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Stichting SEVON

Een internationale verantwoordelijkheid van wie eigenlijk?



Er zijn om de wereld meer olifanten (> 350.000) dan 
meervleermuizen

Relatief noordelijke verspreiding, Europa en klein deel Azië. 
Verschillende (semi geïsoleerde) subpopulaties
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Zomerpopulatie 29% van de europese
en 8% van de wereld

Land of deelgebied
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A Nederland 69 86 11.416 859

België 0 4 30 100

Niedersachsen (West-Duitsland) 3 5 200 200

B Zuid-Denemarken (Jutland) 0 0 0 0

Noord-Duitsland (Sleeswijk Holstein) 100-300

C Oost-Duitsland 100-500

Noord-Polen 4 ? 1000 ?

Wit Rusland 300

D Estland 5000-
10.000

Letland 3000-
10.000

Litouwen ?

G Hongarije, Roemenië 5.000

E Oeral gebergte ?

F Wolga vallei 100.000

Europa     38.748

Azie 100.000

Wereld 138.748



Winterpopulatie ca 14% vd europese en
ca 10% van de wereld populatie

Continent Land Geschat aantal Aantal objecten Trend
Europa België >200 >30 -

Croatia 0 0

Denemarken 100-200 >10 +

Duitsland >200 >30 +

Estland >400 >50 +/-

Frankrijk 20 >5

Hongarije 30

Kazachstan ?

Letland 100-200 >10 -

Litouwen 100-200 -

Nederland 900-1000 20-40 +

Oekraïne >100? ?

Polen 500-1000 >100 +/-

Roemenië 0-10

Rusland (Europees deel) 1000-2000 ?

Slovakije ?

Tsjechië 20-30

Wit Rusland >200 >50 -

Zweden >100 >

Azië Rusland (Aziatisch deel) >2000? ?

Europa     5890

Azie 2000

Totaal 7890



Groot verschil zomer en winter

Toch ergens in een gebouw overwinteren? Ventilatie systeem van bunkers?



Negatieve populatie trend zomer (rood)
Negatieve populatie trend winter (groeven) 
Habitat rapportage: matig ongunstig

© Paul van hoof

Populatie trend ongunstig
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zomer populatie grootte

Op basis van alle NL bekende kraamverblijven (65 stuks):
Tussen 1994 en 2020 van 11682 naar 6934 vrouwen

Gem. raken we 176 dieren per jaar kwijt ~ 1 kraamgroep



Internationale verantwoordelijkheid

• Geen monitoring (muv vrijwillige monitoring)
• Geen actief soorten beleid
• Geen bewezen effectieve voorzieningen voor

verblijfplaatsen

© Paul van hoof



Renovatie op grote schaal, duizenden potentiële 

meervleermuiswoningen per jaar

HeerenveenDokkum

Akkrum Workum

De noodzaak voor actie is groot



Ook onbewuste acties hebben groot negatief effect

• >50% vh dak geen zonexpositie
(verwarming) meer

• Kwaliteit verblijf wordt minder

• onderbouwing, 5 kraam + 2 
man zijn verlaten na plaatsing

• Voegwerk = (steiger + schoonbikken)

• Verstoring = verlaten

• onderbouwing, 4 kraam zijn verlaten na
voegwerk. En ook niet meer teruggekomen.



Vrij naar Marc van der Valk († 27 jan 2016)

• Elk jaar vinden duizenden vleermuisonderzoeken
plaats, met een negatieve vraagstelling; zitten ze
er wel of (liever) niet?

• Geschat 1-5 ton per jaar
• We bouwen eigenlijk niet of nauwelijks

ecologisch relevante kennis op
• Zonder kennis is het niet/ onvoldoende mogelijk

om knelpunten tussen bv. renovatie en
vleermuizen op te lossen



• Onderzoek Friesland (2018) toont aan:  knelpunt
meervleermuis zit bij verblijfplaatsen
verstoring, vernietiging

• Hoe vaak overwinteren meervleermuizen in 
woonhuizen? 

• Hoe vaak worden meervleermuizen ingesloten
tijdens spouwmuur na-isolatie?

• We moeten pro actief (3 jaar van te voren) 
effectieve alternatieve verblijfplaatsen aanbieden

Prioriteiten meervleermuis



Groter en breder denken

Afgelopen tientallen jaren vele varianten van een
kast ontwikkeld

woning Gerenoveerde woning Vleermuizen in de kast



Schakelen van veel
kleine kasten... 
Is het ooit genoeg
voor de 
meervleermuis? 

Van klein naar
groot werkt niet



Waar moeten we dan wel aan denken?
(wbt kraamverblijfplaats)

• Voldoende warmte gradiënt 24/7
• Snelheid van opwarmen en afkoelen is tweedelig, 

binnen 1 verblijf zones die snel kunnen opwarmen/ 
afkoelen en zones die dat traag doen.

