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1 INLEIDING

1.1 De aanleiding
Op het Museumkwartier zijn meerdere gebouwen met vleermuisfuncties
gesloopt, waarbij is gewerkt met 3 verschillende ontheffingen en gerichte
mitigatie en compensatie. Binnen het onderhavige project gaat het om het
slopen van Gebouw 7a en ontheffing FF/75C/2014/0523.
Gebouw 7a op het Museumkwartier van het voormalige vliegveld Soesterberg
herbergde verblijfplaatsen voor de gewone dwergvleermuis en de gewone
grootoorvleermuis. Deze verblijven werden aangetast door de sloop. Daarom was
een ontheffing van de Flora- en faunawet noodzakelijk. Eén voorwaarde daaruit
is dat de Staat van Instandhouding (SvI) van de soorten gunstig is én blijft en
dat deze wordt gemonitord.
In dit rapport worden de resultaten van het derde monitoringsjaar (2016)
beschreven. De gemeten jachtactiviteit wordt vergeleken met de rondes in 2014
en 2015 en de referentiegebieden, als basis voor een beoordeling van de
ontwikkeling van de kwaliteit van het foerageergebied op het Museumkwartier.

1.2 Probleemstelling
Voor een uitgebreide toelichting op de achtergronden van de in dit rapport
beschreven monitoring, wordt verwezen naar Limpens & Schillemans (2014b)
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1.3 Doelstelling
Het in 2016 uitgevoerde onderzoek heeft als doel het uitvoeren van de derde
onderzoeksronde. Om zo – door het afleggen van transecten – kwaliteit en
ontwikkeling van foerageergebied voor de gewone dwergvleermuis op het
Museumkwartier te bepalen, als belangrijk onderdeel van SvI (Limpens &
Schillemans 2016).
Om deze doelstellingen te kunnen bereiken, zijn de volgende stappen genomen:
1) De jachtactiviteit van de gewone dwergvleermuis op het Museumkwartier
is bepaald, als maat voor het aantal foeragerende dieren op het
Museumkwartier, als derde onderzoeksronde in het kader van de
monitoring1;
2) De jachtactiviteit van de gewone dwergvleermuis op het Museumkwartier
in 2016, is vergeleken met die uit 2014 en 2015;
3) Op dezelfde wijze wordt vinger aan de pols gehouden ten aanzien van
foeragerende gewone grootoorvleermuizen op het Museumkwartier.

1
Daarna in de monitoring fase, als relatieve maat voor vergelijking tussen de jaren. Deze methode kan ook als
onderdeel van de aantalsmonitoring van de gewone grootoorvleermuis worden gebruikt.
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2

WERKWIJZE

2.1 Toelichting werkwijze
Voor een uitgebreide toelichting op de werkwijze wordt verwezen naar Limpens &
Schillemans (2014b).
2.2. Transect 2016
In tegenstelling tot de jaren 2014 en 2015 –en in tegenstelling tot de geplande
werkwijze- is er in 2016 data van slechts één transect beschikbaar. Door de
toegenomen veiligheidsmaatregelen was het namelijk niet mogelijk de transecten
van de Bernhardkazerne af te leggen. De transecten van het Museumkwartier
zijn wel allen afgelegd, echter is de data van twee looptransecten en één
fietstransect niet meer beschikbaar. Dit was het gevolg van een technische
storing van de Batloggers. Als gevolg hiervan is het fietstransect van 30
augustus 2016 het enige beschikbare transect voor het Museumkwartier. In de
analyse en vergelijking met 2014 en 2015 is hiermee uiteraard rekening
gehouden. De afgelegde fietsroute is grotendeels hetzelfde als de afgelegde
fietsroute in de eerdere jaren. Op een paar locaties werd de toegang echter
versperd door hekwerken, waardoor niet exact de geplande fietsroute gevolgd
kon worden. Er is echter wel een vergelijkbare afstand afgelegd.
Tabel 1. Onderzoeksinspanning transecten op het Museumkwartier (MK) en het terrein
Bernhardkazerne/Vlasakkers (BK).
Transecten
per
per fiets
te voet
per fiets te voet
te voet per fiets
te voet
Per fiets
Te voet
fiets
met Batlogger
Museumkwartier
Starttijd

