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Inleidingg

Duurzaam bouwen is niet alleen 
milieuvriendelijk bouwen  maar ook milieuvriendelijk bouwen, maar ook 

t i d lijk b  Z  d  natuurvriendelijk bouwen. Zorg dragen voor 
duurzaamheid en biodiversiteit dringt ook in de duu aa e d e b od e s te t d gt oo de
bouwwereld steeds meer doorbouwwereld steeds meer door.

Vleermuizen vormen een belangrijk onderdeel Vleermuizen vormen een belangrijk onderdeel 
 d  t d lijk  i  E  t lvan de stedelijke omgeving. Een aantal 

soorten is voor hun verblijfplaatsen afhankelijk soorten is voor hun verblijfplaatsen afhankelijk 
van onze gebouwen  Deze soorten wonen in van onze gebouwen. Deze soorten wonen in Figure 1. Twee dwergvleermuizen, dood gevonden na 

verstrikt te zijn geraakt in losgekomen vezels van 
spouwmuren en in daken, vaak zonder dat we 

verstrikt te zijn geraakt in losgekomen vezels van 
dampdoorlatende dakfolie

er iets van merken  Veel voor vleermuizen er iets van merken. Veel voor vleermuizen 
hikt  d k  d i  ht  dgeschikte daken dreigen echter door 

dakrenovaties ongeschikt te raken, doordat g ,
traditionele dakbeschot wordt vervangen door traditionele dakbeschot wordt vervangen door 
dampdoorlatende dakfolie (DDF).

Een nieuw probleemp

Terwijl het met veel soorten vleermuizen een 
stuk beter lijkt te gaan dan 30 jaar geleden, stuk beter lijkt te gaan dan 30 jaar geleden, 
d eigt doo  st enge e bo oo sch iften en dreigt door strengere bouwvoorschriften en 
nieuwe materialen het aanbod van geschikte g
verblijfplaatsen sterk af te nemen  De 

Figure 2. Gewone grootoorvleermuizen hangend aan DDF. De 
vezels aan de andere kant van de balk zijn verblijfplaatsen sterk af te nemen. De 

b h d kl
vezels aan de andere kant van de balk zijn 
losgeraakt en wollig geworen door de nagels van 

berichten over verstoorde micro-klimaten en vleermuizen. 

vleermuizen die verstrikt raken in losgeraakte vleermuizen die verstrikt raken in losgeraakte 
vezels van DDF zijn  zorgelijkvezels van DDF zijn  zorgelijk. 

Uit verschillende verslagen is gebleken dat de Uit verschillende verslagen is gebleken dat de 
l k kwanneer vleermuizen in aanraking komen met 

dampdoorlatende folie dit voor de vleermuizen dampdoorlatende folie dit voor de vleermuizen 
én de dakfolie tot problemen kan leiden  Om én de dakfolie tot problemen kan leiden. Om 
dit te voorkomen is meer inzicht nodig in hoe g
dat proces werkt  welke eisen de vleermuizen dat proces werkt, welke eisen de vleermuizen 

 h  blijf l  ll   haan hun verblijfplaatsen stellen en hoe 
dampdoorlatende folie hierin veilig toegepast dampdoorlatende folie hierin veilig toegepast 

Figure 3 Dampdoorlatende dakfolie in een verblijfplaats van kan worden. Figure 3. Dampdoorlatende dakfolie in een verblijfplaats van 
een grote groep vleermuizen . De folie is verkleurd 
door urine en uitwerpselen.

d  d kf li  (DDF)de dakfolie (DDF)de dakfolie (DDF)( )
(Vertaling: Erik Korsten)
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Om ast te stellen at e  gebe d als DDF O t ll    d t b   d kf li   hOm vast te stellen wat er gebeurd als DDF • Opstellen van een database voor dakfolies en h

wordt aangebracht in verblijfplaatsen van hun eigenschappen, voor gebruik door

vleermuizen moeten vier zaken nader vleermuiswerkers en dakdekkers.vleermuizen moeten vier zaken nader 
onderzocht worden: Onde oek naaonderzocht worden: • Onderzoek naar:

Verstrikt raken • eigenschappen van verblijfplaatsen vanVerstrikt raken g pp j p
vleermuizenVleermuizen kunnen verstrikt raken in los- vleermuizen.
invloed van DDF op deze verblijfplaatsen

geraakte vezels (Fig.1 & 2). Hoe vaak komt 
• invloed van DDF op deze verblijfplaatsen.

geraakte vezels (Fig.1 & 2). Hoe vaak komt 
dit voor? 

