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22 april 2021



Welkom bij
de 10de Vleermuizen in de stad-dag 

Pak nog een vers kopje koffie of thee ☺

We beginnen over enkele minuten…



Programma
13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad

13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring

– Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)

13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht

– Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)

14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?

– Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)

14:30 Korte koffiepauze – tips en tops website vleermuizenindestad.nl in 

de chat

14:45 Vleermuizenmonitoring in groengebieden van Stad Antwerpen

– Wout Willems (Natuurpunt België)

15:10 Makkelijk te missen: kraamverblijven van gewone 

dwergvleermuis in het voorjaar

– Garry Bakker (Buro Stadsnatuur/Natuurhistorisch Museum Rotterdam)

15:40 COVID-19 & de Nederlandse vleermuizen

– Lineke Begeman (Erasmus MC)

15.50 Stroomversnelling – nietigverklaring ontheffing

- René Janssen (SEVON)

16:00 Korte koffiepauze - tips en tops website 

vleermuizenindestad.nl in de chat

PITCH 3x:

16:15 Rosse vleermuizen in de stad?

– Johann Prescher (met dank aan Dagmar Heidinga)

(Vleermeneer Inventarisatie & Monitoring) en Erik Broer

(VLAM-Vleermuizen Amersfoort)

16:25 Vleermuizen in het riool

– Rienk Noordhuis (De Groene Ruimte)

16:35 Na-isolatie & vleermuizen & particulieren

– Wendy van Poppel / Mirjam Vijfhuize-Salm (Provincie

Utrecht)

16:45 Afsluiting

16:55 Bring your own borrel



10 jaar vleermuizen in de stad

2010 Utrecht – wat is een stadsvleermuis?

2011 Zoetermeer – vrijwilligers en juridische verantwoordelijkheid gemeente

2012 Arnhem – een standaard vleermuis voorziening, actieve bescherming, ministerie van ELI

2013 Amersfoort – na-isolatie, soortenmanagementplannen, vleermuiskastendatabase

2014 Delft – gebiedsgerichte aanpak

2015 Amsterdam – nieuwe natuurwet, rol architect in het ontwerpproces

2016 Rotterdam – renovatie & vleermuizen, nestkastendatabase 

2018 Tilburg - gunstige staat van instandhouding van vleermuizen door vrijwilligers in de stad

2019 Groningen – natuurinclusief bouwen, het belang van delen van monitoringsresultaten



16.00 Workshop – (50 minuten).

✓ Toelichting op het doel van de workshop: over vleermuizen in de stad is nog veel onbekend. Door 

te leren van elkaars projecten, en te monitoren wat we doen, komen we steeds meer te weten over 

de vleermuizen in de stad. 

16.10 Start workshop – met post-its.

✓ Welke kennis, of oplossing, of project kom je brengen?

✓ Welk knelpunt heb je, of welke kennis kom je halen?

16.20 Samenbrengen van kennis/knelpunten/projecten – in werkgroepen uitwerken.

✓ Is er een kennisleemte te vullen met informatie die nu voorhanden is?

✓ Is er een project te formuleren om een kennisleemte te vullen?

16.50 Samenvatting en sluiting van het middagprogramma.

17.00 Borrel.

18.00 Eten in de molen met deelnemers aan de excursie waarvoor wij eten regelen. 

✓ Opgave voor 8 september. 

✓ Graag € 10,00 gepast ter plekke betalen.

18.30 Met eters wandelen naar het startpunt van de excursie op het Ledig Erf. 

19.15 Vleermuisexcursie in Utrecht- Eric Jansen (1 uur).

✓ Startpunt Ledig Erf – Tolsteegbrug (verzamelen onder poortje naast Louis Hartloopercomplex).

✓ Langs bruggen - verlichting & vleermuizen, langs de Sterrenwacht – interpreteren adviezen, de 

Lange Nieuwstraat – brainstorm particulieren & vleermuizen, Zocherpark – stadsgroen & 

vleermuizen. 

20.30 Sluiting programma

Vleermuizen in de stad
Programma 30 september 2010 

13.30 Ontvangst met koffie & thee – inloop.

14.00 Welkom – toelichting op het doel van de dag.

✓ Het bij elkaar brengen van bestaande kennis over vleermuizen in de stad met het instrument 

www.vleermuizenindestad.nl ; 

✓ Het (vinden van partners bij het) genereren van nieuwe informatie over vleermuizen in de stad in 

toekomstige projecten.  

14.05 Stadsvleermuis – Eric Korsten / Herman Limpens (15 minuten). 

✓ Welke soorten zijn de stadsvleermuizen?

✓ Voor welke functies zijn deze vleermuizen afhankelijk van de stad?

✓ Hoe maken we het biotoop stad aantrekkelijk voor de vleermuis (globaal)?

✓ Wat weten we nog niet over de vleermuis in stad?

14.20 Vragen & discussie (10 minuten).

14.30 Vleermuisinventarisatie Zoetermeer – Niels de Zwarte / Gary Bakker (15 minuten). 

✓ Welke soorten zijn de stadsvleermuizen van Zoetermeer?

✓ Hoe is een stadsbreed beeld verkregen van de vleermuizen in Zoetermeer? 

14.45 Vragen & discussie (10 minuten).

14.55 Pauze – met koffie & thee.

15.10 Inrichten voor de vleermuis & de mens – Floris Brekelmans / Herman Limpens (15 minuten).

✓ Mitigatie en compensatie bij een knelpunt voor vleermuizen.

✓ Hoe ga je om met hop-overs en licht?

15.25 Vragen & discussie (10 minuten).

15. 35 Vleermuizen en de ruimte binnen de Flora- en faunawet – Gerard Smit (15 minuten). 

Wat mag wel en wat mag niet?

Creatieve oplossingen.

15.50 Vragen & discussie (10 minuten).

http://www.vleermuizenindestad.nl/
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Dank voor je bijdrage aan
de 10de Vleermuizen in de stad-dag 

Een bedankje komt per post jullie kant op.



Utrecht.nl/groenbeleid

Volgende vleermuizen in het dorpdag bij jou?

Vleermuizen in de stad-dag - 10de editie

groen@utrecht.nl

Laat het weten 

via 

groen@utrecht.nl



Utrecht.nl/groenbeleid

Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest!!

Vleermuizen in de stad-dag  

groen@utrecht.nl

Cheers!!

Tot de 

volgende 

keer!!