20:21

20:57

20:22

20:55

20:44

21:18

20:43

21:09

Eindtijd

20:57

22:31

20:57

22:32

21:18

22:35

21:09

22:27

0,6

1,5

0,6

1,6

0,57

1,28

0,43

1,30

Duur (= uur)
Duur totaal
Temperatuur/
verloop °C

2014 09 10

2014 09 11

2,1

2015 09 08

2,2

15 - 13

13

15

2015 09 09

1,85
15

1,73

14 -12

14 - 13

14 - 12

20:33

21:44

20:21

21:49

20:28

21:32

20:24

21:09

Eindtijd

21:44

22:31

21:49

22:31

21:32

22:18

21:09

22:28

1,2

0,75

1,5

0,7

1,07

0,77

0,75

1,32

Duur (= uur)
Duur totaal
Temperatuur/
verloop °C

1,95
16 - 15

15 - 14

2014 09 11

2015 09 08

2,2
15 - 13

1,84
14 12

14 12

x

x

x

x

0,6

x

0,6

x
x

15 14

Bernhardkazerne/
Vlasakkers
Starttijd

2014 09 09

2016 08 30

2015 09 09

2,07
12 11

15 - 11

12-13

2016 08 30
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

14 - 12

De opnames van de transecten zijn verwerkt en gedetermineerd met behulp van
de analyseprogramma’s Batscope en Batexplorer.
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RESULTATEN

3.1 Algemeen
Naast de gewone dwergvleermuis (doelsoort voor het beoordelen en
onderbouwen van de SvI) zijn tijdens het fietstransect op het Museumkwartier in
2016 ook de ruige dwergvleermuis en de watervleermuis waargenomen (zie
figuur 1). Tabel 2 geeft een overzicht van de waargenomen aantallen
vleermuizen per transect in 2014, 2015 en 2016.

Figuur 1. Overzicht van het fietsstransect en de waargenomen vleermuissoorten.
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1

1

2

2

2

6

15

2

BK L 02 09-09-2015

5

27

BK F 02 09-09-2015

2

20

BK L 01 08-09-2015

ruige dwergvleermuis

19

BK F 01 08-09-2015

42

BK L 02 11-09-2014

MK L 02 09-09-2015

14

BK F 02 11-09-2014

MK F 02 09-09-2015

22

BK L 01 09-09-2014

MK L 01 08-09-2015

11

BK F 01 09-09-2014

MK F 01 08-09-2015

38

MK F 01 30-08-2016

MK L 02 11-09-2014

18

MK L 01 10-09-2014

MK F 02 11-09-2014

MK F 01 10-09-2014

Tabel 2. Overzicht van de in 2014 (witte kolommen), 2015 (blauwe kolommen) en 2016 (groene
kolommen) op het Museumkwartier (MK) en op de Bernhardkazerne/Vlasakkers (BK) gevonden
soorten. Data worden gepresenteerd per ronde (01 en 02) en er wordt onderscheid gemaakt naar
de gefietste en gelopen delen (F en L) van de transecten. In 2016 is slechts data van één transect
beschikbaar. Dit betreft een fietstransect van het Museumkwartier.

27

7

32

36

1

2

3

8

3

1

2

2

Soorten

gewone
dwergvleermuis

8

6

laatvlieger
gewone
grootoorvleermuis
watervleermuis

7

2

2

2

3

2

2

1

3

franjestaart

[dwergvleermuis]
[Myotis]
[rosse/laatlvieger/
tweekleurige]

3

1
2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

In figuur 2 wordt hetzelfde overzicht gegeven. In aanvulling op de concrete
aantallen in tabel 2, geeft figuur 2 een overzichtsbeeld van de relatieve
verschillen in talrijkdom van de waarnemingen per soort.
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Figuur 2. Overzicht van alle waargenomen soorten voor het Museumkwartier (MK) en de
Bernhardkazerne/Vlasakkers (BK). Weergegeven worden de aantallen waarnemingen per soort, per
jaar en per ronde (01 en 02), met onderscheid naar gefietste en gelopen delen (F en L) van de
transecten. In 2016 is slechts data van één transect beschikbaar. Dit betreft een fietstransect van
het Museumkwartier.

