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1 Aanleiding en vraagstelling 

Nederland staat voor een grote opgave in het kader van de Klimaatwet. De energietransitie dient 

voortvarend te worden aangepakt, echter dit zet vleermuissoorten onder druk. Nederland is op basis 

van de Europese Habitatrichtlijn (EHRL) verantwoordelijk voor de duurzame instandhouding van 

vleermuizen.  
De meest recente Artikel 17-rapportage (2012-2017) aan de Europese Commissie toont informatie- 
en kennislacunes, en een niet overal betrouwbare beoordeling van de SvI (zie Tabel S1 Staat van 
Instandhouding Nederlandse vleermuissoorten; G: gunstig, M: matig ongunstig, Z: zeer ongunstig en 
X: onbekend; + trend positief, - trend negatief, = trend gelijk; bron: Ministerie van LNV, 2019.Tabel S1). 
Waar de databeschikbaarheid beter was, blijkt het oordeel van de SvI niet altijd gunstig. De 
rapportage laat ook zien dat de energietransitie – zonder effectieve mitigatie en compensatie – 
significant bijdraagt een ongunstig toekomstperspectief én een negatief oordeel over de huidige staat 
van populaties, verspreiding en leefgebied.  

Het voorkomen afbreuk te doen aan het streven naar een gunstige Staat van Instandhouding, is een 

belangrijke voorwaarde voor het kunnen verlenen van ontheffingen/derogaties op de bepalingen van 

de EHRL, zoals vervat in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De negatieve cumulatieve invloed vanuit 

de energietransitie maakt dan ook dat een gedegen inzicht in de SvI onontbeerlijk is (zie ook 

uitspraak van de RvS ‘Gedragscode natuurinclusief renoveren bestemd voor projecten met het NOM 

keur’, ECLI:NL:RVS:2021:853).  
Wanneer negatieve invloed van de energietransitie op verblijfshabitat kan worden voorkomen of 
gemitigeerd door het toepassen van maatregelen, kán onder voorwaarden ontheffing/derogatie 
worden verleend. De werking van dergelijke maatregelen dient dan vast te staan (uitspraak RvS 
ECLI:NL:RVS:2019:1603) op basis van ‘beproefde wetenschappelijke kennis’ (zie o.a. uitspraak Hof van 
Justitie ECLI:EU:C:2020:291). Met andere woorden: de maatregelen dienen idealiter 
‘wetenschappelijk bewezen effectief’ te zijn. Echter, een overzicht van óf (in praktijk) toegepaste 
maatregelen bewezen effectief zijn, ontbreekt.   

Het voorgaande leidde tot de vraag vanuit vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV), aan de Zoogdiervereniging, om in fase I te onderzoeken: 

1) Welke kennis- of datalacunes een gedegen van monitoring van de SvI momenteel

verhinderen?

2) Hoe eventuele kennis- of datalacunes op korte termijn (voor de volgende Art. 17-rapportage

over de periode 2018-2023) opgelost kunnen worden? Dit inclusief een kosteninschatting en

prioritering voor een uitvoerings- en onderzoeksagenda.

Én 

3) Welke maatregelen als ‘bewezen effectieve maatregelen’ kunnen worden beschouwd?

4) Welke kennis- of datalacunes verhinderen dat er ‘bewezen effectieve maatregelen’

voorhanden zijn?

5) Hoe eventuele kennis- of datalacunes op zo kort mogelijke termijn opgelost kunnen worden,

zodat effectieve maatregelen gerealiseerd én toegepast kunnen worden en daarvoor een

kosteninschatting inclusief prioritering op te stellen (uitvoerings- en onderzoeksagenda)

Voor de effectieve maatregelen is onderscheid gemaakt in vier deelgebieden of -vormen van de 
energietransitie: Wind op Land, Wind op Zee, zonneweides, en bebouwde omgeving.  
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Het onderzoek naar bewezen effectiviteit van maatregelen spitst zich toe op de energietransitie in de 

bebouwde omgeving; van de overige deelgebieden wordt een kort overzicht gegeven. Voor die 

deelgebieden zijn reeds of worden, onderzoeks- en uitvoeringsagenda’s opgesteld. De onderzochte 

maatregelen richten zich op voorzieningen voor verblijfshabitat.  

Ten einde te kunnen prioriteren voor de onderzoeksagenda is een analyse uitgevoerd voor de 

kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor verschillende vormen energietransitie op land. 

 

Aan de hand van de uitvoerings- en onderzoeksagenda kunnen in Fase II gerichte acties ondernomen 

worden om ecologische kennislacunes op te heffen, kan monitoring worden uitgevoerd om de 

ontwikkeling van de SvI-indicatoren te bepalen en worden concrete stappen gezet om te komen tot –

meer- effectieve maatregelen. Fase II maakt geen deel uit van het huidig project, Fase I. 

Het voorliggende werkdocument is de verslaglegging (rapportage) van het onderzoek Fase I waarvoor 

subsidie is ontvangen met de naam ‘Vleermuizenonderzoek’ en verplichtingsnummer 1400011247. 

De subsidiebeschikking is ontvangen op 24 september 2020 en vastgesteld op 21 oktober 2021. 
 

Tabel S1 Staat van Instandhouding Nederlandse vleermuissoorten1; G: gunstig, M: matig ongunstig, Z: zeer 
ongunstig en X: onbekend; + trend positief, - trend negatief, = trend gelijk; bron: Ministerie van LNV, 2019. 
In de rapportage aan de EU wordt de SvI benaderd vanuit vier hoofdindicatoren, en subindicatoren daarvan, 
welke indicatoren van levensvatbaarheid van een soort zijn. De indicatoren (tussen haakjes subindicatoren) zijn: 
Populatie (grootte en trend), Verspreiding (grootte en trend), het Leefgebied of habitat (grootte en trend, 

kwaltiteit en trend) en het Toekomstperspectief. 
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gewone dwergvleermuis  G X X X X X 

rosse vleermuis  G Z X X Z X 

Watervleermuis G G X G G = 

ruige dwergvleermuis G X G M M = 

meervleermuis  X M M M M - 

Brandts vleermuis X Z X X Z X 

ingekorven vleermuis  X G Z Z Z X 

Franjestaart G G G G G + 

vale vleermuis  X G X X X X 

gewone grootoorvleermuis G G M M M + 

Laatvlieger X M X M M X 

grijze grootoorvleermuis  G Z G M Z + 

Baardvleermuis G M X M M X 

bosvleermuis  G X X X X X 

tweekleurige vleermuis G X M M M X 

                                                           
1 De Bechsteins vleermuis is voor de Artikel 17-rapportage 2018 niet behandeld, maar recent wel als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst gezet, 
omdat sinds 10 jaar voorplanting in Nederland is vastgesteld (Norren et al. 2020). De mopsvleermuis is in 2017 na 24 jaar weer in NL 
vastgesteld evenals in de winter 2020/2021 (Everaert, J. & A. Wieland, 2017). Van de kleine dwergvleermuis is in 2020 voor het eerst een 
kraamverblijf in Nederland vastgesteld (Noort et al. 2020).  
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1.1 Leeswijzer samenvatting 

 

Het werkdocument inclusief bijlages en separaat meegeleverde excel-sheets is zeer omvangrijk en 

bevat veel detailinformatie. De managementsamenvatting bevat de hoofdlijnen. Voor 

detailinformatie wordt verwezen naar het werkdocument.  

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de analyse van de kwetsbaarheid van de vleermuissoorten voor de 

verschillende vormen van energietransitie. 

 

In hoofdstuk 3 wordt in ingegaan op de gevolgde werkwijze voor de monitoring van de SvI en worden 

de resultaten van de analyse van de huidige monitoring van de SvI behandeld. Op basis daarvan 

wordt de uitvoerings- en onderzoeksagenda kort weergegeven. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de werkwijze en resultaten van de analyse naar de effectiviteit van 

maatregelen en welke kennis- of datalacunes er spelen, om vervolgens advies te geven voor een 

uitvoerings- en onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van bewezen effectieve maatregelen. 

 

De stand van zaken omtrent de maatregelen welke worden getroffen om effecten te voorkomen 

buiten de bebouwde omgeving, i.c. voor wind op land, zonneweides en wind op zee staat in 

hoofdstuk 5. 

 

Veel uitkomsten van de analyses van Fase I zijn vastgelegd in uitgebreide Exceltabellen, waarvan in 

het werkdocument samenvattingen zijn gegeven; de Exceltabellen zelf zijn separaat opgeleverd. De 

voor deze Exceltabellen geanalyseerde literatuur staat in Bijlage II van het werkdocument. Voor veel 

gebruikte afkortingen wordt verwezen naar Bijlage I van het werkdocument.  

 

1.2 Algemene werkwijze en producten 

 

Er is zoveel als mogelijk uitgegaan van bestaande kennis uit literatuur, bestaande data, lopend 

onderzoek en bestaande NEM meetprogramma’s. 

Er is gewerkt met een gestructureerd proces, met opeenvolgende stappen: 

 
1) Creëren van overzicht van de stand van zaken omtrent/status van de informatie met 

betrekking tot de monitoring van de SvI en mogelijkheden voor verbetering van de 

monitoring;  

 

2) Bepalen van de kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor de energietransitie in het 

algemeen en in relatie tot bebouwde omgeving en gebouwen; 

 

3) Formuleren van advies omtrent de prioritering van de eventuele aanpassing aan monitoring 

voor de SvI, inclusief kosteninschatting. 
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4) Creëren van overzicht van de mate van bewezen effectiviteit van maatregelen per soort-

functiecombinatie (SFC)2 in de bebouwde omgeving en gebouwen. Voor die maatregelen 

waarvan de effectiviteit actueel niet bewezen effectief is, maar effectiviteit op basis van 

beschikbare data en kennis wel verwacht mag worden, wordt een advies (inclusief 

kostenraming) gegeven over hoe de effectiviteit onderzocht en onderbouwd kan worden. 

Voor energietransitie buiten de bebouwde omgeving wordt de stand van zaken weergegeven, 

zoals bekend uit andere processen, zoals MGA NIEWHOL en WoZep3; 

 

5) Creëren van overzicht van noodzakelijke kennis voor het ontwikkelen van maatregelen voor 

die SFC’s waarvoor (bewezen effectieve) maatregelen niet bekend zijn in bebouwde 

omgeving en gebouwen. Als dergelijke kennis ontbreekt is een onderzoeksadvies (inclusief 

kostenraming) geformuleerd. 

 

6) Formuleren van advies omtrent de prioritering van onderzoek ten bate van effectieve 

maatregelen inclusief kosten inschatting. 

De opgeleverde producten voor Fase I zijn daarmee:  
1. Monitorings- en  onderzoeksadvies (om kennislacunes in monitoring op te lossen) 
2. Lijst kwetsbare soorten voor energietransitie (ET soorten) en voor energietransitie in 

bebouwde omgeving/gebouwen. 
3. Prioritering onderzoek naar SvI indicatoren (ET soorten) 

4. Overzicht bewezen effectieve maatregelen voor ET soorten. Waarbij voor de soorten die 

kwetsbaar zijn voor de energietransitie in de bebouwde omgeving/gebouwen a.d.h.v. 

bewezen/potentieel/niet bewezen maatregelen voor verschillende soort-functiecombinaties  

onderzoeksvoorstellen en –adviezen worden gegeven om tot bewezen effectieve 

maatregelen te komen. 

Voor de energietransitie in onbebouwd gebied wordt een stand van zaken gegeven, zonder 

onderzoeksvoorstellen en adviezen. 

 

 

                                                           
2 Met functie wordt hier de ecologische functie bedoeld die wordt aangetast door de energietransitie: woonhabitat (kraamverblijf, 
paarverblijf, zomerverblijf, winterverblijf), voedselhabitat of verbindend habitat (zie verder bijlage X van werkdocument).  
3 MGA NIEWHOL: Mutual Gains Approach NatuurInclusieve Energietransitie Wind en Hoogspanning op Land; WoZeP: Wind op Zee 
ecologisch Programma. 
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2 Kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor energietransitie 

De kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor de verschilende vormen van energietransitie vormt een 

belangrijk onderdeel van de analyse. Ze wordt wordt enerzijds gebruikt voor de prioritering van de 

monitoring en anderzijds voor de selectie van soorten voor het onderzoek naar effectieve 

maatregelen voor in de bebouwde omgeving.  

 

De methode wordt beschreven in paragraaf 2.2 (blz. 20 t/m 26). De kwetsbaarheid van een soort laat 

zich uitdrukken in de kans (dat een negatief effect optreedt) x het gevolg (voor de populatie). In de 

separaat geleverde analysetabel 24, zijn alle mogelijke kenmerken van soorten, welke kunnen leiden 

tot geraakt worden, evenals de gevoeligheid voor een drukfactor, in een rekenmodule verbonden. De 

gevoeligheid is gestandaardiseerd en navolgbaar bepaald, via een standaard lijst met vragen m.b.t. 

die kenmerken. Hiermee wordt een zoveel mogelijk geobjectiveerde beoordeling van de relatieve 

verschillen tussen de soorten verkregen. Vervolgens is de totale kwetsbaarheid (optellingen van alle 

waardes van alle drukfactoren en alle soorten) op 100 gezet en zijn de soorten vervolgens in drie 

groepen verdeeld op basis van 33% percentiel: zeer kwetsbaar, kwetsbaar, nauwelijks kwetsbaar. 

Waar nodig is gecorrigeerd voor ‘nullen’ om te voorkomen dat drukfactoren welke niet alle, of een 

kleiner aantal soorten raken, voor een soort zwaarder (kunnen) wegen, dan drukfactoren welke alle 

of een groter aantal soorten raken.  

 

De hoofdconclusie laat zich weergeven zoals in Figuur S1. Hoofdstuk 3 (blz. 40 t/m 48) gaat in meer 

detail in op de de kwetsbaarheid van de soorten voor de verschillende vormen van energietransitie. 

                                                           
4 2021.19 drukfactoren (analysetabel 2).xlsx 

Figuur S1 Kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor energietransitie (zonder toepassing van mitigerende of compenserende 
maatregelen; gecorrigeerd voor nullen); de relatieve kwetsbaarheid is per soort (voor afkortingen zie bijlage I) en per drukfactor 
weergegeven en geïndexeerd op 100% per drukfactor.  
De groene en grijze verticale lijn geven de grens van het 33% percentiel van de kwetsbaarheid over alle soorten weer. Soorten 
boven de groene lijn worden als zeer kwetsbaar gezien, tussen de lijnen als kwetsbaar en onder de grijze lijn als nauwelijks 
kwetsbaar. 
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3 Monitoring 

3.1 Werkwijze analyse en advisering monitoring SvI 

De analyse voor de monitoring van de SvI bestaat uit de onderdelen: 

 

1. Status rapportage indicatoren en subindicatoren,  

2. Status beschikbare data en methoden, en  

3. Monitorings- en onderzoeksadviezen en -mogelijkheden voor verbetering van de monitoring.  

 

De beoordelingen, informatie, kennis/data en bronnen zijn per soort verzameld in de separaat 

geleverde analysetabel 15.  

