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Herman Limpens 
namens vleermuisteam  

Staat van Instandhouding bepalen 
 

& de rol van vrijwilligers 



Wnb: verbodsbepalingen 

Artikel 3.5 
 
1.Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd 
in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 
Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 
 
2.Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te 
verstoren. 
 
4.Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 
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§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

Artikel 3.8 
5.Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan 
elk van de volgende voorwaarden: 

 
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
 
b. zij is nodig: 
1°.in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang 

van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 
2°.ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, 

bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
3°.in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige 
effecten; 

  
c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 

soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van 
instandhouding te laten voortbestaan. 

  

Wnb: voorwaarden ontheffing 



SvI gunstig?  

Staat van instandhouding is gunstig als  
 
 soort levensvatbare component is / zal blijven  
 
• Populatie-dynamische gegevens 
 

• Verspreidingsgebied niet kleiner worden / zal worden 
 

• Voldoende habitat bestaat / zal blijven 



SvI gunstig?  

Staat van instandhouding is gunstig als  
 
 soort levensvatbare component is / zal blijven  
 
• Populatie-dynamische gegevens 
 

o Populatie: levensvatbaar zijn en blijven 
o Populatie-grootte: voldoende groot zijn en blijven  
o Populatie-trend: stabiel of positief zijn en blijven  

  
 Populatiegrootte meten/schatten + trend monitoren + 

overleving/sterfte en reproductie meten en monitoren 

 
• Verspreidingsgebied niet kleiner worden / zal worden 

 
• Voldoende habitat bestaat / zal blijven 



SvI gunstig?  

Staat van instandhouding is gunstig als  
 
 soort levensvatbare component is / zal blijven  
 
• Populatie-dynamische gegevens 
 

• Verspreidingsgebied niet kleiner worden / zal worden 
 
 Verspreidingsonderzoek / verspreiding monitoren  

 
• Voldoende habitat bestaat / zal blijven 



SvI gunstig?  

Staat van instandhouding is gunstig als  
 
 soort levensvatbare component is / zal blijven  
 
• Populatie-dynamische gegevens 
 

• Verspreidingsgebied niet kleiner worden / zal worden 
 
• Voldoende habitat bestaat / zal blijven 

 
o Actueel netwerk + potentieel habitat  
o Voorkomen en locatie habitat (verblijf, foerageer, verbindend) 
o Grootte + kwaliteit + borging 

  
 Verspreidingsonderzoek / verspreiding monitoren  

 



Verspreiding op schaal gemeente??  

Staat van instandhouding is gunstig als  
 
 soort levensvatbare component is / zal blijven  
 
• Populatie-dynamische gegevens 
 

• Verspreidingsgebied niet kleiner worden / zal worden 
 

• Voldoende habitat bestaat / zal blijven 

Verspreiding  - op schaal gemeente? 
     - in een blok te renoveren woningen?  



Verspreidingsgebied + habitat? 



Verspreidingsgebied + habitat? 



Hoe de SvI dan bepalen? 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 

Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 



Hoe de SvI dan bepalen? 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 

Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

verblijfplaatsen 

foerageergebied 

verbindingen 



Hoe de SvI dan bepalen? 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 

Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

  = negatief 

    

  = gematigd negatief 

    

  = neutraal / geen effect 

    

  = voldoende / gematigd positief 

    

  = positief 





Limpens, H.J.G.A. & M.J. Schillemans, 2016. SVI voor vleermuizen bepalen in concreet plangebied - methodiek 
voor staat van instandhouding. - TOETS 01 16 P.28-31. + web-artikel 11pp.  



SvI vraagt om vaststellen van / monitoren van: 
 
• Voorkomen soort en (kwaliteit/functionaliteit) habitat 
 
• Potentie soort en habitat 
 

• Trend 
 

• Populatie schatting 

SvI vraagt om vaststellen?  



SvI vraagt om vaststellen van / monitoren van: 
 
• Voorkomen soort en (kwaliteit/functionaliteit) habitat 
 

o geluid: detectors, handmatig en automatisch,  
o zicht: inspectie van (kerk)zolders, ‘winter’-verblijven, 

kasten, bomen  
o camera's (warmtebeeld, infrarood), telramen  
o vangen  
o vondsten, meldingen 

 
• Potentie soort en habitat 
 

• Trend 
 

• Populatie schatting 

Methode vaststellen?  



SvI vraagt om vaststellen van / monitoren van: 
 
• Voorkomen soort en (kwaliteit/functionaliteit) habitat 
 
• Potentie soort en habitat 

 
o Inschatting, .. modeleren  

 

• Trend 
 

• Populatie schatting 

Methode vaststellen?  



SvI vraagt om vaststellen van / monitoren van: 
 
• Voorkomen soort en (kwaliteit/functionaliteit) habitat 
 
• Potentie soort en habitat 
 

• Trend 
 
o geluid: NEM-VTT, vleerMUS, vaste punten 
o zicht: inspectie van (kerk)zolders, ‘winter’-verblijven, 

kasten, 
o telramen  
o vangen  

 
• Populatie schatting 

Methode vaststellen?  



SvI vraagt om vaststellen van / monitoren van: 
 
• Voorkomen soort en (kwaliteit/functionaliteit) habitat 
 
• Potentie soort en habitat 
 

• Trend 
 

• Populatie schatting 
 
o ‘alle verblijven vinden’ + simultaan tellen?  
o steekproef + extrapoleren 
o NEM-VTT, vleerMUS, vaste punten + simuleren 
o vangen + terugvangen?  

 

Methode vaststellen?  



Rollen professional / vrijwilliger?  

Wat moet er gebeuren … ?  
 
