seizoen een eigen functie vervuld.

(NB: het voorbeeld is fictief, maar vanuit

de ecologie gezien realistisch)

© Erik Korsten
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vliegroute foerageergebied

voorjaar / zomer

Vleermuizen leven in netwerken

Kraamverblijfplaatsen

voorjaar / zomer

Vleermuizen leven in netwerken

vliegroute foerageergebied
Kraamverblijfplaatsen mannetje(s)

foerageergebied Paarplaats (territorium mannetje)

Najaar

Vleermuizen leven in netwerken

paarplaats winterverblijfplaats migratieroute

Vleermuizen leven in netwerken

Najaar / Winter
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Regionale netwerken van lokale netwerken
….en ook provinciale / landelijke netwerken

Vleermuizen leven in netwerken
Meervleermuis : landelijk netwerk en verder.

= kraamgebieden = overwintergebieden

Vleermuizen en stedelijke natuurbeleid
Aandacht nodig voor groen, blauw, grijs en zwart

voedselrijk
foerageergebied

groene structuren
(vliegroutes)

bomen
(verblijfplaatsen)

GEBOUWEN
(VERBLIJFPLAATSEN)

voedselrijke
foerageergebied

blauwe structuren
(vliegroutes)

duisternis

traditioneel
natuurbeleid

Op gebouwen 
gericht 

natuurbeleid

Vleermuizen die in zomer en/of 
winter in gebouwen wonen zijn 
afhankelijk van de verblijfplaatsen 
die wij creëren:

Woon /werkgebouwen met:
• Spouwmuren en daklagen
• Boeiborden en daklijsten
• Zolders
• Kelders

Bijzondere (historische) 
bouwwerken:

• Mergelgroeves
• Forten
• Bunkers
• IJskelders
• Kerken

Vleermuizen en gebouwen
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Stedelijk natuurbeleid voor vleermuizen

heeft vier pijlers. Groen, Blauw, Grijs

en Zwart. Groen en Blauw zijn vaak al ingebed

in traditioneel natuurbeleid, maar

op gebouwen gericht (Grijs) natuurbeleid

wordt nog maar zelden toegepast

© Erik Korsten
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In de periode 1950 – 1990 was onze bouwwijze en de balans 
tussen bouwen, renoveren en slopen waarschijnlijk
redelijk.

Veel gebouwenbewonende vleermuizen zijn er nog!

Maar blijft dat ook zo….?

Balans in slopen, renoveren en bouwen?

• Sloop en renovatie oude stadswijken
• Sloop en renovatie kloosters, kerken, industrieel erfgoed
• Monumenten : behouden door gebruik.
• Na-isolatie
• Bouwbesluit

in slooppuin 
gevonden vleermuizen ©
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Duits onderzoek (Marburg-Biedenkopf district)

• Gemiddeld jaarlijks 7 % van de kraamverblijfplaatsen
van gewone dwergvleermuizen vernietigd.

• In 15 jaar 50% van de verblijfplaatsen vernietigd.

• In 30 jaar >95% van de verblijfplaatsen vernietigd.

• Voor de laatvlieger werden ongeveer dezelfde percentages 
berekend.

Bron: Ecology and conservation of bats in villages and towns

Balans in slopen, renoveren en bouwen?

Verdwijnen van verblijfplaatsen?
Duits onderzoek (Marburg-Biedenkopf district)

Veel minder verblijfplaatsen vernietigd door:
- Intensieve voorlichting tijdens onderzoeksproject.

- Directe toepassing van onderzoeksresultaten en nieuwe kennis in 
behoud en vervanging van verblijfplaatsen bij renovatie en sloop.  

Bron: Ecology and conservation of bats in villages and towns

• Spouwmuren
• Daklagen
• Boeiborden en 

daklijsten
• Zolders
• Kelders

• Mergelgroeves
• Forten
• Bunkers
• IJskelders
• Kerken

Balans in slopen, renoveren en bouwen?

