
Vleermuizen in het riool 

Een geval van vleermuizen in een riooloverstort 

 

Stelling: rioolstelsels kunnen onderdeel vormen van de infrastructuur van vleermuizen 

 

Voorbeelden van vleermuizen in regenwaterriolen: 

Du Moulinkazerne Soesterberg (bron Vleermuiswerkgroep Defensieterreinen, 2012)  

Knooppunt Grijsoord A12 (RWS,  VZZ, 2015) hier aanwezigheid van Watervleermuis, Gewone 

grootoorvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Myotis spec. 

Functie: winterverblijf, zomerverblijf, paarverblijf. 

Betonnen rioolbuizen met een doorsnede van 50 – 70cm Ø (kleiner/ groter?) 

 

Aard van de verblijfplaats:  

 tussen de aansluiting van de buizen, steeds bovenste helft van de buizen. 

 Verticaal of ook wel horizontaal en weggekropen in de naad.  

 Los aan de wand van de buizen (als veilig genoeg) 

 Bovenin de putten -> Waterdichte aansluiting ( zie overkluist beekstelsel Sittard, VZZ 2011) 

 

Verplaatsing vliegend door deze buizen over honderden meters (Watervleermuis en Gewone 

grootoorvleermuis) Stelsel Grijsoord A12 is 0,8km lang 

 



 

Foto Watervleermuis tussen betonnen buizen (50cm) bron Rijkswaterstaat.  

 Riooloverstorten gebruikt door vleermuizen? 

 

In Wageningen zijn Watervleermuizen laat in het jaar aanwezig boven de gracht waar ook een 

riooloverstort op uitkomt.  

2019-2020 geval van een riooloverstort : 

Bij inventarisaties kwamen er vleermuizen uit de rioolbuis (mei tot en met oktober 2019). 

Aanwezig 10 – 20 Gewone dwergvleermuizen (poepsporen in 70cm Ø buis circa 5m van de ingang), 

rond de 10 Watervleermuizen (waarschijnlijke smeerplekken op 14 meter van de ingang) in gemengd 

riool (50cm Ø). Hier ook Bruine ratten aanwezig, dus gevaarlijke omgeving. Diverse organismen (oa 

Tubifex en Gammarus) aanwezig in het water. 

Meerdere functies voor Gewone dwergvleermuis waaronder kraamfunctie. 

Voor Watervleermuis oa mannenverblijf en ook winterslaap. 

Waarnemingen van Watervleermuizen elders in de stad zouden kunnen wijzen op een ondergrondse 

infrastructuur zoals we die kennen van overkluizingen, maar in dit geval door rioolbuizen. Lengte: 

1.5km 

 

Wat betekent dit voor monitoring: 

Riooloverstorten mee controleren tijdens de inventarisatie. 

Daar waar dat voor de hand licht rioolinspectie met het oog op vleermuizen uitvoeren. 

Kansen bij de aanleg van riooloverstorten bij watergangen en met opgaand groen aangeklede wadi’s: 

 Eenvoudige aanpassingen nabij de ingang van de overstorten 



 Extra verblijfsmogelijkheden (die niet geheel vol met water lopen) voor winter en zomer 

 Daar aanleggen waar een groenblauwe infrastructuur aanwezig is. 

 

 

Impressie van het gemengd riool (50cm Ø) 

 

De rijdende rioolcamera wordt naar beneden gelaten in de put 