 

Paragraaf 2.1 (blz. 12 t/m 20) geeft de detailinformatie m.b.t. hoe de beoordeling is uitgevoerd. Als 

bronnen zijn gebruikt: specifieke literatuur, data, waaronder input Art. 17-rapportage en NDFF; en 

expert judgement.  

 

Per soort is aangegeven of en in welke mate SvI-indicatoren en -subindicatoren in de laatste 

Habitatrichtlijnrapportage bepaald konden worden en met welke kwaliteit of zekerheid de 

(sub)indicatoren gerapporteerd konden en kunnen worden. 

 

De informatiestatus van data en methoden zijn per subindicator volgens vier criteria beoordeeld: de 

beschikbaarheid van data, methode(n) en meetprogramma, de resolutie (tijd/ruimte) van data en 

methode, en de representativiteit (ruimte) van de data en methode. Voor ‘toekomstperspectief’ is de 

informatiestatus van de beschikbare informatie m.b.t. drukfactoren en bedreigingen evenals de 

genomen maatregelen beoordeeld.  

 

Wanneer de informatiestatus van (sub)indicatoren aanleiding geeft tot verbetering, zijn mogelijke 

oplossingsrichtingen aangegeven, evenals of dergelijke methoden direct op grote schaal toepasbaar 

zijn, of dat vooronderzoek noordzakelijk is. Er is zoveel mogelijk aangesloten op bekende methoden 

en data vanuit het NEM. Informatie uit met name België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en UK is 

opgehaald via een questionnaire en hun nationale rapportages m.b.t. monitoring en beoordeling van 

de SvI.  

 
  

                                                           
5 2021.19 informatiestatus en data voor monitoring SvI (analysetabel 1).xlsx 
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3.2 Huidige monitoring SvI en lacunes in monitoring 

Hoofdstuk 4 (blz. 49 t/m 58) geeft de resultaten van de analyse voor de huidige monitoring van de SvI 

en indentificieert lacunes in de monitoring. 

 

3.2.1 NEM-meetprogramma’s vleermuizen 

De drie NEM meetprogramma’s voor vleermuizen zijn vooral gericht op de (populatie-)trend PT en 

niet primair gericht op het verzamelen van verspreidingsgegevens (V en  TV), met uitzondering van 

NEM-VTT waarvoor voor vier doelsoorten ook gericht TV data wordt ingewonnen (zie Tabel S2).  

 
Tabel S2 Meetprogramma's gericht op vleermuizen binnen het huidige NEM soort/soort = geen 
onderscheid. 

NEM 

meetprogramma  

Meetdoel doelsoorten Methode tellingen Bijvangst 

verspreidingsdata 

Zoldertellingen PG en PT GrG, InV in situ kraamgroepen (zomer)data: GrG, 

InV, Lav, GeG, GeD, 

Myotis-soorten 

Wintertellingen  

 

PT FrS, WaV, MeV, 

BaV/BrV, GrG/GeG, 

InV, VaV 

in situ overwintering (winter)data: FrS, 

WaV, MeV, BaV/BrV, 

GrG/GeG, InV,  VaV 

en BeV; beperkt: 

GeD, RuD en LaV. 

Vleermuis 

Transecttellingen  

PT en TV GeD, RuD, RoV, LaV akoestische  activiteit 

autotransecten 

(beperkt 

fietstransecten) 

(zomer)data: GeD, 

RuD, RoV en LaV, 

BoV, TwV, KlD en 

beperkt MeV, WaV, 

VaV 

 

3.2.2 Analyse huidige monitoring 

Beschouwde soorten 

De soorten waarover in de vorige periode van de Habitatrichtlijnrapportage is gerapporteerd zijn 

meegenomen in de analyse. Over Bechsteins vleermuis, kleine dwergvleermuis, mopsvleermuis en 

Noordse vleermuis is toen niet (volledig) gerapporteerd. De Bechsteins vleermuis is > 10 jaar 

voortplantend in Nederland aanwezig. Volledige rapportage wordt verwacht. De soort is daarom 

meegenomen.  

Niet beschouwde soorten zijn: :  

 De kleine dwergvleermuis. Ze wordt akoestisch al gedurende langere tijd waargenomen, er 

zijn twee vangsten, maar er is pas in 2020 een kraamkolonie ontdekt.  

 Mopsvleermuis. Telemetrie en akoestiek tonen de mopsvleermuis in het uiterste zuiden van 

Zeeland, maar er is geen (kraam)verblijf (her)ontdekt.  

 Noordse vleermuis: Gevalideerde waarnemingen van Noordse vleermuis zijn niet meer 

gedaan sinds de eerste waarnemingen.  
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Noodzaak tot volledige rapportage over kleine dwergvleermuis, mopsvleermuis en Noordse 

vleermuis is vooralsnog onzeker. De soorten zijn daarom dan ook niet meegenomen in de analyse. 

 

Kennisniveau SvI-indicatoren 

De analyse (paragraaf 4.2.2) toont dat het kennisniveau per subindicator vaak ‘slecht/onbekend’ of 

‘matig‘ is (zie tabellen 13 en 14 blz. 52 en 53). Inschattingen van sub-indicatoren gebaseerd op ‘heel 

weinig data’ leiden vaak tot hoofdindicator ‘onbekend’.  

 

Voor niet Bijlage II-soorten werd de subindicator ‘PG’ in ‘aantal km-hokken’ gerapporteerd. Dit is niet 

adequaat voor soorten welke in kolonieverbanden voorkomen, zoals de vleermuizen. Nieuwe 

richtlijnen zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid rapportage in dichtheden, of individuen 

voorschrijven. Daarmee zal deze subindicator, op basis van de huidige informatiestatus, voor een 

extra aantal soorten naar ‘onbekend’ verschuiven.  
 

Datalacunes voor monitoring 

De basis voor een adequate monitoring is dat er voldoende en representatieve data beschikbaar is.  

Geconstateerde datalacunes (paragraaf 4.2.3, blz. 54 t/m 58) zijn mede het gevolg van het ontbreken 

van een meetprogramma specifiek gericht op de verspreiding van vleermuissoorten. Daarmee 

samenhangend is de actualisatiegraad op kilometerhokniveau (zoals afgeleid uit die op 10x10-

kilometerhokniveau) voor de meeste soorten te laag. Dat resulteert er in dat verspreidingsindicatoren 

(zowel verspreiding als trend) voor die soorten niet goed te bepalen zijn. 

Er blijkt een groot verschil te zijn in de mate van beschikbare en bruikbare data tussen de zomer- en 

winterperiode voor verschillende soorten (zie tabellen 15 en 16, blz. 56 en 57). 

De PG en PT welke op basis van wintertellingen worden bepaald, laten zich niet zondermeer vertalen 

naar populatiegroottes en -trends voor de zomerpopulatie. De in ons land van een soort aanwezige 

populatie in de winter en de zomer zijn bovendien niet noodzakelijkerwijs dezelfde populatie. De 

informatie uit de winter is dus niet één op één indicatief voor de situatie in de zomer en vice versa.  

 

Het ontbreken van data over de ‘zomerpopulaties’ is een belangrijke datalacune. Idealiter zijn voor de 

subindicatoren PG en PT voldoende data beschikbaar om deze voor zowel zomer als winter 

betrouwbaar te kunnen bepalen. In de praktijk zal er in eerste instantie moeten worden gewerkt met 

de waardes voor PG en PT voor het seizoen waarvoor data beschikbaar zijn. Omdat het echter gaat 

om het verzamelen van data voor bepaling van de SvI van een soort, is het van belang data te 

gebruiken die de meeste informatie geeft over de ‘levensvatbaarheid’ van ‘de populatie in 

Nederland’.  Dat is veelal de zomerdata. 

 

Voor de meeste soorten wordt PT momenteel bepaald/geschat aan de hand van wintertellingen. 

Daarbij moet worden aangetekend dat onbekend is, wat de steekproefgrootte is, hoe groot de 

zoekfout en wat de ruimtelijke relatie tussen zomer- en winterpopulaties is. Desalniettemin geeft een 

positieve trend in de winterpopulatie wel aan dat naar alle waarschijnlijk ook de zomerpopulatie zich 

positief ontwikkeld en vice versa en vormt de lange telreeks van de wintermonitoring een sterke 

indicator. 
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Voor de indicator leefgebied (zowel grootte als kwaliteit van leefgebied en de trends daarvan) 

ontbreken meetprogramma’s. Tezamen met de beperkte verspreidingsgegevens van de meeste 

soorten, betekent dat dat voor de indicator leefgebied data ontbreekt. 
 

3.3 Mogelijkheden en kosten ter verbetering monitoring van de sub-
indicatoren van de SvI 

Op basis van de analyse omtrent de data én gebruikte (reken)methodes hebben de soortexperts in 

analysetabel 1 mogelijkheden aangegeven ter verbetering van de monitoring, en of er zich daarbij 

kennislacunes voordoen, en of en hoe deze op te lossen zijn. 

Vervolgens is een verbetering van het monitoringsprogramma, inclusief kosten en kennislacunes, 

uitgewerkt voor de jaren 2021-2024.  

 

Daarvoor moesten eerst 3 vragen worden beantwoord: 

 Wordt de PG uitgedrukt in kilomterhokken of individuen (‘reporting unit’)? 

 Wat zijn de streefdoelen per soort en per (sub)indicator)? 

 Welke methodes zijn beschikbaar en welke voor- en nadelen hebben zij? 

 

Populatiegrootte uitgedrukt in kilometerhokken of in individuen? 

Hoewel het – nog – niet vaststaat welke ’reporting unit’ voor de Habitatrichtlijnrapportage in 2024 

wordt voorgeschreven, is na overleg in het klankbord en met het ministerie van LNV uitgegaan van de 

PG in individuen. Daarvoor zijn drie redenen: 

1) De bepaling van PG in individuen vergt een omslag in de monitoring. Omdat dit niet van de 

ene op de andere dag gerealiseerd kan worden, dient er op tijd mee te worden begonnen om 

in 2024 PG in individuen te kunnen rapporteren. 

2) Wanneer PG in individuen bekend is, zijn effecttoetsingen in het kader van de Wnb ook 

eenvoudiger en adequater te maken.  

3) Ook een afdoende bepaling van PG in kilometerhokken vraagt een omslag in de monitoring. 

Het vraagt om een nadruk op verspreidingsonderzoek op de schaal van kilometerhok.  

 

Naast de bovenstaande redenen is het ook zo dat de aantal kilometerhokken als benadering of proxy 

voor PG methodisch inhoudelijk geen logische proxy vormt.  Een kraamgroep telt immers als één 

kilometerhok, terwijl een jagend individu ook als een kilometerhok en soms zelfs meerdere 

kilometerhokken telt.  

 

Streefdoelen voor de monitoring 

Een belangrijke vraag bij de uitwerking van de verbetering van het monitoringsprogramma is tot 

hoever, tot op welk detailniveau een verbetering wenselijk, dan wel noodzakelijk is. Daarvoor zijn 

streefdoelen voorgesteld, welke zijn samengevat in onderstaande Tabel S3. Ze zijn uitgewerkt in 

paragraaf 2.3 (blz. 26 t/m 29). Afhankelijk van de kwetsbaarheid voor de energietransitie en de SvI 

leiden de streefdoelen tot monitoringsdoelen per (sub)indicator per soort (zie tabellen 18 en 19, blz. 

61 en 62). 
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Tabel S3 Samenvatting van de streefdoelen voor de monitoring 

Reden tot verbetering  Streefdoel  indicatoren Streefdoel subindicatoren 

Kwetsbaarheid 
energietransitie 

Zeer kwetsbaar 
Alle hoofdindicatoren 
bekend 

-PT en TV middels een volledige inventarisatie of 
gedegen/statistisch onderbouwde schatting 
- PG minimaal op basis van gedeeltelijke 
inschatting/expert judgement 
- PT en PG  gebaseerd op aantallen of dichtheden 

Kwetsbaar 
Alle hoofdindicatoren 
bekend 

- PT middels een volledige inventarisatie of gedegen/ 
statistisch onderbouwde schatting  
- PT gebaseerd op aantallen of dichtheden 

Nauwelijks kwetsbaar Geen additionele eisen  

Staat van 
Instandhouding 

Onbekend 
Max 1 hoofdindicator 
onbekend 

 

Zeer ongunstig 
Max 1 hoofdindicator 
onbekend 

- PT en TV middels een volledige inventarisatie of 
gedegen/statistisch onderbouwde schatting 

Matig 
ongustig/gunstig 

Geen additionele eisen  

 

Monitorings methoden 

Voor de meeste soorten en adviezen geldt dat de methoden voor verbetering van monitoring van ‘PG 

in individuen’ minder eenvoudig zijn uit te voeren, dan voor ‘PG in kilometerhokken’. Dat betekent 

dat er nog relatief veel onzekerheden zijn, er nog niet altijd meteen naar een intensivering en/of 

toepassing van een betere methode van monitoring kan worden omgeschakeld, maar 

(voor)onderzoek een relatief groot onderdeel uitmaakt van de voorgestelde verbetering van de 

monitoring. Er blijken voorts opvallend weinig aan de ecologie van soorten gerelateerde 

kennislacunes te zijn welke adequate monitoring bemoeilijken. Wel is voor de interpretatie van al 

gebruikte methoden vaak een verdiepingsslag noodzakelijk (bijvoorbeeld in de zin van trefkansen en 

representativiteit). 

 

In de paragrafen 5.4.1 tot en met 5.4.6 worden achtergronden van het bepalen van sub-indicatoren 

evenals de verschillende methoden nader toegelicht. Er wordt bij de verschillende methodieken 

steeds aangegeven voor welke soorten de aanpak gericht wordt ingezet en wat de belangrijkste 

aandachtspunten en welke eventuele onderzoeksvragen van toepassing zijn.  

De toepasbaarheid van een (waarnemings)methode voor monitoring hangt af van verschillende 

factoren: 

1) Reproduceerbaarheid/herhaalbaarheid.  

2) Trefkans.  

3) Representativiteit.  

4) Praktische toepasbaarheid.  