X
X

X

• Sloop en renovatie oude 
stadswijken

Hoe zit dat bij ons. Welke activiteiten
hebben een mogelijke negatief effect
op gebouwenbewonende vleermuizen?

© Erik Korsten
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• Sloop en renovatie oude 
stadswijken

• Sloop en renovatie 
kloosters, kerken, 
industrieel erfgoed
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X
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• Sloop en renovatie oude 
stadswijken

• Sloop en renovatie 
klooster, kerken, 
industrieel erfgoed

• Monumenten : 
Behouden door gebruik

• Na-isolatie

Balans in slopen, renoveren en bouwen?

• Spouwmuren
• Daklagen
• Boeiborden en 

daklijsten
• Zolders
• Kelders

• Mergelgroeves
• Forten
• Bunkers
• IJskelders
• Kerken

XXX
XXX

XX
XX
XX

X
X
X
X
X

Huidige praktijk van bescherming

sloop 

renovatie 

behoudt
door 

gebruik

na-isolatie

Flora- en faunawet

PLAN

UITVOERING

Onderzoek

Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen

(tijdelijke / 
nieuwe 

verblijfplaatsen)

(ontheffing)

Onderzoek

Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen

(tijdelijke / 
nieuwe 

verblijfplaatsen)

(ontheffing)

Al deze activiteiten kunnen dus
een sterk cumulatief effect hebben
op vleermuizen in gebouwen.

Hoe gaan we daar nu mee om?

© Erik Korsten
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Huidige praktijk van bescherming

sloop 

renovatie 

behoudt
door 

gebruik

na-isolatie

Flora- en faunawet

PLAN

UITVOERING

Onderzoek

Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen

(tijdelijke / 
nieuwe 

verblijfplaatsen)

(ontheffing)

Onderzoek

Mitigerende en/of 
compenserende maatregelen

(tijdelijke / 
nieuwe 

verblijfplaatsen)

(ontheffing)

MAAR WERKT DAT WEL?

Behoud en aanbod nieuwe verblijfplaatsen
Duits onderzoek (Marburg-Biedenkopf district)

• 25% (4 van 14) van de nieuwe verblijfplaatsen in gebouwen 
zonder eerdere verblijfplaatsen werden binnen 6 maanden 
gebruikt.

• 77% (33 van 53) van de nieuwe aangepaste verblijfplaatsen in 
gebouwen met eerdere verblijfplaatsen werden binnen zes 
maanden gebruikt.

• NB: Relatief korte onderzoeksperiode:
• vrijwel al het “gebruik” van nieuwe verblijfplaatsen betrof 
verkenning door vleermuizen en niet als verblijfplaats.

Bron: Ecology and conservation of bats in villages and towns

Behoud en aanbod nieuwe verblijfplaatsen
Duits onderzoek (Marburg-Biedenkopf district)

Nieuw aangebrachte / aangepaste verblijfplaatsen

in spouwmuren, daklagen en op zolders

werden vaker en sneller in gebruik genomen dan

aan gevels aangebrachte vleermuiskasten of boeiborden.

Bron: Ecology and conservation of bats in villages and towns

Hoe zit dat?

Functie �� microklimaat �� eigenschappen verblijfplaatsen 

© Erik Korsten
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Hoe zit dat?

Functie �� microklimaat �� eigenschappen verblijfplaatsen 

Kraamverblijfplaats
Zomer-/paarverblijfplaats

(Massa)winterverblijfplaats

“Natuurlijke” verblijfplaatsen
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Vervangende verblijfplaatsen?

(Tijdelijke) 
kraamverblijfplaatsen???

(Tijdelijke) 
zomer-/paarverblijfplaatsen???

Winterverblijfplaatsen ???
?
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Bron: Schwegler

Nieuwe verblijfplaatsen???

Vleermuizen stellen hele specifieke
eisen aan de verschillende typen (functies)
verblijfplaatsen.