A. (verder) ontwikkelen methoden 

 

B. (basis) inventarisatie + monitoring 
 

C. trainen en coördineren vrijwilligers 
 

D. ontwikkelen model(len) 
 

E. valideren uitkomst B en D 
 



Rollen professional / vrijwilliger?  

Wat moet er gebeuren … ?  
 
A. (verder) ontwikkelen methoden 

 

B. (basis) inventarisatie + monitoring 
 

C. trainen en coördineren vrijwilligers 
 

D. ontwikkelen model(len) 
 

E. valideren uitkomst B en D 
 

trend 
functionaliteit  



Rollen professional / vrijwilliger?  

Professionals  / betaalde kracht :  
 

o Universiteit ? 
o Zoogdiervereniging  
o Ecologisch Adviesbureau  
o Stadsecoloog + ‘NME-centrum’ 

 
 

Vrijwilligers :   
  

o Losse vrijwilliger  
o lokale of provinciale werkgroep,  
o IVN, KNNV, …  
o Zoogdiervereniging     

 



Rollen professional / vrijwilliger?  

Wat moet er gebeuren … ?  
 
A. (verder) ontwikkelen methoden 

 

B. (basis) inventarisatie + monitoring 
 

C. trainen en coördineren vrijwilligers 
 

D. ontwikkelen model(len) 
 

E. valideren uitkomst B en D 
 



Rollen professional / vrijwilliger?  

Professional / betaalde kracht: 
 
A. (verder) ontwikkelen methoden 

 

B. (basis) inventarisatie + monitoring 
 

C. trainen en coördineren vrijwilligers 
 

D. ontwikkelen model(len) 
 

E. valideren uitkomst B en D 
 



Rollen professional / vrijwilliger?  

Professional / betaalde kracht : 
 
A. (verder) ontwikkelen methoden 

 

B. (basis) inventarisatie + monitoring 
 

C. trainen en coördineren vrijwilligers 
 

D. ontwikkelen model(len) 
 

E. valideren uitkomst B en D 
 

Vrijwilliger : 
 



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

Dank voor de aandacht.. : 
 

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


Verspreidingsgebied + habitat? 

Stuk hierna is facultatief… 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek populatiegrootte 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek populatiegrootte 

 
Kenmerken  
Populatie  grootte, reproductie, mortaliteit, dynamiek 
 
     grenzen en samenhang  
 
   Wat is ‘de’ populatie? 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek populatiegrootte 

onderzoek trend en dynamiek   Transecten !! 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek trend en dynamiek   Transecten !! 

VP? 

VP? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek trend en dynamiek   Transecten !! 

VP? 

VP? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 

FG? 

FG? 
Transecten trend FG!! 
Relatieve kwaliteit 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek trend en dynamiek   Transecten !! 

VP? 

VP? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 

FG? 

FG? 
Transecten trend FG!! 
Relatieve kwaliteit 

VB? 

VB? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 

Monitoring populaties of maatregelen?  



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Criteria beoordeling                                                                     STAAT VAN INSTANDHOUDING 
Kwalitatieve en kwantitatieve inschatting  

              

      Plangebied Directe 

omgeving  

Regionaal Landelijk 

      Korte 

termijn 

Eind 

bouwfase 

Nabije 

toekomst 

      

                  

Populatiegrootte                 
                  

Trend                 
                  

Verspreiding  Grootte VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Kwaliteit VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
                  

Verspreiding Borging VP             

Beschikbaar habitat FG             

    VB             
Met afdoende maatregelen? 

Zonder afdoende maatregelen? 

onderzoek trend en dynamiek   Transecten !! 

VP? 

VP? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 

FG? 

FG? 
Transecten trend FG!! 
Relatieve kwaliteit 

VB? 

VB? 

Monitoring SvI ?? 
Leren functionaliteit !! 

Monitoring populaties of maatregelen?  



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Ingreep gerelateerd onderzoek ? 

eisen netwerk componenten 
 
schaal netwerk 
 
meta-netwerk 

minimum 
 
veerkracht 
 
dosis/effect 

 
staat van  

 
instandhouding 

 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

effecten van na – isolatie?  

eisen netwerk componenten 
 
schaal netwerk 
 
meta-netwerk 

minimum 
 
veerkracht 
 
dosis/effect 

 
staat van  

 
instandhouding 

 

(Dosis / ) Effecten 
        na – isolatie 

  
       sterfte   populatiegrootte 
          mitigatie 

• verblijven 
• variatie in .. 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Effecten van:  
 
• windenergie 
• na - isolatie 

 
• verlichting  in praktijk situaties 

 
• Verstoring  winterverblijven, zolders (onderzoek en toerisme) 

 
• Doorsnijding/fragmentatie  gevoelige soorten 

 
• oude en nieuwe gifstoffen (nano-deeltjes?) 
• oude en nieuwe bronnen (ingekorven in boerenstal) 

 
• geluid   jachtgebied, verblijven 

 
• Klimaatverandering  gevoelige soorten 

 

Agenda duurzaamheid 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

Netwerk en meta-netwerk 
functies 
Kwaliteitseisen 
 
Effecten / doses       individu, kolonie/groep, populatie 

 
Populatie-groottes, dynamiek,    algemene trend 
reproductie / mortaliteit     trend relatie ingreep 
          effecten relatie individu/groep  

 
Leren mitigeren en compenseren  functionaliteit monitoren 

 
Trefkansen onderzoek 
 
Proactief  hoe doe je dat? Welke kansen? 

Generiek waar mogelijk – maatwerk waar nodig 



  = negatief 

    

  = gematigd negatief 

    

  = neutraal / geen effect 

    

  = voldoende / gematigd positief 

    

  = positief 



URGENTE ONDERZOEKSVRAGEN 

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

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