 

De besproken methoden zijn: 

 Akoestische monitoring zoals voor autotransecttellingen (NEM-VTT) en punttellingen langs 

water) 

 Akoestische monitoring voor ‘bossoorten’ (bosmeetprogramma) 

 In-situtellingen: zomer- of NEM zoldertellingen 

 In-situtellingen: controle objecten in winter en NEM wintertellingen 

 Uitvliegtellingen 
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 Vangen en telemetrie 

 Vleermuiskasten 

 Habitat Suitability Idex (HSI) modellen  

 

Kosteninschatting 

Bij de bepaling van de kosten (paragraaf 5.3, blz. 62) is onderscheid gemaakt in éénmalige kosten 

(waaronder materiaal) en jaarlijks terugkerende kosten.  

In de kosten zijn kosten voor goedkopere alternatieven niet opgenomen. De alternatieven geven 

minder zekerheid om tot het streefdoel te komen, ze staan wel benoemd in Bijlage VI. 

Vooronderzoeken om tot bredere toepassing van methoden te kunnen komen zijn wel opgenomen. 

 

3.4 Advies uitvoering monitoring SvI en daarmee samenhangend 
onderzoek 

Bij de afwegingen welke verbetermogelijkheden toe te passen spelen verschillende uitgangspunten 

een rol. Het is van belang dat er data wordt gegenereerd (daadwerkelijke monitoring) en niet enkel 

onderzoek (in de zin van mogelijk maken monitoring) wordt gedaan. Toch is onderzoek soms 

noodzakelijk.  

Daarnaast heeft een methode welke voor meerdere soorten leidt tot een substantiële verbetering 

van de monitoring de voorkeur boven een methode die dat slechts voor één soort doet.  

Een 100% volledige inventarisatie van de soorten is alleen noodzakelijk als de gestelde streefdoelen 

dat voorschrijven. Bij de bepaling van (sub)indicatoren is dus soms ‘expert judgement’ toegestaan.  

Bovenstaande afwegingen leiden tot keuzes. In een separate Excel6 zijn details omtrent de keuzes 

gegeven alsmede een overzicht voor welke subindicatoren een methode wordt toegepast en welke 

andere soorten ‘meeliften’. 

 

Voor alle soorten zijn de adviezen en kosten voor monitoring per methode gegeven in tabellen 20 tot 

en met 30 (paragraaf 5.5, blz 80 t/m 91). In de tabellen wordt ook de soort aangegeven waarvoor de 

methode wordt toepgepast. Bijlage VI  geeft de overzichten per vleermuissoort.  

In de adviezen wordt onderscheid wordt gemaakt in: 

 Onderzoek of monitoring. 

 Aansluitend op NEM (intensievering huidig programma), wachten op uitkomst 

(voor)onderzoek, eventuele alternatieve uitvoering mogelijk, toekomstig (pas na aantal jaar 

van toepassing, diepgaand vooronderzoek noodzakelijk) 

 

Een belangrijk en terugkerend onderdeel van de adviezen is de opslag, ontsluiting en vervolgens 

analyse van (reeds aanwezige en te genereren) data. Onderstaande Tabel S4 en Tabel S5 geven een 

kort overzicht van de kosten en belangrijkste afwegingen. 
In het totaal worden circa vijf miljoen Euro (excl. evt. BTW) aan kosten verwacht om voor alle soorten 
de monitoring tot op het niveau van de streefdoelen te kunnen verbeteren.  

                                                           
6 Monitorings en onderzoeksadvies SvI voor rapportage 20211006.xlsx 
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Tabel S4 Overzicht van de geschatte kosten voor verbetering van de monitoring (in k€) 

Hoofdonderwerpen en 
methodes 

Soort waarop de methode zich primair 
richt 

Totale kosten 
Niet NEM 

Totale kosten direct 
aansluitend op NEM 

Totale kosten Onderdelen 
die nog moeten wachten op 

resultaten uit onderzoek 

NEM-VTT GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, LaV, BoV 0 75 0 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 

NEM Wintertellingen GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, MeV, RoV 180 30 0 

 Toepasbaarheid en reproduceerbaarheid hebben zich bewezen 

 Verbeter interpretatiemogelijkheden  

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV 80 30 0 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen, maar intensivering vergt meer inspanning 

 Relatief eenvoudige en kosten efficiënte manier om verspreidingsgegevens van een aantal soorten te verbeteren 

 Aantalsmonitoring is voor een beperkt aantal soorten mogelijk, voor BaV een soortgerichte kennislacune 

 Gebruik van e-DNA kan de monitoring verbeteren 

Data ontsluiting Alle soorten 75 0 0 

Habitat Suitability Indexes Alle soorten 130 0 0 

 Doel van HSI bepaalt benodigde data. Stel doel eerst vast 

 HSI behoeft onderhoud, zowel van soortsdata –validatie- als habitatsdata 

 HSI maakt vervolg inspanning voor monitoring makkelijker en gerichter 

 Benodigde data voor (zeer) nauwkeurige HSI, is zelf ook nauwkeurig, deze is niet eenvoudig te achterhalen.  

 HSI die aantallen voorspelt (kwantitatieve HSI)), behoeft dichtheids- of aantalsdata. Hetgeen nu nog vaak ontbreekt 

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, BeV 200 0 0 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen 

 Toepassing zelf is goedkoop. Opslag en ontsluiting van de data vergt aandacht 

 Eenmaal aanwezig kunnen vleermuiskasten voor lange tijd gebruikt worden voor monitoring 

 Bezetting van vleermuiskasten kan lang duren, resultaten voor V dus ook 

 Aantalsmonitoring via groepen in vleermuiskasten is niet goed mogelijk  

Punttelingen bij water  Wav, MeV 260 0 0 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 

Akoestische methoden (anders 

dan NEM-VTT of punttellingen 

bij water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, VaV 185 0 250 

 Toepasbaarheid vooruitvoering voor op grote schaal heeft zich nog niet bewezen. 

 Reproduceerbaarheid is hoog 

 Trefkans en representativiteit zijn afhankelijk van manier van uitvoering (transecten versus punttellingen) en vragen om grote inspanning om 
voldoende groot te laten zijn 

 Kan een alternatief vormen voor verbetering van V en TV door andere methode dan vang- en telemetrieonderzoek 

 Kan een alternatief gaan vormen voor vang- en telemetrieonderzoek voor PG  en PT maar behoeft dan wel gedegen vooronderzoek.  

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, GeG, FrS, 
BaV, InV, WaV 

740 0 1750 

 Reproduceerbaarheid en toepasbaarheid op grote schaal zijn sterk afhankelijk van kennis en kunde van uitvoerders en vergaande protocollering. 
Capaciteit van mensen kan beperkend zijn. 

 Representativiteit van de getelde aantallen dieren voor een (deel)populatie niet altijd hoog (PG). 

 Verblijfplaatsen van soorten welke met akoestische methoden niet eenvoudig worden gevonden, worden met vang- en telemetrieonderzoek wel 
gevonden. 

 Herhaling van onderzoek levert beperkt bruikbare gegevens op voor vergelijking tussen de jaren (PT) 

 Methode is arbeidsintensief en daarmee kostbaar.  

Uitvliegtellingen RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, WaV 325 85 130 

 Steekproefgrootte dient groot genoeg te zijn.  

 Door het verhuisgedrag van de meeste soorten vleermuizen is de methode alleen goed toepasbaar voor ‘honkvaste’ soorten of als alle 
kraamverblijven binnen een netwerk bekend zijn en geteld worden. Dat laatste vergt een grote inspanning bij niet-honkvaste soorten. 

 Gedegen uitvliegtellingen bij complexe objecten vergen veel inspanning 
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Tabel S5 Overzicht kosten (k€) voor soort- en methodegericht onderzoek 

hoofdonderwerpen en 
methodes 

soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

totale kosten  Omschrijving 

Overige Kennislacunes Alle soorten 805   

Soort-gerelateerd    

 BaV 30 

Onderzoek wat het verschil is tussen boom of gebouw(zolders) 
van historische gebouwen én woonhuizen) bewonende 
baardvleermuizen (zijn het gescheiden groepen? Wat is de 
verhouding in de populatie?). Start met vooronderzoek. 

 BaV 200 
Mogelijk pilotonderzoek naar boom- of gebouwbewonende 
fractie BaV 

Methode-gerelateerd    

 
GeD, RuD, LaV, 
BaV, FrS, WaV, 
GeG, BeV, VaV 

500 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijvoorbeeld 
geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt uit HSI) en aantal 
individuen te bepalen is, en zo ja, hoe dit kan worden toegepast 
voor monitoring. Met name voor wijdverspreide soorten kan dit 
mogelijk kostbare monitoring vervangen en verbeteren.  

 GeG 25 

Onderzoek voorwaarden (inspanning en haalbaarheid) voor 
pittagging in contrasterende landschappen. Pittagging is de 
techniek waarbij onderhuids een zendertje wordt ingebracht dat 
op korte afstand af te lezen is. Door dieren hiermee uit te rusten 
en vervolgens de totale getelde dieren te vergelijken met de 
gezenderde dieren kan een populatiedichtheid worden afgeleid 
(het is vorm van zogenaamd capture-mark-recapture methode)  

 GeG 25 

Onderzoek toepassing DNA sampling of ringing (t.b.v. capture-
mark-recapture methode), plus telemetrie vanuit hoofd 
zwermlocaties bij winterverblijven, om kraamverblijven te 
vinden gelinkt aan specifieke winterverblijven, om zo indruk te 
krijgen van PG in relatie tot aantallen in winterverblijven 

Overig    

 Alle soorten  Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking 
tot veldonderzoek en geluidsherkenning in het veld 

 Alle soorten  Statistische power berekeningen huidige methoden 
(gevoeligheid en robuustheid)  

 Alle soorten  25 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee 
door te gaan en met welke intensiteit.  

 Alle soorten   Herbeschouw FRP/FRV. 

 RuD, TwV, BoV, 
RoV 

 Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft 
langeafstandsmigrerende soorten? 
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3.5 Prioritering van soorten 

Voor de prioritering van de SvI monitoring wordt een stoplicht benadering gebruikt (paragraaf 2.3, 
blz. 26) gebasseerd op drie criteria: 

1) Onzekerheden in de bepaling huidige SvI en toekomstperspectief van de soort (huidige SvI) 
2) Kwetsbaarheid van de soort voor de energietransitie 
3) Staat een soort op Bijlage II van de habitatrichtlijn? 

 
Onderstaande Tabel S6geeft de verschillende wegingen van de drie onderdelen per soort weer,  
geeft de prioritering weer wanneer het criterium ‘kwetsbaarheid voor de energietransitie’ leidend is. 
Dit is in meer detail uitgewerkt in paragraaf 5.6 (blz. 92 tot en met 95). 
Tabel S6 Weging van de verschillende criteria voor prioritering monitoringsadvies. 

Soort Weging op basis van SvI  

  

Weging op basis van 
kwetsbaarheid voor 
energietransitie  

Weging op basis van plaatsing 
op bijlages Habitatrichtlijn 

  

    

 SvI onbekend of zeer ongunstig zeer kwetsbaar Bijlage II + IV 

 SvI matig ongunstig kwetsbaar Bijlage IV 

 SvI gunstig nauwelijks kwetsbaar  

    

gewone dwergvleermuis     

bosvleermuis     

vale vleermuis     

grijze grootoorvleermuis     

Brandts vleermuis     

ingekorven vleermuis     

rosse vleermuis     

ruige dwergvleermuis     

laatvlieger     

gewone grootoorvleermuis  
 

 

baardvleermuis     

meervleermuis     

tweekleurige vleermuis     

watervleermuis     

franjestaart     

Bechsteins vleermuis     

mopsvleermuis niet volledig gerapporteerd    

Noordse vleermuis niet volledig gerapporteerd    

kleine dwergvleermuis Waarschijnlijk (nog) niet in 
volgende rapportage 
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Tabel S7 prioritering van soorten op basis van criterium ‘kwetsbaarheid voor energietransitie’ en 
vervolgens op criterium ‘SvI’. Vetgedrukte soorten zijn Bijlage II-soorten 

groep kwetsbaarheid voor de 
energietransitie 

status SvI soorten 

1 zeer kwetsbaar Onbekend gewone dwergvleermuis 

2 zeer kwetsbaar Zeer ongunstig rosse vleermuis 

3 zeer kwetsbaar Matig ongunstig 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, tweekleurige 
vleermuis 

4 zeer kwetsbaar Gunstig (geen soorten) 

5 zeer kwetsbaar niet van toepassing kleine dwergvleermuis 

6 kwetsbaar Onbekend vale vleermuis, bosvleermuis 

7 kwetsbaar Zeer ongunstig 
Brandts vleermuis, ingekorven 

vleermuis 

8 kwetsbaar Matig ongunstig 
gewone grootoorvleermuis, 

baardvleermuis 

9 kwetsbaar Gunstig watervleermuis 

10 nauwelijks kwetsbaar Onbekend Bechsteins vleermuis 

11 nauwelijks kwetsbaar Zeer ongunstig grijze grootoorvleermuis 

12 nauwelijks kwetsbaar Matig ongunstig (geen soorten) 

13 nauwelijks kwetsbaar Gunstig franjestaart 

 

 

De uiteindelijke prioritering op basis van 1. kwetsbaarheid voor energietransitie en 2. status Staat van 

Instandhouding is daarmee als volgt: 

1. gewone dwergvleermuis 

2. rosse vleermuis 

3. ruige dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, tweekleurige vleermuis 

4. kleine dwergvleermuis 

5. vale vleermuis, bosvleermuis 

6. Brandts vleermuis, ingekorven vleermuis 

7. gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis 

8. watervleermuis 

9. Bechsteins vleermuis 

10. grijze grootoorvleermuis 

11. franjestaart 

 

3.6 Additionele aanbevelingen 

 Het is van belang dat alle stakeholders transparant met data omgaan, data ten minste 

openbaar worden gemaakt en beter nog worden ingevoerd in de NDFF (en andere nog te 

ontwikkelen databases bijvoorbeeld specifiek voor verzamelen van gegevens van monitoring 

van maatregelen). Het is van belang dat bevoegde gezagen het proces naar transparantie en 

delen van data aanjagen door het delen van data te eisen als onderdeel van het proces van 

ontheffingverlening.   

 De prioritering van de soorten is van grote invloed op de mogelijkheden om synergie te 

behalen tussen de monitoring van verschillende soorten. Daarom is het zaak de prioritering 

goed maar ook snel duidelijk te krijgen. 

 Bepaal het belang van Nederland voor een soort op Europese schaal. Voor de prioritering is 

het belang van Nederland voor de soort in Europa mogelijk een extra afweging. Het belang 
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van een soort in Nederland voor Europa is niet direct af te leiden uit de momenteel 

gerapporteerde en bekende gegevens. Het verdient de aanbeveling de bepaling in lijn te 

brengen met het proces van de doelsystematiek voor N2000 en een gedegen afweging te 

(laten) maken. 