In de praktijk (in NL)is er nog onvoldoende bekend over de werking
van het aanbieden van alternatieve verblijfplaatsen. Het aantal
meldingen van positieve resultaten is echter nog extreem laag.

© Erik Korsten
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De huidige praktijk werkt niet!

sloop 

renovatie 

behoudt
door 

gebruik

na-isolatie

Flora- en faunawet

PLAN

UITVOERING

onderzoek
maatregelen
vertraging
meerwerk
frustraties

minimale oplossingen
negatieve balans

onderzoek
maatregelen
vertraging
meerwerk
frustraties

minimale oplossingen
negatieve balans

te laat
reactief

Elkaar kruisende wet- en regelgeving….

Bouwbesluit en na-isolatie

Voor renovatie en nieuwbouw geldt 
sinds 2003 het bouwbesluit:

Spouwmuren en daklagen zijn niet meer 
toegankelijk voor vleermuizen.

Vaak wrijving tussen maatregelen voor 
vleermuizen en het bouwbesluit

Door CO2-beleid (isolatie) zijn veel daklagen
en spouwmuren niet meer geschikt
voor vleermuizen.

Voor gebouwenbewonende 
vleermuizen verdwijnt de balans tussen
slopen, renoveren en bouwen!

Komt de gewone dwergvleermuis ook op de rode lijst?

sloop 

renovatie 

behoudt
door 

gebruik

Na-
isolatie

Flora- en faunawet
PLAN

UITVOERING

Tijd voor

- onderzoek

- overleg betrokken partijen

- maatregelen

- inbedding maatregelen
in uitvoering

Ad hoc oplossingen
Lokaal / geen samenhang

kwetsbare balans

Ad hoc oplossingen
Lokaal / geen samenhang

kwetsbare balans

op tijd
reactief

Dat moet anders!

sloop 

renovatie 

Behoudt
door 

gebruik

Na-
isolatie

BOUWEN

Vleermuizen als doelsoort
stedelijk gebiedPLAN

UITVOERING

Meer tijd voor:
- Onderzoek (of is al gedaan!)
- overleg betrokken partijen.
- maatregelen ter behoud en 

versterking van populaties.
- inbedding maatregelen

in uitvoering.

Duurzaam beleid
Duurzaam en 

ecologisch bouwen
Natuurbeleid voor de 

“grijze” stad

Pro-actiefPro-actief

En kan nog beter!

bouwbeleid

© Erik Korsten
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Stedelijk vleermuizenbeleid

Openbare ruimte:

- Breng vleermuispopulaties pro-actief in beeld 
en richt gemeentelijk natuurbeleid hier op.

- Breng knelpunten in kaart en pak die aan in samenhang met 
andere ruimtelijke ordeningsingrepen.

Gebouwen
- Inclusief bouwen voor vleermuizen

- Voorzieningen voor kraamkolonies / winterslaapplaats in 
overheidsgebouwen , nutsgebouwen en sociale woningbouw.

- Kleine verblijfplaatsen in woningbouw en promotie kleine 
vleermuiskasten (burgers).

- Behoudt monumenten inclusief vleermuiswaarden.
- Koppeling Bouwen voor vogels en vleermuizen.

Stedelijk vleermuizenbeleid

Groene / Blauwe ruimte
- Maak foerageergebieden in en buiten de stad toegankelijk 

via 
groene en blauwe structuren.
Vaak gaat dit goed samen met netwerken waar mensen al 
graag gebruik van maken: 

- Brede groene stroken langs waterwegen, fietspaden, 
wandelroutes.

- Laanbeplanting langs wegen en waterwegen.
- Lint van parken en plantsoenenlint.
- Groene daken, tuinwijken en gevelgroen.

Zwarte ruimte
- Verlicht alleen daar waar het nodig is voor veiligheid en 

verkeer. Houdt stadsnatuur donker.