• invloed van vleermuizen op de functionaliteit
dit voor? 

van DDF.
Microklimaat Samenwerking met de bouwwereld om duurzaamMicroklimaat • Samenwerking met de bouwwereld om duurzaam

Door nieuwe isolatienormen en nieuwe  bouwen ook vleermuisvriendelijk te maken.

bouwmaterialen kan het microklimaat van • Bevindingen verwerken in heldere richtlijnen  voorbouwmaterialen kan het microklimaat van 
het dak en de zolder veranderen  Kan dat 

g j
mitigerende maatregelenhet dak en de zolder veranderen. Kan dat 

l i  b d i ?
mitigerende maatregelen.

vleermuizen bedreigen?

Levensduur van de folie LiteratuurLevensduur van de folie Literatuur

1 Entwistle  A C  Racey  P  A  & Speakman  J R  1997a
Heeft de aanwezigheid van vleermuizen 

1.Entwistle, A.C., Racey, P. A. & Speakman, J.R., 1997a.
Roost Selection by the Brown Long Eared Bat PlecotusHeeft de aanwezigheid van vleermuizen 

gevolgen voor het functioneren en de 
Roost Selection by the Brown Long-Eared Bat Plecotus
auritus  Journal of Applied Ecology  34(2)  pp 399 408gevolgen voor het functioneren en de 

l d d d d l d
auritus. Journal of Applied Ecology, 34(2), pp.399-408

levensduur van de dampdoorlatende 2.Haysom, K.A. et al., 2010. Bats. In N. Maclean, ed. Silent

dakfolie? (Fig.. & 4). summer: the state of wildlife in Britain and Ireland.( g )

l d f li
Cambridge ;;New York: Cambridge University Press, pp.

Kleur van de folie 259-280.

Vleermuizen houden van de duisternis DankwoordVleermuizen houden van de duisternis. 
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Dankwoord

Kunnen licht gekleurde dakfolies nadelig Veel dank aan John en Shirley Martin en Paul Scott voor het  

zijn? gebruik van hun foto’s .j

Contact informatie

• TSBE Centre, University of Reading, Whiteknights, RG6 6, y g, g ,

• Email: swaring@bats org uk• Email: swaring@bats.org.uk

b f i dl b k• www.bat-friendly-membranes.co.uk

Figure 4 Sterk aangetaste en uit elkaar getrokken vezels van Figure 4. Sterk aangetaste en uit elkaar getrokken vezels van 
dampdoorlatende folie. In de vezels ziten diverse 
vleermuizen verstrikt.

mailto:swaring@bats.org.uk
http://www.bat-friendly-membranes.co.uk
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Stacey Waring is in Engeland begonnen om deze problemen in Stacey Waring is in Engeland begonnen om deze problemen in 
k t t  b     l i  t  k  M  h t kaart te brengen en naar een oplossing te zoeken. Maar het 
kan hier ook voorkomen! kan hier ook voorkomen! 

Bent u in Nederland dergelijke gevallen tegengekomen?Bent u in Nederland dergelijke gevallen tegengekomen?
Of hebt u hele andere ervaringen met vleermuizen en Of hebt u hele andere ervaringen met vleermuizen en 
d d l t d  f li ? dampdoorlatende folie? 

Wilt u meedenken /werken aan een duurzame oplossing? / p g
Neem dan contact op met de Bat Conservation Trust:

https://www.bats.org.uk/our-work/buildings-planning-
and-development/non-bitumen-coated-roofing-membranes

Of in Nederland met erik.korsten@zoogdiervereniging.nl

mailto:erik.korsten@zoogdiervereniging.nl*