Het gaat in deze studie om de vergelijking van de twee terreinen onderling en
van jaar tot jaar, waarbij twee herhalingen zijn uitgevoerd. In 2016 is echter
slechts data van één transect beschikbaar, namelijk van het Museumkwartier.
Daarnaast is enkel data beschikbaar van één van de typen transecten op het
Museumkwartier, namelijk het fietstransect. Daarom is er in 2016 geen
vergelijking te maken tussen de verschillende typen transecten (loop- en
fietstransecten) en tussen de verschillende terreinen.
Er is steeds gewerkt met de Elekon Batlogger M, die een hogere waarneemkans
heeft in vergelijking met ervaren waarnemers met bijvoorbeeld de Pettersson
D240x detector (Boonman et al. 2013, Jansen et al. 2013), en daarnaast een
onderling vergelijkbare waarneemkans (Jansen et al. 2012, Limpens 2012,
Hollander et al. 2013).
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Hoewel deze data kwantitatief zijn en door de herhaling informatie geven over
variatie in activiteit, zijn het door het geringe aantal herhalingen (op dit moment
2014 en 2015 en enkel 1 transect van 2016) nog geen data waarmee de
terreinen statistisch kwantitatief met elkaar kunnen worden vergeleken. De data
kunnen al wel worden gebruikt om de waargenomen activiteit op de
verschillende terreinen te wegen en te interpreteren.
3.2 De gewone dwergvleermuis
Figuur 3 geeft een eerste globale vergelijking van de drie jaren voor de
terreinen.

60
50
40
30
20
10
0

gewone dwergvleermuis

Figuur 3. Aantal waarnemingen van de gewone dwergvleermuis voor het Museumkwartier (MK) en
de Bernhardkazerne/Vlasakkers (BK). Weergegeven worden de aantallen waarnemingen per jaar
en per ronde (01 en 02), met onderscheid naar gefietste en gelopen delen (F en L). In 2016 is
echter slechts data van één transect beschikbaar. Dit betreft een fietstransect van het
Museumkwartier.

De relatieve interpretatie van de data van de transecten tussen de jaren en op
de terreinen, is relevant voor de gewone dwergvleermuis, de soort waarvoor de
SvI gemonitord moet worden.
Waneer we, bijvoorbeeld met een batdetector, vleermuizen gaan waarnemen, is
er altijd per avond verschil in activiteit. Voor het monitoren van vleermuizen
willen we van jaar tot jaar kunnen vergelijken. De (te verwachten) variatie
tussen meetmomenten is dan ook de reden dat er bij voorkeur ten minste twee
meetmomenten (een ronde + herhaling op korte termijn) moeten zijn. Over de
variatie tussen twee rondes binnen een jaar is voor 2016 echter geen conclusie
te trekken omdat enkel één fietstransect beschikbaar is.
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De aantallen waarnemingen van gewone dwergvleermuizen op het
Museumkwartier tijdens het fietstransect van 2016 kunnen echter wel vergeleken
worden met de aantallen uit de fietstransecten van 2014 en 2015. Wat opvalt is
dat het aantal waarnemingen van gewone dwergvleermuizen rond het
Museumkwartier in het fietstransect van 2016 hoger was dan in de
fietstransecten van 2014 en 2015. In 2016 zijn e 19 gewone dwergvleermuizen
waarnemingen in het enkele fietstransect, in vergelijking tot 18 en 8 in 2014 en
11 en 14 in 2015.
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3.2 De gewone grootoorvleermuis
De gewone grootoorvleermuis kan met transectten en met deze inspanning niet
kwantitatief worden gevolgd. Het belang van de meting is het al dan niet
aantreffen van de soort.
In 2014 is de gewone grootoorvleermuis alleen op de beide terreinen op de
Veluwe waargenomen (Limpens & Schillemans 2014). Beide terreinen worden nu
in het kader van de ontwikkeling van het Museumkwartier niet verder gevolgd.
In 2015 is de gewone grootoorvleermuis - in kleine aantallen - wel op het
Museumkwartier waargenomen in zowel een loop- als een fietstransect (tabel 2,
figuur 4). Hetzelfde geldt voor het terrein Bernhardkazerne/Vlasakkers. Hier
werd de soort enkel in looptransecten waargenomen.
In 2016 is de gewone grootoorvleermuis niet waargenomen. Echter, van dit jaar
is enkel data van één transect beschikbaar. Dit betreft een ronde van het
fietstransect Museumkwartier.