 Richt monitoring ook in op langere termijn.  

 Op het vlak van genetisch onderzoek gaan de ontwikkelingen snel. Houd dat werkveld goed in 

de gaten om te bezien of er technieken komen waarmee bijvoorbeeld populatiegroottes (op 

landelijk niveau) geschat kunnen gaan worden. 

 Neem kleine dwergvleermuis op in monitoring.  
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4 Effectieve maatregelen 

4.1 Werkwijze  

Beschouwde soorten 

Er is gekozen om maatregelen en voorzieningen te onderzoeken voor een deel van de soorten. Hierbij 
zijn in eerste instantie alle soorten geselecteerd waarvoor uit voorgaande analyse bleek dat ze zeer 
kwetsbaar of kwetsbaar zijn voor de energietransitie – en met name die in de bebouwde omgeving. 
Vervolgens zijn vale vleermuis, ingekorven vleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis eruit 
gelaten omdat het effect van de energietransitie bij deze soorten slechts lokaal optreedt. 
Daarmee telt de lijst van soorten die zijn meegenomen negen stuks: baardvleermuis, Brandts 
vleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger, 
gewone grootoorvleermuis, meervleermuis en tweekleurige vleermuis.  
Meer details zijn gegeven in paragraaf 6.1 (blz. 98 en 99). 
 

Overzicht effectieve maatregelen 

In dit onderdeel van de analyse7 hebben experts voor verschillende soorten de (wetenschappelijk en 
grijze) literatuur en beschikbare informatie uit de ontheffingen bekeken, en vervolgens mede op basis 
van soortkennis, de effectiviteit van een bepaalde voorziening geclassificeerd als: bewezen8 effectief, 
potentieel bewezen effectief, of niet bewezen effectief.f De voorzieningen zijn ingedeeld in een aantal 
categorieën op basis van de volgende kenmerken: standaardvoorzieningen dan wel maatwerk, 
grootte/volume, een-/meerlagig en vrijstaand/opbouw/inbouw, binnenkant/buitenkant gebouw.  
Deze exercitie is gedaan voor alle relevante SFC, i.c. de aan verblijfplaatsen in gebouwen gerelateerde 
functies van de geselecteerde soorten.  
 
Op dezelfde wijze is er een overzicht gemaakt van de effectiviteit van maatregelen gericht op het 
voorkomen van slachtoffers, zoals het toepassen en licht, geur, tocht, geluid en exclusion flaps. 
Meer details van de aanpak zijn gegeven in paragraaf 2.4 (blz. 29 t/m 37).  
 

Analyse kennis- en datalacunes effectieve maatregelen 

Een tweede exercitie was het in beeld krijgen van de ecologisch kennis die relevant is voor het 
functioneren van maatregelen. Ook hierbij hebben de soortexperts gebruik gemaakt van zoveel 
mogelijk literatuur en deels hun eigen kennis en ervaring. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen 
soort-gerelateerde parameters (bijvoorbeeld populatiedynamische aspecten), verblijf-gerelateerde 
parameters (zoals temperatuur en aantallen per verblijf) en toepassing-gerelateerde parameters 
(zoals netwerk). 
De aanpak staat in meer detail beschreven in paragraaf 2.5 (blz. 37 t/m 39). 
 
 

                                                           
7 Seperaat aangeleverd exelbestand:  2021.19 effectiviteit maatregelen (analysetabel 3) 
8Uit de literatuurstudie bleek dat ‘wetenschappelijk bewijs en/of wetenschappelijke informatie voor veel sfc en voorzieningen ontbreekt. 

‘Bewezen’ effectief moet hier dus worden opgevat als ‘aantoonbaar en beproefd’ bewezen. Onder 'bewezen' vallen dan ook voorzieningen 
waarvan effectiviteit wordt afgeleid doordat voorzieningen van kleiner formaat effectief blijken voor een specifieke sfc en/of als 
voorzieningen effectief blijken voor sfc met gelijke eisen aan verblijven. 
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4.2 Resultaten  

Het bepalen van effectiviteit van een maatregel gebeurt idealiter middels een opzet waarbij vooraf en 

achteraf gemeten wordt én zowel op de plek van de ingreep als op een controleplek waar niets 

gebeurt; de zogenaamde BACI-opzet: Before-After-Control-Impact. Dit moet voor een concreet type 

voorziening op voldoende plekken worden gedaan en over meerdere jaren, zodat een statistisch 

betrouwbare uitkomst gegenereerd kan worden over lokale populatiegrootte en –trend. Dit soort 

studies bleken niet voorhanden te zijn. 
 
Een alternatief kan zijn om de populatiegrootte en –trend voor en na een ingreep te bepalen. Net als 
voor de BACI-opzet is het hierbij nodig over meerdere jaren onderzoek te doen. Hierbij is er minder 
directe informatie over de functionaliteit van de voorzieningen. Ook van deze opzet zijn slechts zeer 
beperkt voorbeelden beschikbaar in de literatuur. 
 
In een beperktere uitvoering wordt alleen naar gebruik van een nieuwe voorziening gekeken.  Hierbij 
wordt de uitgangssituatie vergeleken met die van ten minste één moment na het aanbrengen van de 
voorziening. Hiervan zijn meer bronnen beschikbaar, zowel uit de wetenschappelijke en grijze 
literatuur als uit de ontheffingen en daarin opgelegde monitoringsverplichtingen (zie voor meer 
details paragraaf 6.2.1.1 blz., 99 t/m 102). Helaas blijkt in deze bronnen de informatie overigens vaak 
onvolledig, zowel over de voorziening zelf als de monitoringsgegevens. 
 
Voor de standaardvoorzieningen blijken er dan voor 10 (van de 37 relevante) soort-
functiecombinaties bewezen effectieve maatregelen te bestaan plus nog eens 13 waarvan het 
oordeel potentieel bewezen effectief is (Tabel S8; details in Bijlage VIII vanaf pagina 255). Voor 
maatwerkvoorzieningen zijn dit respectievelijk 10 en 22 soort-functiecombinaties te zijn (Tabel S9; 
details in Bijlage VIII vanaf pagina 255). De conclusies rusten vaak op een beperkt aantal bronnen en 
het oordeel van de soortexpert is een belangrijke factor bij het bestempelen van een voorziening als 
al dan niet (potentieel) bewezen effectief. Daarenboven ontbreken veelal data en exacte 
beschrijvingen van de voorziening en de directe omgeving.  
 
Tabel S8 Overzicht van de status van de effectiviteit van toegepaste voorzieningen per 
verblijfplaatsfunctie voor standaardvoorzieningen. De maatregel ‘deel werkzaamheden niet 
uitvoeren’ is hier niet bij inbegrepen. Zie Bijlage I voor de gebruikte afkortingen voor de soorten. De 
toevoeging “(data!)” geeft aan dat data om ‘bewezen effectiviteit’ aan te tonen ontbreekt, maar dat 
effectiviteit afgeleid mag worden (zie paragraaf 2.4.1 voor verdere uitleg). 

soort 
massawinter-
verblijfplaats 

winter-
verblijfplaats 

kraam- 
verblijfplaats 

mannen- 
verblijfplaats 

paar-
verblijfplaats 

zomer-
verblijfplaats 

BaV n.v.t. geen bewezen n.v.t. n.v.t. bewezen 

BrV n.v.t. geen potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel 

GeD geen bewezen (data!) potentieel n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

GeG n.v.t. geen geen n.v.t. potentieel potentieel 

KlD geen potentieel potentieel n.v.t. potentieel potentieel 

LaV n.v.t. geen geen n.v.t. geen potentieel 

MeV n.v.t. geen geen geen geen geen 

RuD n.v.t. bewezen (data!) n.v.t. n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

TwV n.v.t. potentieel potentieel bewezen potentieel bewezen 
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Tabel S9 Overzicht van de effectiviteitsstatus van toegepaste voorzieningen  per verblijfplaatsfunctie 
voor maatwerkvoorzieningen. De maatregel ‘deel werkzaamheden niet uitvoeren’ is hier niet bij 
inbegrepen. Zie Bijlage I voor de gebruikte afkortingen voor de soorten. De toevoeging “(data!)” geeft 
aan dat data om ‘bewezen effectiviteit’ aan te tonen ontbreekt, maar dat effectiviteit afgeleid mag 
worden (zie paragraaf 2.4.1 voor verdere uitleg). 

soort 
massawinter-
verblijfplaats 

winter-
verblijfplaats 

kraam- 
verblijfplaats 

mannen- 
verblijfplaats 

paar-
verblijfplaats 

zomer-
verblijfplaats 

BaV n.v.t. potentieel bewezen n.v.t. n.v.t. bewezen 

BrV n.v.t. potentieel potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel 

GeD potentieel bewezen (data!) bewezen (data!) n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

GeG n.v.t. bewezen geen n.v.t. potentieel potentieel 

KlD potentieel potentieel potentieel n.v.t. bewezen bewezen 

LaV n.v.t. potentieel potentieel n.v.t. geen potentieel 

MeV n.v.t. geen potentieel potentieel potentieel potentieel 

RuD n.v.t. potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel potentieel 

TwV n.v.t. geen potentieel bewezen geen potentieel 

 
Uit de literatuur komt wel duidelijk naar voren, dat een groot deel van de nieuwe voorzieningen niet 
in gebruik is/wordt genomen, ten minste niet binnen de periode waarin er gemonitord is. Dat is ook 
een belangrijke constatering: Er gaat vaak/mogelijk geruime tijd overheen voordat een voorziening in 
gebruik genomen wordt. Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is de omgeving waarin de 
nieuwe voorziening wordt aangeboden: als er nog veel alternatieve verblijfplaatsen zijn, zullen de 
vleermuizen over het algemeen minder snel een nieuwe voorziening in gebruik nemen dan wanneer 
er maar weinig zijn. Belangrijk hierbij is ook dat het verschilt per soort of een nieuwe voorziening 
sneller of langzamer wordt ontdekt en ingebruik genomen. 
 
Het gros van de voorzieningen, dat als bewezen effectief is beoordeeld, behoort tot de grotere en/of 
maatwerkvoorzieningen. Dit komt waarschijnlijk doordat deze een bredere gradiënt aan 
microklimaten bieden en groot genoeg zijn om intern te verhuizen, waardoor de dieren een optimale 
hangplek kunnen kiezen. Grotere (maatwerk) voorzieningen zijn vooral toegepast voor 
kraamverblijfplaatsen en (massa)winterverblijfplaatsen. Aangezien soorten hieraan relatief hogere 
eisen stellen, kan worden aangenomen dat dit soort grotere voorzieningen ook zal functioneren voor 
minder kritische functies zoals bijvoorbeeld een paarverblijfplaats. 
 
De belangrijke conclusie uit dit deel van het onderzoek is dat het behouden van de oorspronkelijke 
verblijfplaats veruit de meeste kans van slagen biedt door het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren 
van de geplande maatregelen.  
 
In paragrafen 6.3.1 t/m 6.3.2 (blz. 108 en 109) is bovenstaande in meer detail beschreven. 
 
Ten behoeve van een beter beeld van de succes- en faalfactoren (beschreven in paragraaf 6.3.3, blz. 
110 t/m 111) voor het ingebruiknemen van nieuwe voorzieningen, is kennis van soortspecifieke eisen 
van parameters van belang. Uit het onderzoek naar de soort-, toepassing- en verblijf-gerelateerde 
parameters komt naar voren dat de waarden en bandbreedtes van het grootste deel van de 
essentiële parameters bekend, of waarschijnlijk bekend is (Tabel 42 op pagina 113 – 114; details in 
separaat meegeleverde Excelbestand9). 
 

                                                           
9 2021.19 kennis parameters (analysetabel 4).xlsx 
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4.3 Advies  

In hoofdstuk 7 (blz. 115 t/m 128) is een advies en bijbehorende kosteninschatting uitgewerkt. 
 
Uiteindelijke doel is om op korte termijn voor iedereen toegankelijke bruikbare informatie samen te 
brengen/aan te bieden, m.b.t. de randvoorwaarden in termen van bijvoorbeeld timing, materiaal, 
afmetingen, microklimaat, plaats in vleermuisnetwerk, etc. voor voorzieningen welke effectief zijn. 
 
Hiervoor wordt geadviseerd een digitale omgeving voor data-aggregatie en informatieverspreiding op 
te zetten. Dit komt voort uit de constatering en ervaring dat veel data niet te vinden is. Het is dus een 
belangrijk advies om er met de betrokken partijen voor te zorgen, dat data over aangebrachte 
voorzieningen en monitoring beter beschikbaar worden. Dit kan door middel van een digitale 
omgeving, waarop de info bij elkaar gebracht kan worden. Daarnaast is het van groot belang om een 
protocol voor monitoring te ontwikkelen (wat, waar, hoe, hoevaak), zodat gegevens overal op 
dezelfde manier verzameld worden en vergelijkbaar zijn, en er sneller meer inzicht kan ontstaan over 
de effectiviteit van (specifieke) maatregelen. 
Uiteindelijk zou alle kennis en informatie moeten resulteren in een openbare website met informatie 
over de essentiele parameterwaarden en waarop per specifieke SFC alle bewezen effectieve 
maatregelen, de succes- en faalfactoren en een plaatsingshandleiding beschikbaar zijn. Deze site kan 
nu worden gevuld met de al bekende informatie, en door de jaren heen verder worden uitgebouwd. 
 
Parallel aan monitoring, is het van belang gericht data te verzamelen voor nadere onderbouwing van 
effectiviteit van maatregelen en gericht onderzoek uit te voeren naar de succes- en faalfactoren, 
zodat effectieve maatregelen ontwikkeld kunnen worden. Concreet betekent dat: 
 

 Data verzamelen waarmee bewijs van effectiviteit kan worden bepaald 

 Gericht monitorings- en parameteronderzoek bij (oorspronkelijke) verblijfplaatsen 

 Gericht monitorings- en parameteronderzoek bij toegepaste maatregelen 

 Onderzoek het netwerk van een aantal populaties, met en zonder maatregelen.  

 Bouwfysisch onderzoek.  

 Onderzoek optimalisatie bestaande maatregelen. 

 Onderzoek effectiviteit van maatregelen ter voorkoming slachtoffers. 
 