• Tijdens kritische periode: 1 mei t/m 25 juni 
(zwangerschap, zogen, spenen jongen) zowel plekken 
met 35-40 als 15-20 graden nodig  interne verhuizing

• Uitvliegopeningen meer dan 2 wind oriëntaties 
(vanwege predatie risico en vermijding van tegen 
wind/regen uitvliegen)

• Ten minste 12 kuub aan leefruimte (het aantal kuubs
garandeert ook de aanwezigheid van voldoende 
warmte gradiënt)



25 maart 2021

Coenecoop kolonie (Natuurmonumenten) 
verwarmde kamer (kolonie van ~50 dieren)

23 maart 2021

1 April 2021

Daarna elders in het pand. 
Nachten zijn nu te koud....



Gewenning...langzaaaaaaam!

Meervleermuizen hebben ten minste 3 jaar gewenning nodig

1e jaar 20%
2e jaar 40-60
3e jaar 80%

Akinese gewone dwergvleermuis. Foto: René 
Janssen



Mogelijke scenario’s

Zolder op 
appartementen
complex

Hoge toren Gevelbekleding
rondom



Bouwkosten
• Een effectief meervleermuis verblijf zal relatief

duur zijn, geschat 50.000-100.000 euro
• Pas als we weten wat werkt kunnen we 

afschalen...
• Dit is alsnog goedkoper dan de 1-5 ton per 

jaar aan kasten en overige voor de 
meervleermuis niet werkende voorzieningen



Wie betaald? (ca 68 stuks)
# kraamverblijven

Drenthe 0

Flevoland >2

Friesland 25

Gelderland 0

Groningen >5

Limburg 0

Noord-Brabant >2

Noord-Holland >12

Overijssel 12

Utrecht >3

Zeeland 0

Zuid-Holland 5

Eerlijk delen? 6 verblijfplaatsen per 
province



Wie betaald?
• 1 relevante gemeente = 1 groep

meervleermuizen = 1 (liefst 2 voorzieningen)
• Juridisch ligt verantwoordelijkheid bij een

initiatiefnemer die toevallig meervleermuis 
tegen komt...

• Zowel praktisch als financieel heeft de 
overheid ook een verantwoordelijkheid



Hoe aanpakken?

• Bouw nu, om knelpunten over 3 jaar te
voorkomen

• Begin bij plekken met hoge renovatie
ambitie

• Bouw maatwerk of kies een project 
waarbinnen maatwerk mogelijk is.

• Groot, groter, grootst



Aanpassen bestaand of nieuwbouw?

Aanpassen bestaand. vleermuistoren in 
Meiningen (Duitsland) voor vale vleermuis. 
Groep 600 dieren. Geen gewenningstijd, 1e 
jaar alles over.

Nieuwbouw vleermuishuis (6x9m, 5 m hoog) 
voor hoefijzerneus (Ierland). Groep 70
dieren, 1e jaar slechts 1 dier....

Aanpassen bestaand. Coenecoop kolonie voor
meervleermuis (Nederland). Groep 220 
dieren, na 3 jr alles over...



Effectief?
De verloren gaande functionaliteit voor de desbetreffende 
soort wordt opgevangen waarbij de reproductie en 
overleving van individuen ook op langere termijn ten minste 
hetzelfde is als in de originele situatie.

Aantal voor renovatie = aantal na renovatie
Functie voor renovatie = functie na renovatie
Soort voor renovatie = soort na renovatie
Periode gebruik voor renovatie = periode gebruik na 
renovatie

Een meervleermuis kraamverblijfplaats? Gebruik ten
minste 1 mei tot half juli, optimaal 15 maart tot 31 
oktober. Fulltime bezet, geen interne verhuizing

Lintott, P., & Mathews, F. (2018). Reviewing the 
evidence on mitigation strategies for bats in 
buildings: informing best-practice for policy makers 
and practitioners. Cieem Report, 1-48.



Pro-actief voorzieningen

• Pro actief voorzieningen plaatsen valt niet onder
een gedragscode

• Dit is een ‘plus plus plus’ vorm van 
natuurinclusiefbouwen.

• Vanwege verwarring/ verwatering moet deze
aanpak misschien een eigen term krijgen

Kennis die we verzamelen met toepassen van
genoemde stappen kunnen in toekomst toegepast
worden in o.a. gedragscodes. 



Handhaven

Tot de meervleermuispopulatie veilig geborgd 
zit, voer actieve handhaving uit  praat met 
bewoners, los problemen op en pas in uiterste 
geval, geef een boete.

Ambtenaar (ism vrijwilliger) Eigenaar van meervleermuishuis



Dank voor jullie aandacht
Vragen?

Meer informatie, check website: 
www.batweter.nl onder publicaties

of mail: ahaarsma@dds.nl



Korte film