grootoorvleermuis

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

grootoorvleermuis

Figuur 4. Aantal waarnemingen van de gewone grootoorvleermuis per methode (F en L), per jaar,
per ronde en per terrein (MK = Museumkwartier en BK = Bernhardkazerne).
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4

DISCUSSIE EN CONCLUSIES

4.1 Beoordeling relatieve kwaliteit foerageergebied
Deze monitoringsronde en evaluatie is qua methode gericht op de gewone
dwergvleermuis. Doordat dit jaar maar van één ronde data beschikbaar was, kan
de data van 2014 en 2015 niet zonder meer met de data van 2016 vergeleken
worden. De aantallen waarnemingen van gewone dwergvleermuizen op het
Museumkwartier tijdens het fietstransect van 2016 zijn echter wel vergeleken
met de aantallen die tijdens fietstransecten van 2014 en 2015 zijn
waargenomen.
Wat opvalt is dat het aantal waarnemingen rond het Museumkwartier in het
fietstransect van 2016 hoger was dan in fietstransecten van 2014 en 2015.
Echter, variatie is hierbij niet meegenomen. Aangezien er geregeld een grote
variatie aanwezig is in aantallen of jachtactiviteit per nacht, zou normaal
gesproken gewerkt zijn met een bemonstering van twee dicht op elkaar liggende
nachten. Deze variatie tussen de nachten kon met data van slechts één nacht
niet worden meegenomen. De jachtactiviteit van de gewone dwergvleermuis lijkt
–op basis van het enkele fietstransect in 2016- echter iets hoger te zijn ten
opzichte van de jachtactiviteit in 2014 en 2015.
Over de vraag of de relatieve activiteit van de gewone dwergvleermuis rond het
Museumkwartier in 2016 vergelijkbaar is met die van 2015 en 2014 zijn –door
het gebrek aan data- geen sluitende conclusies te trekken. Daarnaast is het niet
mogelijk om de activiteit van de gewone dwergvleermuis op het Museumkwartier
en de Bernhardkazerne/Vlasakkers met elkaar te vergelijken.
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4.2 Kwaliteit data t.b.v. jaarlijkse monitoring van populatieontwikkeling
De waarnemingen van de gewone dwergvleermuis op het Museumkwartier zijn
voldoende talrijk om te worden gebruikt als meting in een herhaalde reeks ten
behoeve van het meerjarig monitoren van de populatieontwikkeling, dit betreft
echter niet de waarnemingen van 2016 omdat van dit jaar slechts data van één
transect beschikbaar was. Belangrijk is om komende jaren van alle transecten
data te verzamelen, zodat vanaf 2017 weer een volledige inventarisatie kan
worden gedaan, die vergeleken kan worden met de data van eerdere jaren.
Door de grote aantallen zal het naar verwachting mogelijk zijn de data op de
relatief korte termijn (vanaf een reeks van circa 3-5 jaar) met voldoende
statistische zeggingskracht als trend te interpreteren. Bij data van meer jaren
wordt het ook mogelijk de 0-en via het door het CBS ontwikkelde programma
TRIM in te schatten (Pannekoek & van Strien 1998, 2005, van Strien et al.
2004).
Het Museumkwartier en de Bernhardkazerne/Vlasakkers zijn terreinen met een
hoge graad van ruimtelijke ontwikkeling en/of dynamiek in de toegankelijkheid,
als gevolg van de inrichting van het landschap of het beveiligheidregiem. De
ervaring met het uitvoeren van dit specifieke monitoringproject laat zien dat het
aspect van langjarige gestandaardiseerde herhaalbaarheid van monitoren – via
transecten – op defensieterreinen niet gemakkelijk te realiseren is. Dit heeft
consequenties voor de constante haalbaarheid van het verzamelen van
voldoende data voor het bepalen van een trend. Wellicht betekent dit dat er op
tereinen met deze eigenschappen een overmaat aan transecten zou moeten
worden gevolgd, zodat tijdelijke uitval van onderdelen niet meteen tot inboeten
op de mogelijkheid tot interpretatie leidt.
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