KENNIS
- Populatietrends!
- Eigenschappen van 

verblijfplaatsen in 
NL-bouwcontext

- Ecologie

WETGEVING
- Flora- en faunawet
- Bouwregelgeving 

DRAAGVLAK
- voorlichting / educatie
- Stimuleringsregeling
- Burgers en “Grijze partijen”

(Projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties
bouwwereld)

BELEID
- Leefgebieden

benadering
Stedelijk gebied.

- Duurzaam en
ecologisch
bouwen

Effectieve
bescherming

Vleermuizen in gebouwen
KENNIS
- Populatietrends!
- Eigenschappen van 

verblijfplaatsen in 
NL-bouwcontext

- Ecologie

WETGEVING
-Flora- en faunawet
-Bouwregelgeving

DRAAGVLAK
- voorlichting / educatie
- Stimuleringsregeling
- Burgers en “Grijze partijen”

(Projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties
bouwwereld)

BELEID
- Leefgebieden

benadering
Stedelijk gebied.

- Duurzaam en
ecologisch
bouwen

Effectieve
bescherming
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Kennishiaten gebouwenbewonende vleermuizen

Populatietrends
• gewone dwergvleermuis
• laatvlieger

Ecologie
• overwintering van laatvlieger en gewone dwergvleermuis.
• paargedrag en paarplaatsen van laatvlieger.

Eigenschappen verblijfplaatsen
• Waar verblijven de vleermuizen precies? 
• Klimaatomstandigheden in verblijfplaatsen 

in gebouwen?
• Succesfactoren van verblijfplaatsen in NL-context. 

ONDERZOEKSPRIORITEITEN
• Onderzoeksmethodiek voor winterslaapplaatsen in 

gebouwen

• Monitoring van gebouwenbewonende vleermuizen
(gewone dwergvleermuis en laatvlieger).

• In kaart brengen van (netwerken van) verblijfplaatsen in 
stedelijk gebied (ook dorpen).
(Dekkende inventarisaties en zenderonderzoek).

• Bouwtechnisch en klimaattechnisch onderzoek naar 
verblijfplaatsen van vleermuizen.

• Experimenteel onderzoek met alternatieve verblijfplaatsen.

• Monitoring en effectanalyse van mitigerende en 
compenserende maatregelen.

sloop 

renovatie 

Behoudt
door 

gebruik

Na-
isolatie

BOUWEN

Vleermuizen als doelsoort
stedelijk gebiedPLAN

UITVOERING

Ingreep in minst kwetsbare 
periode (doden en verwonden
van vleermuizen voorkomen).

Voldoende uitwijkmogelijkheden, 
dus compenseren niet nodig.

Duurzaam beleid
Duurzaam en 

ecologisch bouwen
Natuurbeleid voor de 

“grijze” stad

organischorganisch

Het doel:

“Inclusief” bouwbeleid

Een voorbeeld

De Binnendieze in 
‘s-Hertogenbosch.

Meer verblijfplaatsen 
maken meer mogelijk…..
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Hoewel de situatie van de vleermuizen

in de Binnendieze wel heel anders is

dan de problematiek van vleermuizen in

gebouwen laat het wel zien dat een

duurzame oplossing veel meer mogelijk maakt.

© Erik Korsten
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Rondvaarten beperkten zich
tot een deel van de Binnendieze
In een klein deel (waar niet
gevaren kon worden) verbleven
jaarrond veel vleermuizen.
De gemeente wilden de route echter
uitbreiden.
In de winter wordt niet gevaren.

Door wegkruipstenen op te hangen werd het

aanbod aan verblijfplaatsen enorm vergroot

en verspreid over een groter gebied.

Resultaat: een grotere spreiding van vleermuizen en een aantaltoename.
Terwijl nu ook overal gevaren werd (maar niet in de winter).

© Erik Korsten
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erik.korsten@gmail.com

Foto’s en kaarten
O.a. René Janssen, Bing Maps, Erik Korsten, Jos Marcelissen, 
Google Street View, Peter Twisk

Voorbeeld Binnendieze: Peter Twisk

Bedankt voor uw aandacht! 
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