De kosten die hiermee gemoeid kunnen zijn, zijn globaal in gegeven in Tabel S10 en in meer detail in 
paragraaf 7.2 en meegeleverd Excelbestand10. 
De kosten voor onderzoek naar alle SFC en met voldoende replica’s (meetpunten) zijn hoog. Door 
meekoppeling met monitoringsvoorschriften enmonitoringbij Wnb-ontheffingen, verdere prioritering 
in soorten en SFC, inzet van sensoren en minder replica’s (meetpunten) kunnen kosten worden 
bespaard. In fase 2 van het onderzoek kan dit worden vormgegeven. 
  

                                                           
10 2021.19 grove kostenbepaling onderzoek bewezen effectieve maatregelen.xlsx 
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Tabel S10 Kosten inschatting (K€, excl. BTW) voor vervolg onderzoek en datavoorziening om tot 
toepassing van effectieve maatregelen te kunnen komen 

Onderwerp Primair gericht 
op 

Subonderwerp Kosten t/m 
2024 

Bandbreedte 
kosten 

Gebruik en ontsluiting bestaande en te genereren data 

Kennis bundelen, onderhouden en verspreiden 
           

Opzetten en blijvend aanvullen van een kennissysteem Toepassing opzetten online kennissysteem 
 

200 100-200 
  

  
   

 
Toepassing Plaatsings- of 

toepassingshandleiding 

   

            

 
Kennis Databank met soortsparameters, verblijf-

gerelateerde én toepassing-gerelateerde 
parameters 

  

Onderhoud 
         

50 20-50 

Actief uitdragen kennis  Kennis Website plus 
symposia 

     
200 100-200 

Ontsluit bestaande kennis soortskenmerken, verblijf - en 
toepassing-gerelateerde parameters 

Kennis 
        

100 mogelijk deels 
samen te 
voegen met 
symposia?             

Opzetten en blijvend bijhouden dataopslag 
           

Opzetten dataopslag Kennis 
 

75 50-100 
            

Gestandaardiseerde monitoringsdata inzameling 
(protocol) 

Kennis 
        

50 30-50 

Ontsluit bestaande monitoringsdata Kennis  
 

200 100-200 
  

 
     

Onderhoud 
         

50 30-50 
            

Analyse bestaande data 
           

Analyseer effectiviteit van toegepaste en potentiële 
maatregelen (herhaal met vaste cyclus) 

Kennis 
        

150 100-150 

            

Onderzoek 

monitorings- en parameteronderzoek bij toegepaste 
maatregelen 

Kennis 
        

14852,2  

monitorings- parameteronderzoek bij verblijfplaatsen Kennis 
        

4952,2 
 

Verricht onderzoek naar netwerken van vleermuizen Kennis 
        

500 300-500 
Promotieonder
zoek. Let op 
doorlooptijd.  

effectiviteit van optimalisatie maatregelen Toepassing 
        

11634,7 afhankelijk van 
opties 

effectiviteit van maatregelen ter voorkoming slachtoffers Toepassing 
        

480,7 afhankelijk van 
opties 

Bepaal aan de hand van bouwfysische modellen effecten 
van ontwerpen op klimatologisch eomstandigheden in 
verblijven 

Toepassing 
        

54 
 

TOTAAL 
         

33.548,8 
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4.4 Additionele aanbevelingen  

 De gewenningstijd voor sommige vleermuissoorten aan een nieuwe voorziening kan 

meerdere jaren duren. Pas na enkele jaren kan de effectiviteit van een maatregel beschouwd 

worden. In Nederland is de toegepaste monitoringsperiode vaak te kort. Pas dit aan. Dit geldt 

ook voor de ingebruikname van tijdelijke voorzieningen. Tijdelijke voorzieningen dienen 

daarom tijdig en ruim voor de ingreep aangebracht te worden. 

 De mismatch tussen gewenningstijd, invloed daarvan op nut van tijdelijke voorzieningen, 

moment van bijvoorbeeld sloop of renovatie/na-isolatie en van realiseren van het 

permanente vervangende verblijf vraagt eigenlijk om vooraf proactief beheer van 

woonhabitat. Door, proactief, bij nieuwbouw en/of renovatie van bestaande bouw standaard 

verblijfsvoorzieningen (idealiter inclusief jacht- en verbindingshabitat) te realiseren voor 

verschillende SFC(natuurinclusieve bouw en renovatie), wordt de kans dat er voor SFC 

geschikt woonhabitat aanwezig is groter, enwordt het risico op negatieve effecten op 

populaties als gevolg van de genoemdemismatch kleiner.Zoek naar koppelkansen voor 

monitoring van voorzieningen én het realiseren van voorzieningen vooraf en proactief bij 

andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld natuurinclusief of klimaatadapatief bouwen). 

 Zo lang de effectiviteit van kleinere standaardvoorzieningen onbekend of afwezig is, of alleen 

bekend is voor zomer- en paarverblijven, lijkt inzetten op grotere (standaard)voorzieningen 

de hoogste effectiviteit te waarborgen. Standaard toepassen van kleinere voorzieningen is op 

zichzelf niet verkeerd, maar moet niet leiden tot de aanname dat er dan voldoende is gedaan.  

 Monitoring blijkt, ondanks monitoringsvoorschriften, niet altijd te zijn uitgevoerd; actieve 

uitleg van zin en noodzaak van moniotoring en handhaving zijn ook nodig. 

 Uit Brits onderzoek blijkt dat aanpassen beter is dan vernietigen en vervangen. Een 

succesvolle strategie zou daarom kunnen zijn, in volgorde van wenselijkheid: a) niet 

aantasten van locatie van in-/uitgangen en wegkruipplekken, b) gedeeltelijke aantasting, 

maar in-/uitvliegopening herstellen, wegkruipplekken behouden en/of aanbod 

wegkruipplekken verstevigen, c) aanbieden zelfde type verblijf op nagenoeg zelfde locatie, d) 

volledig nieuwe/alternatieve verblijven toepassen en wanneer dit gebeurt deze in ruime 

hoeveelheid toepassen.  

 Het meer gebruik maken van instrumenten SoortManagementPlan en gedragscodes zijn een 

belangrijk onderdeel van het natuurbeleid van het ministerie van LNV.  Beide instrumenten 

vragen om informatie omtrent voorkomen van SFC’s en effectieve maatregelen, én kunnen 

informatie (data) opleveren om de effectiviteit van maatregelen te monitoren. Ook provincies 

– als bevoegd gezag bij ontheffingen op de Wnb – hebben grote behoefte aan kennis omtrent 

effectieve maatregelen én kunnen bijdragen aan de kennis daarover via bijvoorbeeld 

monitoringsverplichtingen. Het verdient sterke aanbeveling om deze nu nog min of meer 

parallel lopende processen samen te brengen. 

 Betrek de sector van ecologische adviesbureaus (via bijv. Netwerk Groene Bureaus) bij de 

eventuele monitoringsverplichtingen en wijze van aanlevering van data.  

 Het monitoren van gebruik van maatregelen vergt een grote tijdsinspanning en is daarmee 

kostbaar. Door gebruik te maken van ‘sensoren’ en ‘remote monitoring kan waarschijnlijk de 

tijdinvestering worden verkleind en het resultaat verbeterd.  

Ook het fysiek inspecteren kan een tijdswinst opleveren. Gebruik, of de afwezigheid daarvan, 
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kan worden vastgesteld door de aan- of afwezigheid van keuteltjes.  

 Alle onderzoek en verzamelen van data in het kader van vleermuizen en energietransitie is 

een grote opgave. Richt de inspanning niet alleen op verzamelen van meer data en vergroten 

van kennis, maar ook op ontwikkeling van infrastructuur voor onderzoek, dataopslag en 

kennisuitwisseling en versterking van het netwerk aan bekwame vleermuiswerkers . 
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5 Beknopt overzicht maatregelen buiten bebouwde omgeving 

5.1 Wind op Land en Wind op Zee 

In paragrafen 8.1 en 8.2 (blz. 129 t/m 138) wordt ingegaan op de stand van zaken voor zowel Wind op 

Land als Wind op Zee. Naast de locatiekeuze, is tot op heden het stilzetten van windturbines, in 

situaties (tijd en ruimte) met hoog risico, de meest effectieve methode om het aantal slachtoffers te 

reduceren. Stilzetten (of nagenoeg stilzetten) gebeurt meestal op basis van seizoen en 

weersomstandigheden. Stilzetten op basis van de actuele aanwezigheid van vleermuizen wordt ook 

toegepast, maar de effectiviteit is nog niet bewezen en met het groter worden van de windturbines 

en bladen en de korte detectieafstand van vleermuizen, is het de vraag of deze methode haalbaar 

is/blijft.  

 

5.2 Zonneparken 

Paragraaf 8.3 (blz. 139 t/m 141) geeft de stand van zaken omtrent zonneparken. Afhankelijk van de 

locatie en schaalgrootte zijn effecten op vleermuizen niet uit te sluiten, ondanks het weinige 

emperisch onderzoek dat er is. Echter er zijn mogelijk ook positieve effecten wanneer de aanleg op 

voor vleermuizen nauwelijks gebruikte locaties, gepaard gaat met ontwikkeling van vegetatie en 

structuren. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Nederland staat, net als de andere (Europese) landen, voor een energietransitie. Hiervoor wordt 

breed ingezet op het opwekken van hernieuwbare energie op land (windenergie, zonnepanelen, 

zonneparken en geothermie) en zee (overwegend windenergie). Ook wordt aan energiebesparing 

gewerkt. Daarvoor zijn maatregelen voor gebouwen en de bebouwde omgeving, zoals na-isolatie, 

NOM-renovatie, sloop1 en herbouw en nieuwbouw van sterk geïsoleerde, CO2-neutrale woningen2, 

voor Nederland belangrijke onderdelen. 

 

Nederland is op basis van de Europese Habitatrichtlijn verantwoordelijk voor de duurzame 

instandhouding van vleermuizen; Nederland dient de Staat van Instandhouding (SvI) van vleermuizen 

in een gunstige staat3 te behouden, dan wel te brengen. Kennis omtrent de SvI is daarom vanuit de 

Europese Habitatrichtlijn noodzakelijk. 

Eens in de zes jaar rapporteert Nederland de SvI aan de Europese Commissie. De laatste rapportage 

(over de periode 2012-2017) liet zien dat voor vleermuizen nog belangrijke kennislacunes bestaan, 

die verhinderen dat de SvI betrouwbaar kon worden beoordeeld en gerapporteerd (Tabel 1). Ook 

voor andere soorten, waarvoor de databeschikbaarheid beter was, blijkt het oordeel over de SvI, op 

basis van werkelijke, geschatte of geëxtrapoleerde data, niet gunstig te zijn. Uit de 

Habitatrichtlijnrapportage (Habitatrichtlijnrapportage), ook wel Artikel 17-rapportage genoemd, blijkt 

ook dat de energietransitie – zonder effectieve mitigatie en compensatie – voor een groot aantal 

vleermuissoorten waarschijnlijk moet worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken voor een 

ongunstig toekomstperspectief én voor een negatief oordeel over de huidige staat van populaties, 

verspreiding en leefgebied. 

 

Alle Nederlandse vleermuissoorten zijn strikt beschermde soorten in het kader van de Europese 

Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming (Wnb). Vanuit de Wnb geldt een zorgplicht en is het 

verboden om dieren opzettelijk te doden of te verstoren en om hun rust en voortplantingsplaatsen te 

beschadigen of te vernielen. Beschadigen of vernielen van voedsel- of verbindend habitat, zodanig 

dat de functionaliteit van verblijfshabitat wordt aangetast, geldt daarbij als beschadigen of vernielen 

van verblijfshabitat. Een ontheffing van de verboden is alleen mogelijk om redenen van groot 

openbaar belang en indien er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de 

                                                           
1 Sloop betreft veelal gebouwen waarin toegankelijke ‘spleten’ (bijvoorbeeld muurspouw of tussenspouw/dilatatie-spleet) aanwezig zijn 
welke veel energie – in de vorm van warmte – verliezen, en specifiek vanwege die combinatie van spleten en warmtelekkage, door 
vleermuizen worden gebruikt als verblijfplaats. De nieuwbouw heeft – zonder bewuste maatregelen - geen toegankelijke spleten en haast 
geen energielekkage.  
2 Ook slachtofferrisico als gevolg van windturbines is voor sommige vleermuissoorten een drukfactor. Een aantal van de betreffende 
soorten heeft daarnaast te maken met de hiervoor genoemde drukfactoren in relatie tot gebouwen en urbaan gebied. Grote turbines 
worden ook gebouwd in bijvoorbeeld industrieel bebouwd gebied aan de rand van de bebouwde kom. Microwindturbines worden in 
Nederland nog niet veel toegepast, maar kunnen eveneens tot slachtoffers leiden.  
3 De gSvI wordt in de Wnb gedefinieerd als: gunstige staat van instandhouding van een soort: staat van instandhouding van een soort 
waarvoor geldt dat: a) uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is van de 
natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en b) het natuurlijke verspreidingsgebied van die 
soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en c) er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal 
blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn in stand te houden. 
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betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige Staat van Instandhouding te 

laten voortbestaan. De vleermuissoorten kunnen negatief worden beïnvloed door de energietransitie 

door directe sterfte of (directe dan wel indirecte) effecten op hun verblijfs-, voedsel- en/of 

verbindend habitat.   

Voor ontheffingverlening vanuit de Wnb is gedegen inzicht in de SvI onontbeerlijk om te kunnen 

bepalen of er al dan niet sprake is van een effect op de SvI. 

 
Tabel 1: Staat van Instandhouding Nederlandse vleermuissoorten4; G: gunstig, M: matig ongunstig, Z: 
zeer ongunstig en X: onbekend; + trend positief, - trend negatief, = trend gelijk; bron: Ministerie van 
LNV, 2019 (https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/art17/envxuhrwa/NL_species_reports-
20190819.xml/manage_document). 
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gewone dwergvleermuis  G X X X X X 

rosse vleermuis  G Z X X Z X 

watervleermuis G G X G G = 

ruige dwergvleermuis G X G M M = 

meervleermuis  X M M M M - 

Brandts vleermuis X Z X X Z X 

ingekorven vleermuis  X G Z Z Z X 

franjestaart G G G G G + 

vale vleermuis  X G X X X X 

gewone grootoorvleermuis G G M M M + 

laatvlieger X M X M M X 

grijze grootoorvleermuis  G Z G M Z + 

baardvleermuis G M X M M X 

bosvleermuis  G X X X X X 

tweekleurige vleermuis G X M M M X 

 

                                                           
4 De Bechsteins vleermuis is voor de Artikel 17-rapportage 2018 niet behandeld, maar recent wel als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst gezet, 
omdat sinds 10 jaar voorplanting in Nederland is vastgesteld (Norren et al. 2020). De mopsvleermuis is in 2017 na 24 jaar weer in NL 
vastgesteld evenals in de winter 2020/2021 (Everaert, J. & A. Wieland, 2017). Van de kleine dwergvleermuis is in 2020 voor het eerst een 
kraamverblijf in Nederland vastgesteld (Noort et al. 2020).  

 

https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/art17/envxuhrwa/NL_species_reports-20190819.xml/manage_document
https://cdr.eionet.europa.eu/nl/eu/art17/envxuhrwa/NL_species_reports-20190819.xml/manage_document
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1.2 Doelstelling 

De hoofddoelstelling van dit project is het formuleren van een uitvoerings- en onderzoeksagenda 

voor het: 

1) bepalen van de meest geschikte methoden en grove budgettering van de monitoring van de 

relevante5 SvI-indicatoren voor zover dit niet al reeds gebeurt binnen het Netwerk 

Ecologische Monitoring (NEM); 

2) genereren van een overzicht van de bewezen effectieve maatregelen om negatieve effecten 

te voorkomen dan wel te compenseren, gericht op de energietransitie in de bebouwde 

omgeving; indien dergelijke maatregelen niet voorhanden zijn, wordt aangegeven welke 

(ecologische) kennislacunes spelen;  

3) opstellen onderzoekagenda. Indien (ecologische) kennislacunes verhinderen dat een 

efficiënte monitoringsmethode gevolgd kan worden, adviseren we hoe deze kennislacunes 

kunnen worden opgelost inclusief grove budgettering en prioritering. Als er bewezen 

effectieve maatregelen ontbreken als gevolg van kennislacunes geven we een 

onderzoeksadvies hoe deze kennislacunes kunnen worden opgeheven inclusief een grove 

budgettering en prioritering, 

teneinde de energietransitie mogelijk te maken binnen de kaders van de Wnb. Onderdeel van de 

agenda is een (grof) budgetadvies, prioritering en (grove) doorlooptijd.  Dit is fase I. 

 

Aan de hand van de uitvoerings- en onderzoeksagenda kunnen in fase II gerichte acties ondernomen 

worden om ecologische kennislacunes op te heffen en kan monitoring worden uitgevoerd om de 

ontwikkeling van de SvI-indicatoren te bepalen, zodat bij de volgende Habitatrichtlijnrapportage de 

SvI vollediger kan worden gerapporteerd. Fase II maakt geen deel uit van het huidig project. 

 

1.3 Monitoring van SvI-indicatoren 

Het woord monitoring wordt in Nederland vooral gebruikt als aanduiding van het monitoren van de 

trend van een soort. In de basis komt het meestal neer op het periodiek, vaak jaarlijks, herhaald en 

gestandaardiseerd vaststellen van de aanwezigheid en bij voorkeur aantallen van soorten. Het 

verzamelen van data van soorten in het veld op zich noemen we inventariseren. In de context van het 

verzamelen van data voor de zesjaarlijks herhaalde artikel-17-rapportage voor de Europese 

Habitatrichtlijn, betekent monitoring het verzamelen van data voor de vaststelling van de (status van 

de) verschillende sub-indicatoren van de SvI. In de onderhavige analyse gaat het over het monitoren 

van de SvI-sub-indicatoren. Monitoring kan dus gaan over het vaststellen van een trend, maar ook 

over inventariseren of bijvoorbeeld over schatten van een grootte of extrapoleren van verspreiding 

op basis van een modelbenadering.   

 

 

                                                           
5 Met ‘relevante’ SvI-indicatoren worden die SvI-indicatoren bedoeld die én noodzakelijk zijn voor de bepaling van de SvI als geheel en/of 

die SvI-indicatoren die door de energietransitie negatief kunnen worden beïnvloed. 
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt in detail ingegaan op de bij het onderzoek gevolgde werkwijze. Hoofdstuk 3 gaat 

in op de analyse van de kwetsbaarheid van de vleermuissoorten voor de verschillende vormen van 

energietransitie. In hoofdstuk 4 wordt de analyse van de huidige monitoring van de SvI behandeld, 

om vervolgens in hoofdstuk 5 het advies voor een monitorings- en onderzoeksprogramma te geven. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van de analyse naar de effectiviteit van maatregelen en welke 

kennislacunes er spelen, om vervolgens in hoofdstuk 7 het advies te geven voor een monitorings- en 

onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van bewezen effectieve maatregelen. 

De stand van zaken omtrent de maatregelen welke worden getroffen buiten de bebouwde omgeving 

voor wind op land, zonneweides en wind op zee staat in hoofdstuk 8. 

Veel uitkomsten bestaan uit uitgebreide Exceltabellen waarvan in deze rapportage samenvattingen 

zijn gegeven; de Exceltabellen zelf zijn separaat opgeleverd. De voor deze Exceltabellen 

geanalyseerde literatuur staat in Bijlage II. Voor veel gebruikte afkortingen wordt verwezen naar 

Bijlage I.  

 

1.5 Proces 

Het voorliggende werkdocument is het resultaat van een onderzoek in het kader van de subsidie 

‘Vleermuizenonderzoek’ met verplichtingsnummer 1400011247. De subsidiebeschikking is ontvangen 

op 24 september 2020 en vastgesteld op 21 oktober 2021. 

 

Gestart is met de ontsluiting van alle data welke gebruikt is voor de laatste Habitatrichtlijnrapportage 

over de periode 2013-2018. Vanaf eind 2020 is vervolgens gestart met het daadwerkelijke onderzoek. 

Omdat de pandemie van COVID-19 heerste is op afstand en via digitale overleggen gewerkt.  

 

De kernprojectgroep overlegde wekelijks in de periode van februari 2021 – juni 2021 en daarna voor 

en na de klankbordzittingen en overleggen met het ministerie van LNV en/of RVO. In het klankbord 

namen deel: Marije Langestraat (namens Netwerk groene bureaus), Niels de Zwarte (Bureau 

Stadsnatuur), Jelle van Zweden en/of Tom van der Meij (CBS), Gerie Mensink en Daniëlle Bankert 

(RVO) en Pieter Joop (ministerie van LNV). 

Annemieke Adams (ministerie van LNV) en Marten Meijers (ministerie van LNV) schoven aan 

wanneer onderwerpen werden besproken omtrent respectievelijk de SvI en voortgang/vervolg. 

De klankbordzittingen hebben plaatsgevonden op: 

26 mei 2021 (SvI) 

17 juni 2021 (SvI – kwetsbaarheid soorten voor energietransitie) 

1 juli 2021 (kwetsbaarheid soorten voor energietransitie – prioritering/selectie soorten voor 

vervolgstappen) 

6 juli 2021 (effectiviteit maatregelen – kennislacunes) 

Tijdens de klankbordzittingen werden aan de hand van een tevoren opgestuurde PowerPoint de 

aanpak en resultaten besproken. Op- en aanmerkingen vanuit het klankbord zijn bij een volgende 

zitting herhaald en samengevat inclusief eventuele acties die benodigd waren. 

Op 9 juli 2021 is de voortgang van het project, prioritering van verbetering voor zowel SvI monitoring 

als onderzoek voor effectieve maatregelen en manier van uiteindelijke rapportage besproken met het 
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ministerie van LNV en RVO. 

Het onderdeel voor de SvI is op 7 oktober in concept opgeleverd en de gehele rapportage op 18 

november 2021. 
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2 Werkwijze 

Er is zoveel als mogelijk uitgegaan van bestaande (literatuur)kennis (zie ook tekstkader: Wat 

beschouwen we als ‘kennis’?), bestaande data, lopend onderzoek en bestaande meetprogramma’s. 

Op basis daarvan wordt inzichtelijk gemaakt welke kennis ontbreekt (kennislacunes) voor monitoring 

van SvI-indicatoren en het kunnen toepassen en ontwikkelen van bewezen effectieve maatregelen. 

Voor deze kennislacunes zijn monitorings- en/of onderzoeksadviezen opgesteld.  

 

Daarvoor is een gestructureerd proces gevolgd waarin verschillende stappen achtereenvolgens zijn 

gezet: 
1) Er is een overzicht gemaakt van de stand van zaken omtrent/status van de informatie met 

betrekking tot de monitoring van de SvI en mogelijkheden voor verbetering van de 

monitoring van relevante SvI-indicatoren (paragraaf 2.1 en hoofdstuk 4). 

2) Er is een selectie gemaakt van vleermuissoorten gevoelig voor de energietransitie en 

vleermuissoorten gevoelig voor energietransitie in relatie tot bebouwde omgeving en 

gebouwen (paragraaf 2.2 en hoofdstuk 3). 

3) Er is een advies geformuleerd omtrent de prioritering van de eventuele aanpassing aan 

monitoring voor de SvI (paragraaf 2.3 en hoofdstuk 5). 

4) Overzicht toegepaste en bewezen effectieve maatregelen per soort-functiecombinatie (SFC)6; 

zie ook Bijlage X). Voor die maatregelen waarvan de effectiviteit weliswaar niet bewezen 

effectief is, maar de effectiviteit op basis van beschikbare data en kennis wel verwacht mag 

worden dat ze effectief kunnen zijn (potentieel effectief), wordt een advies gegeven hoe de 

effectiviteit nader onderzocht en onderbouwd kan worden (paragraaf 0 en paragrafen 6.1 tot 

en met 6.3). Voor energietransitie buiten de bebouwde omgeving geven we de stand van 

zaken weer zoals die bekend is uit andere processen zoals MGA NIEWHOL en WoZeP7 

(hoofdstuk 8). 

5) Voor die SFC waarvoor (bewezen effectieve) maatregelen niet bekend zijn in relatie tot 

bebouwde omgeving en gebouwen is een overzicht gegeven van de voor het ontwikkelen van 

maatregelen noodzakelijke kennis. Het draait hier om SFC specifieke kennis. Als dergelijke 

kennis ontbreekt is een onderzoeksadvies geformuleerd (paragraaf 2.5 en paragraaf 6.4). 

6) Prioritering van onderzoek ten bate van effectieve maatregelen (hoofdstuk 7). 

 

                                                           
6 Met functie wordt hier de ecologische functie bedoeld die wordt aangetast door de energietransitie: woonhabitat (kraamverblijf, 
paarverblijf, zomerverblijf, winterverblijf), voedselhabitat of verbindend habitat (zie verder bijlage X).  
7 MGA NIEWHOL: Mutual Gains Approach NatuurInclusieve Energietransitie Wind en Hoogspanning op Land; WoZeP: Wind op Zee 
ecologisch Programma. 
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Voor elk te analyseren onderdeel is in het projectteam een analysetabel opgesteld, met daarin de te 

behandelen vraagstukken of onderwerpen per thema en een eerste overzicht van de 

(literatuur)bronnen en onderzoeksvragen. Tijdens een eenmalige sessie met het projectteam (en CBS 

wanneer het gaat om de SvI) zijn de tabellen besproken en zo ver mogelijk in gevuld. Vervolgens 

zochten de projectleden per soort of soortbundeling ontbrekende literatuur op en vulden de tabellen 

aan.   

Deze tabellen vormen het gebundelde kennisoverzicht incl. kennislacunes. De belangrijkste 

bevindingen en een samenvatting zijn kort in tekst beschreven (duiding).   

Begonnen is met de analyse voor de monitoring van de SvI omdat daarvoor én veel basisliteratuur 

over de verspreiding en ecologie van de soorten nodig is én omdat voorzien werd dat het uitwerken 

van een monitoringsprogramma veel tijd in beslag zou nemen. 
 
 

2.1 Analyse huidige monitoring SvI 

De SvI kan onderverdeeld worden in vier hoofdindicatoren: 

1) Populatie 

2) Verspreiding 

3) Leefgebied of habitat 

4) Toekomstperspectief 

De toestand van deze vier indicatoren bepalen of een soort in een gunstige of ongunstige staat 

verkeert. Daarvoor worden verschillende kenmerken of onderdelen van deze indicatoren (in deze 

rapportage hanteren we voor de onderdelen de term: subindicatoren) bepaald en per indicator 

afgewogen om tot een oordeel over een indicator te komen. De SvI wordt vervolgens bepaald door 

de oordelen van de afzonderlijke indicatoren af te wegen volgens een vaststaande methode (Figuur 

2).  

 

Wat beschouwen we als ‘kennis’? 

 

We gaan uit van het principe van ‘evidence based conservation’. Dit is in lijn met de recente uitspraak van 

de Raad van State omtrent het stikstofbeleid waarbij ‘wetenschappelijke onderbouwing’ een cruciale rol 

speelt. Daarom gaan we in eerste instantie uit van kennis die in wetenschappelijke (peer reviewed) 

literatuur beschreven staat.  

Echter veel van de huidige kennis omtrent vleermuizen staat beschreven in onderzoeksrapporten of 

zogenaamde grijze literatuur (non peer reviewed). Voor zover deze openbaar zijn, beschouwen wij deze 

als ze onderbouwd is met inzichtelijke data. Wij geven aan of de relevante kansrijke inzichten die uit 

dergelijke bronnen komen, relatief gemakkelijk wetenschappelijk te onderbouwen zouden zijn 

(bijvoorbeeld door de data wel peer reviewed te – laten – publiceren of door op basis van de beschreven 

kennis gericht onderzoek te doen om de inzichten te onderbouwen).  

Daarnaast hebben de soort-experts veel kennis op basis van hun veld- en onderzoekservaring die niet 

gepubliceerd is; deze is in de analysetabellen meegenomen (non peer riviewed). 
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De analyse voor de monitoring van de SvI bestaat uit drie onderdelen: 

1. Status rapportage indicatoren en subindicatoren 

2. Status beschikbare data en methoden 

3. Monitorings- en onderzoeksadviezen 

 

beoordelingen van de verschillende soortexperts zijn verzameld in analysetabel 1, een separaat 

opgeleverde Exceltabel. In de analysetabel zijn ook literatuurbronnen opgenomen. De opbouw van de 

analysetabel is ook voorgelegd aan het CBS en op- en aanmerkingen vanuit het CBS zijn verwerkt. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  

 

stap 1/tabel 1: 
SvI: 
15+1 soorten 

stap 2/tabel 2: 
gevoeligheid energietransitie 
en inzoomen op bebouwde 
omgeving: 
 15+2 soorten 

stap 3: 
prioritering monitoring en 
maatregelen: selectie 
bebouwde omgeving 

stap 4/tabel 3: 
stand van zaken 
bewezen effectieve 
maatregelen 
bebouwde omgeving 
 

stap 5/tabel 4: 
stand van zaken 
kennis nodig voor 
bewezen effectieve 
maatregelen 
 

stap 5: adviezen 

Figuur 1: Schematisch overzicht van de samenhang van de verschillende analysestappen en -tabellen. Merk op dat 
voor analysetabel 1 de 15 soorten worden beschouwd waarover in 2019 is gerapporteerd (zie Tabel 1) plus één 
additionele soort (Bechsteins vleermuis) en dat voor tabel 2 naast de 15 + 1 soorten uit tabel 1 ook één additionele 
soort wordt beschouwd (kleine dwergvleermuis).  
Bechsteins vleermuis is meegenomen bij bepaling SvI omdat vanuit opname op de Rode Lijst en de aanwezigheid als 
zich voortplantende soort voor de laatste 10 jaar, het te verwachten is dat er ook volledig over gerapporteerd moet 
gaan worden (en dat er N2000-gebieden worden aangewezen). 
Kleine dwergvleermuis is meegenomen bij de gevoeligheidsanalyse omdat de soort al langer aanwezig is Nederland 
en sinds kort ook een kraamverblijf in een woning bekend is en de soort dus geraakt kan worden door de 
energietransitie in de bebouwde omgeving. Monitoring voor SvI kleine dwergvleermuis voor artikel 17 is niet 
meteen strikt noodzakelijk, maar komt in de toekomst waarschijnlijk wel aan bod en voor ontheffingsverlening is 
het verstandig de soort wel mee te nemen ten einde een effect op de SvI te kunnen bepalen. 
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2.1.1 Status rapportage indicatoren en subindicatoren  

Per soort geven we aan of en in welke mate SvI-indicatoren en -subindicatoren in de laatste 

Habitatrichtlijnrapportage bepaald konden worden (Ministerie van LNV, 2019). Daarvoor is de 

beoordeling in de Habitatrichtlijnrapportage zelf (Tabel 2) vertaald naar een oordeel zoals 

weergegeven in Tabel 3. 

 

 

 

 

Figuur 2: Samenhang van de indicatoren en onderdelen daarvan met de totale SvI. Bron: DG 
Environment, (2017). 
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Tabel 2: Bron voor gehanteerde methode en mate van zekerheid voor de onderdelen van een 
indicator. 

indicator onderdeel 
locatie in 

Habitatrichtlijnrapportage 
opmerkingen 

Populatiegrootte  Box 6.6 

Voor alle soorten uitgedrukt in 

kilometerhokken, behalve voor Bijlage II 

soorten: meervleermuis, vale vleermuis en 

ingekorven vleermuis 

Populatietrend Box 6.10 

Gebaseerd op individuen (wintertellingen 

voor de meeste soorten; geteld in 

kraamverblijven voor grijze grootoorvleermuis 

en ingekorven vleermuis).  

Verspreiding Box 2.4 Op 10x10-kilometerhokniveau 

Verspreiding - trend Box 5.5 Op basis van 10x10-kilometerhokken 

Leefgebied - grootte Box 7.2  

Leefgebied – trend 

grootte  

Box 7.4 
 

Leefgebied - kwaliteit Box 7.1  

Leefgebied - trend 

kwaliteit  

box 7.4 
 

 

Om inzicht te hebben in de mate van levensvatbaarheid van een soort is het noodzakelijk over data 

met betrekking tot de parameters of (sub)indicatoren te beschikken op basis waarvan de SvI kan 

worden beoordeeld. In deze context kan de logica van de streefdoelen en kleurencodering vanuit de 

Habitatrichtlijn (Tabel 3) als volgt worden beschreven. 

Rood betekent dat er geen of onvoldoende data zijn en de SvI niet of onvoldoende concreet kan 

worden vastgesteld. Verbetering is dan noodzakelijk, omdat zonder deze informatie niet duidelijk is of 

de levensvatbaarheid van de soort niet in het geding is. Bovendien is niet duidelijk op welk terrein en 

met welke prioriteit werk moet of kan worden verricht om het doel van levensvatbaarheid te 

behalen. 

Oranje, rood gearceerd betekent dat er alleen inschattingen op basis van maar weinig data kunnen 

worden gegeven. Ook dan is onvoldoende helder of de levensvatbaarheid in het geding is en waaraan 

bij voorkeur gewerkt moet worden. Deze niveaus van data-beschikbaarheid en kennis zijn voor onze 

adviezen voor verbetering van de monitoring dus geen zinvolle streefdoelen. 

Bij oranje gaat het om extrapolatie, interpretatie en inschatting door een expert, op basis echter van 

een relatief beperkte beschikbaarheid van data en informatie. 

Bij groen gaat het over een vrijwel complete inventarisatie of telling of een steekproef welke een 

statistisch en ecologisch wetenschappelijke modelering en schatting of extrapolatie toelaat. 
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Tabel 3: Criteria voor kennisniveaus gehanteerd in de Habitatrichtlijnrapportage. 

oordeel in Habitatrichtlijnrapportage beoordeling opmerking 

absentData - Insufficient or no data available 
slecht/onbekend 

aangegeven met ‘rood’ in de 

analysetabel 

 

estimateExpert - Based mainly on expert opinion with 

very limited data 

matig 

aangegeven met ‘oranje’ en 

rode arcering in de 

analysetabel 

estimatePartial - Based mainly on extrapolation from a 

limited amount of data 
matig 

aangegeven met ‘oranje’ in 

de analysetabel 

Complete survey or a statistically robust estimate 
goed 

aangegeven met ‘groen’ in 

de analysetabel 

 
Tabel 4: Hoofd- en subsindicatoren voor de Habitatrichtlijnrapportage. 

hoofd- of 

subindicator 

afkorting omschrijving 

hoofdindicator P Populatie 

subindicator     PG Populatiegrootte 

subindicator     PT Populatietrend 

hoofdindicator V Verspreiding of range 

subindicator     V Verspreiding 

subindicator     TV Trend Verspreiding 

hoofdindicator L / H Beschikbaarheid en kwaliteit gebruikt Leefgebied/Habitat 

subindicator     LG / HG Leefgebied Grootte / Habitat Grootte  

subindicator     TLG / THG Trend Leefgebied Grootte / Trend Habitat Grootte  

subindicator     LK / HK Leefgebied Kwaliteit / Habitat Kwaliteit 

subindicator     TLK / THK Trend Leefgebied Kwaliteit / Trend Habitat Kwaliteit 

 

 

2.1.2 Status beschikbare data en methoden 

De data en gebruikte methoden voor de bepaling van een subindicator zijn vervolgens op drie 

verschillende criteria beoordeeld (Tabel 5): 

1. Beschikbaarheid van data (en/of methode, inclusief de vraag of er een systematisch 

meetprogramma is) 

2. Resolutie in tijd en ruimte van de beschikbare data (en/of methode) 

3. Representativiteit in de ruimte van de data (en/of methode) 

Uitzondering hierop is de indicator ‘toekomstperspectief’. In de Habitatrichtlijnrapportage wordt deze 

indicator bepaald als een optelsom van de (huidige status van de) indicatoren Populatie, Verspreiding 

en Habitat in combinatie met gerapporteerde drukfactoren, bedreigingen en genomen maatregelen. 

Daarom is de kwaliteit van de beschikbare informatie ten behoeve van en daarmee de kwaliteit van 

de inschattingen voor bedreigingen en genomen maatregelen en inzicht in (mate van) drukfactoren 

beoordeeld.  

 

Een inconsistentie in de aanpak en de beschikbare informatie vanuit de Habitatrichtlijnrapportage is 
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dat voor de niet-Bijlage II-soorten de populatiegrootte in kilometerhokken wordt gerapporteerd, 

maar de populatietrend veelal op basis van aantalstrends uit de wintertellingen en de verspreiding 

(range en trend) op basis van 10x10-kilometerhokken.  
 
Tabel 5: Te beoordelen onderdelen van de SvI-indicatoren en gebruikte criteria. 

indicator onderdeel criterium 1 criterium 2 criterium 3 

Populatie en 

verspreiding 

Grootte/range 

en trend 

Beschikbare data en 

methode. Is er data? 

Is deze ontsloten? Is 

er een systematisch 

meetprogramma? Is 

de gebruikte 

methode in 

combinatie met data 

gevoelig genoeg om 

veranderingen op te 

pakken?  

Is de resolutie in 

ruimte en tijd 

voldoende? Denk 

hier aan frequentie 

van updates en zijn 

waarnemingen op 

klein genoeg 

schaalniveau 

gedaan?  

Zijn de data en 

methode ruimtelijk 

representatief? 

Denk hier aan 

representatief voor 

het gehele 

verspreidingsgebied 

en anderzijds voor 

alle typen relevant 

habitat en/of 

seizoenen. 

Populatie en 

verspreiding 

Grootte ten 

opzichte van 

FRP/FRV 

Is er een FRP/FRV? Is deze nauwkeurig 

en voldoende 

actueel? 

 

Habitat  Oppervlakte 

en kwaliteit 

en trend 

Beschikbare data en 

methode. Is er data? 

Is deze ontsloten? 

Is de resolutie in 

ruimte en tijd 

voldoende? Denk 

hier aan frequentie 

van updates en zijn 

waarnemingen op 

klein genoeg 

schaalniveau gedaan 

Zijn de data en 

methode ruimtelijk 

representatief? 

Denk hier aan 

representatief voor 

het gehele 

verspreidingsgebied 

en anderzijds voor 

alle typen relevant 

habitat en/of 

seizoenen. 

Toekomstperspectief  Hier zijn geen eigen criteria voor, dit is expert judgement van 

effecten van voorzienbare ruimtelijke ontwikkelingen 

 

Voor elk beoordelingscriterium is bepaald wat het ‘kennisniveau’ is: 

1. Hoog: gebaseerd op met name data en met voldoende mate van zekerheid vast te stellen 

voor de Habitatrichtlijnrapportage (aangegeven met groen in de analysetabel); 

2. Middel: gebaseerd op met name expert judgement en kan, in combinatie met beoordelingen 

van de overige subindicatoren, leiden tot de beoordeling van een indicator ‘onbekend’ in de 

Habitatrichtlijnrapportage (aangegeven met oranje in de analysetabel); 

3. Laag: te weinig data voor expert opinion en leidt al snel, in combinatie met beoordelingen 

van de overige subindicatoren, tot de beoordeling van een indicator ‘onbekend’ in de 

Habitatrichtlijnrapportage (aangegeven met rood in de analysetabel). 
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2.1.3 Monitorings- en onderzoeksadviezen 

Wanneer een of meer van de beoordelingscriteria ‘middel’ of ‘laag’ zijn, worden adviezen gegeven 

om tot een betere beoordeling te kunnen komen voor de Habitatrichtlijnrapportage. Hierbij is 

bepaald wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn voor geconstateerde data- en/of methodenlacunes.  

Voor SvI-indicatoren waarvan we verwachten dat financieel dan wel praktisch dataverzameling (op 

korte termijn) niet haalbaar is voor een ‘volledige inventarisatie of statisch onderbouwde schatting’ 

(complete survey of statistically robust estimate) is aangegeven hoe de expert judgement kan worden 

onderbouwd. Indien (ecologische) kennislacunes verhinderen dat een efficiënte methode kan worden 

geadviseerd, geven we een onderzoeksadvies hoe deze kennislacunes kunnen worden opgeheven. 

Onderdeel van het monitorings- en onderzoeksadvies is een grove kosteninschatting. 

 

Voor de monitorings- en onderzoeksadviezen is ook bepaald wat het ‘kennisniveau’ of mogelijkheid 

tot directe toepasbaarheid is: 

1. Hoog: methodiek is een beproefde en in literatuur goed beschreven methode, waarmee in 

Nederland en/of buitenland ruime ervaring is (aangegeven met groen in de analysetabel); 

2. Middel: methodiek is bekend uit literatuur en in meer of mindere mate beproefd of op basis 

van expert judgement een kansrijk methodiek. Of de methodiek in Nederland toepasbaar is 

niet zeker (enig vooronderzoek noodzakelijk) (aangegeven met oranje in de analysetabel); 

3. Laag: er is uit literatuur of op basis van expert judgement geen min of meer beproefde 

methodiek voorhanden. Vooronderzoek naar mogelijke methodieken en/of ecologische 

kennislacunes is noodzakelijk (aangegeven met rood in de analysetabel). 

 

2.1.4 Gebruikte bronnen 

Voor de beoordelingen van de beoordelingscriteria zijn drie typen bronnen gebruikt: 

1) specifieke literatuurbronnen, deze zijn aangegeven in de analysetabellen én in een separate 

literatuurlijst opgenomen (zie Bijlage II); 

2) data, waaronder die die voor de Habitatrichtlijnrapportage gebruikt is; 

3) expert judgement. 

 

Alle auteurs hadden onbeperkt toegang tot de gevalideerde waarnemingen van de NDFF.  

 

Criterium 1: Beschikbaarheid van data en methode 

Geanalyseerd is of aanwezige data ook daadwerkelijk ontsloten is. Omdat in Nederland natuurdata 

centraal beschikbaar wordt gesteld via de NDFF, speelt die data mogelijk een grote rol. Data die 

verzameld zijn in het kader van het Netwerk Ecologisch Monitoring zijn meegenomen. Ten aanzien 

van databeschikbaarheid is hier specifiek aandacht geschonken aan data welke via onderzoeken in 

het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn gedaan, waarbij de vraag is of deze ontsloten is, 

en zo niet wat de bijdrage zou kunnen zijn. Tevens is beschouwd welke (statische) methode is 

gebruikt en of deze in combinatie met de gebruikte data voldoende gevoelig is voor het beoogde 

doel.  
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Criterium 2: Resolutie in tijd en ruimte 

Geanalyseerd is of de frequentie van updates hoog genoeg is en of de waarnemingen op klein genoeg 

schaalniveau zijn gedaan.  

Als maat voor de resolutie in de tijd is onder andere het percentage van geactualiseerde 10x10-

kilometerhokken na de afgelopen Habitatrichtlijnrapportage gebruikt (CBS, 2018). Omdat voor de 

meeste soorten het aantal bezette kilometerhokken staat voor 'populatiegrootte' is het van belang 

dat de stand van zaken van de verspreiding van de soorten over kilometererhokken bekend is en 

geactualiseerd is. Een lage actualisatiegraad op 10x10-kilometerhokniveau betekent automatisch dat 

deze op kilometerhok ook laag is. 

Beschouwd zijn zowel de situatie met betrekking tot kilometerhokken als individuen. De 

Habitatrichtlijnrapportage gaat uit van kilometerhokken voor de populatiegrootte (voor niet Bijlage II-

soorten), dat weegt dan ook zwaarder in het eindoordeel voor dit criterium bij de populatiegrootte8. 

 

Criterium 3: Ruimtelijke representativiteit  

Geanalyseerd is of de beschikbare data uit het gehele verspreidingsgebied en/uit alle typen relevant 

functioneel habitat afkomstig is (waarbij bijvoorbeeld winterverblijven en kraamverblijven als typen 

(verblijfs)habitat worden behandeld). Daaruit kan worden afgeleid of de data ruimtelijke 

representatief is. Met relevant wordt hier bijvoorbeeld bedoeld dat voor de verspreiding van een 

soort de verspreidingsdata voor winter én zomer bekend zouden moeten zijn.  

De verspreidingskaarten op 10x10-kilometerhokniveau welke voor de Habitatrichtlijnrapportage zijn 

gebruikt, zijn beschikbaar gemaakt (Bijlage III). Tevens zijn de gevalideerde waarnemingen uit de 

NDFF per soort en per bron in tabelvorm gegeven (Bijlage IV, zie ook als voorbeeld Tabel 6). Uit zowel 

de geografische ligging (kaarten) als de bronnen (aanwijzing voor het type verblijfplaats) kan ook 

worden afgeleid wat de ruimtelijke representativiteit is. Beschouwd zijn zowel de situatie met 

betrekking tot kilometerhokken als individuen.  

 
Tabel 6: Voorbeeld van een overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF aan de hand van 
het protocol in de NDFF. Bij dit voorbeeld (het betreft de franjestaart) is duidelijk dat het overgrote 
deel van de waarnemingen uit de NEM Vleermuis Wintertellingen afkomstig is en dus uit 
winterverblijfplaatsen en –habitat en daarvoor representatief kunnen zijn. Onder andere of deze 
waarnemingen ook representatief zijn voor de zomerverspreiding is dan vervolgens de vraag. 

protocol aantal  percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 107 2.89% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 209 5.65% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 31 0.84% 

17.002 Braakbalonderzoek 1 0.03% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 3342 90.32% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 2 0.05% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 8 0.22% 

totaal 3700 100 

 

                                                           
8 Gaandeweg het uitvoeren van de onderhavige analyse onderzoek bleek de wens en mogelijke rapportage -eis 
vanuit de EU, om populatiegrootte in individuen te kennen. Daar is in de analysetabel geen rekening mee 
gehouden; wel in de vervolgadviezen. 
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Monitorings- en onderzoeksadvies 

Bij het bepalen van het advies voor verbetering van de monitoring van SvI (sub-)indicatoren is zoveel 

mogelijk aangesloten op bekende en huidige methoden en data voor de landelijke monitoring 

(integratie in de al bestaande en lopende NEM-methodiek). Expertise uit het buitenland is ook 

betrokken (met name België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en UK). Daarvoor zijn questionnaires 

verstuurd (zie Bijlage V) en zijn de rapportages omtrent nationale monitoring beschouwd. Voor 

monitoringsadvies is in eerste instantie gebruik gemaakt van literatuur en, indien deze niet aanwezig 

of onvolledig is, van expert judgement. 

 

2.2 Selectie soorten kwetsbaarheid energietransitie 

In deze stap wordt de relatieve kwetsbaarheid van soorten voor de energietransitie bepaald 

(analysetabel 2). De kwetsbaarheid van een soort laat zich uitdrukken in kans (dat een negatief effect 

optreedt) x gevolg (voor de populatie). Het betreft hier de kwetsbaarheid voor drukfactoren die 

direct of indirect te maken hebben met energietransitie in relatie tot de bebouwde omgeving en 

gebouwen, aangevuld met een aantal drukfactoren in relatie tot energietransitie in het buitengebied. 

Daarbij is zoveel als mogelijk conform Limpens et al., 2018 gewerkt. 

 

De kans (of het risico) dat een soort geraakt wordt door de energietransitie wordt medebepaald door 

de overlap van het optreden van specifieke drukfactor(en) vanuit de energietransitie en het 

voorkomen van de verschillende functies voor die soort (inclusief aantrekking door bijvoorbeeld 

windturbines). Hoe meer ruimtelijke overlap en hoe wijdverbreider een SFC voorkomt, hoe groter de 

kans op geraakt worden en hoe groter het risico voor die SFC ten opzichte van bijvoorbeeld een SFC 

welke slechts lokaal voorkomt en een zeer geringe overlap heeft met een drukfactor vanuit de 

energietransitie.  

Het gevolg van een negatief effect voor een soort, ofwel de gevoeligheid van de soort voor een 

drukfactor, wordt bepaald door de populatiegrootte, het relatieve belang van de geschade functie 

voor de soort en de verspreiding van een soort in termen van het aantal gebruikte objecten of 

structuren. Hoe kleiner de populatieomvang en hoe minder objecten een soort gebruikt, hoe groter 

het gevolg als objecten geraakt worden. Een kleine populatie kan immers bijvoorbeeld door het 

verlies van een klein aantal (essentiële) verblijven relatief sterk afnemen.  

 
Een drukfactor kan via meerdere mechanismen effecten op een soort hebben, denk aan 
ruimtebeslag, habitatvernietiging, habitatverandering en verstoring en vervolgens doding of 
verminderde reproductie (Tabel 7).  

Soort(-functie)specifieke verschillen in gevoeligheid voor drukfactoren worden bepaald door een 

combinatie van: 

1. voornoemde kans op geraakt worden (ruimtelijke overlap tussen het optreden van de 

drukfactor en het voorkomen soortfunctie(s), en 

2. de gevoeligheid, i.c. relatieve gevoeligheid van soort en functie(s) voor de drukfactor 

3. de grootte van de populatie  

 

Om op een gestandaardiseerde en navolgbare manier de gevoeligheid van soorten voor drukfactoren 

te bepalen, hebben de soortenexperts een lijst met vragen ingevuld met betrekking tot het hiervoor 
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genoemde ruimtelijke overlap en de gevoeligheid. Voor populatiegrootte zijn de getallen uit de 

recente habitatrichtlijnrapportage gebruikt. Op basis van die waarden wordt de gevoeligheid bepaald 

voor de verschillende drukfactoren en vervolgens ook de kwetsbaarheid.  

Hiermee wordt een zoveel mogelijk geobjectiveerde beoordeling per soort verkregen, waarbij het 

relatieve verschil tussen de soorten een bruikbare maat is.  

Om soorten onderling te kunnen vergelijken is de totale kwetsbaarheid (door middel van optellingen 

van alle waardes van alle drukfactoren en alle soorten) op 100 gezet en zijn de soorten vervolgens in 

drie groepen verdeeld op basis van 33% percentiel: zeer kwetsbaar, kwetsbaar, nauwelijks kwetsbaar. 
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Figuur 3: Schematische weergave van de stappen welke gevolgd worden om de relatieve 
kwetsbaarheid van soorten te bepalen voor de energietransitie. 

Energietransitie 

bebouwde omgeving 

 

In woonhabitat van bebouwde omgeving: 
- nieuwbouw 
- renovatie 
- na-isolatie 
- microturbines 
- zonnepanelen op daken 

In foerageer- en verbindend habitat 

van bebouwde omgeving: 
- turbines (met name industriegebieden) 
- zonneweide op water 
- zonneweide op land 

Kans: ruimtelijke overlap 

(tussen de drukfactor van de energietransitie en de 

soort-functiecombinatie) 

soorten functies 

Relatieve drukfactoren  
(onafhankelijk van de soort) 

Kwetsbaarheid 
voor drukfactoren 

in woonhabitat 

van bebouwde 

omgeving 

Analysetabel 1 
Staat van Instandhouding 

(populatiegrootte) 

Gevolg: gevoeligheid 

(relatief gevolg voor de soort [via de 

specifieke soort-functiecombinatie] voor de 

energietransitie en de populatieomvang) 
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2.2.1 Aannames wat betreft voorkomen drukfactoren 

We hebben gekeken naar het ruimtelijk voorkomen van een bepaalde factor in het leefgebied van 

vleermuizen.  We hebben hierbij onderscheid gemaakt tussen: 
- stedelijk gebied centrum 

- stedelijk gebied randzones/industriegebieden 

- buitengebied besloten 

- buitengebied open 

- boven waterpartijen binnen bebouwde kom 

- boven waterpartijen buiten bebouwde kom 

Wat betreft voorkomen van bepaalde drukfactoren hebben we de volgende aannames gebruikt: 
- Microturbines kunnen voorkomen in: 

o het stedelijk gebied (centrum) 

o stedelijk gebied randzones/industriegebieden 

- Megaturbines kunnen voorkomen in: 

o stedelijk gebied randzones/industriegebieden 

o buitengebied besloten (er worden ook turbines in bospercelen geplaatst) 

o buitengebied open 

o boven waterpartijen buiten bebouwde kom (turbines boven grote binnenwateren, 

zoals IJsselmeer) 

- Zonneweides kunnen voorkomen: 

o boven waterpartijen buiten de bebouwde kom 

- Zonneweides op land kunnen voorkomen in: 

o buitengebied open 

Wat betreft migratieroutes zijn de volgende landschapselementen relevant voor vleermuizen: 
- grote landschappelijke elementen, zoals kustlijn/grote rivieren 

- kleinschalige lijnvormige elementen 

- open landschap/overig open 

Wat betreft overlap tussen voorkomen van windturbines en a] voorkomen van vleermuizen in een 

habitat en b] met gedrag (vlieghoogte en aantrekkende werking) waarin een risico van turbines voor 

specifieke vleermuissoorten kan optreden9, wordt gewerkt met de volgende uitgangspunten: 

Turbines en vleermuishabitat/-gedrag overlappen als turbines in landschappen/op locaties worden 

geplaatst met de volgende kenmerken: 

 grote landschappelijke elementen, zoals kustlijn/ grote rivieren 

 open landschap/overig open 

Uitgaande van de verschillende gebouwtypen, waar de soorten voor de verschillende (verblijfplaats-) 

functies in verschillende mate gebruik van maken, hebben we per gebouwtype geschat hoe groot de 

relatieve kans is dat dit gebouwtype, en dus de bijbehorende SFC, geraakt wordt door een drukfactor 

                                                           
9 Migratielandschap in migratieperiode (inclusief aantrekkende werking), transitgebied in de kraamtijd en 
foerageergebied in de kraamtijd (inclusief aantrekkende werking); voor nadere uitwerking zie Limpens et al., 
2021. 
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van de energietransitie. Dit is gedaan op een schaal van 1-5 (1: kans aanwezig in/bij een zeer klein 

deel gebouwen met SFC – tot – 5: kans aanwezig in/bij een zeer groot deel van de gebouwen met 

SFC). Zo schatten we bijvoorbeeld in dat een (spouw of dak van een) woonhuis of hoogbouw eerder 

wordt geraakt dan een kerkzolder. Per gebouwtype hebben we de volgende inschatting/waarde 

gebruikt: 
- hoogbouw: 4 

- woonhuis: 4 

- historisch gebouw (bijvoorbeeld kerk, kasteel, historische boerderij): 1 

- boerderij (met uitzondering van historische boerderij): 1 

- ondergronds/ grondgedekte structuur: 0 

- boom (levend + dood): 0 

- onder bruggen: 1 

- anders/onbekend: 0 

 

2.2.2 Aannames wat betreft gevoeligheid van een soort voor schade door een 
drukfactor 

Een specifieke drukfactor kan via mechanismen, zoals verlies van habitat, sterfte of verminderde 
reproductie, leiden tot een gevolg voor een SFC. Zo laat Tabel 7 bijvoorbeeld zien dat door de 
drukfactor ‘renovatie’ het aanwezige woonhabitat geheel verloren kan gaan. De relatieve waarde, 
voor gevoeligheid van een soort voor  schade als gevolg van een drukfactor, is per drukfactor, voor de 
verschillende mechanismen, ingeschat in categorieën van 0 tot en met 5 (Tabel 7). Voor die 
inschattingen maken we onderscheid tussen druk in de ‘kraamperiode’ (op SFC’s gerelateerd aan 
kraamverblijven), in de ‘zomerperiode niet kraam’ (op SFC’s  niet gerelateerd aan kraamverblijven) en 
in de ‘winterperiode’ (op SFC’s gerelateerd aan winterverblijven). De waarden zijn voor alle soorten 
gelijk gehouden. De relativiteit van de waarden is vooral in de regel (het specifieke mechanisme 
gerelateerd aan K, ZP en W), maar ook in de kolom (alle mechanismen in relatie tot bijvoorbeeld K 
[gerelateerd aan kraamverblijven]) gewogen. Het gevolg van een niveau van druk voor een soort 
wordt bepaald door de rol van de SFC voor de populatie, populatiegrootte en ‘(ver)spreiding’ van de 
SFC. 

 
Tabel 7: Inschatting gevolg van een drukfactor op de functionaliteit van verblijven, foerageergebied of 
gebruikte routes gedurende de kraamperiode (K) gericht op vrouwtjes,  zomer- en paarperiode (Z) 
gericht op niet voor kraamfunctie van belang zijnde structuren en winterperiode (W). 5 = zeer groot 
gevolg, 100% verlies aan functionaliteit, 0 = geen gevolg, 0% verlies aan functionaliteit. 

drukfactor mechanismen periode 

  K ZP W 

sloop (niet beschouwd als drukfactor 

vanuit energietransitie) 

vernietiging/verlies woonhabitat sloop 5 5 5 

  sterfte (woonhabitat) sloop 2 2 2 

  verminderde reproductie sloop 5 1 2 

     

nieuwbouw (energieneutraal) geen nieuw aanbod/verlies woonhabitat  5 5 5 

  lagere kwaliteit aanbod/verlies kwaliteit woonhabitat  4 3 4 

  verminderde reproductie  4 0 0 
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drukfactor mechanismen periode 

  K ZP W 

     

renovatie vernietiging/verlies woonhabitat 5 5 5 

  verlies kwaliteit woonhabitat 4 3 4 

  sterfte (woonhabitat) 2 2 2 

  verminderde reproductie 4 1 2 

     

na-isolatie vernietiging/verlies woonhabitat 5 5 5 

  verlies kwaliteit woonhabitat 4 3 4 

  sterfte (woonhabitat) 2 2 2 

  verminderde reproductie 4 1 2 

     

microturbines - wind sterfte (verbindend habitat, foerageergebied) 4 2 1 

     

zonnepanelen op daken vernietiging/verlies woonhabitat 1 1 1 

  verlies kwaliteit woonhabitat 2 2 2 

  verminderde reproductie 1 1 1 

     

windturbines op land sterfte (verbindend habitat, foerageergebied) 3 4 1 

  vernietiging/verlies woonhabitat 1 1 1 

  verlies kwaliteit woonhabitat 1 1 1 

     

zonneweide op water vernietiging/verlies voedsel- en foerageerhabitat 3 3 1 

  verlies kwaliteit voedsel- en foerageerhabitat 2 2 1 

     

zonneweide op land verlies en kwaliteitsverlies foerageerhabitat 4 2 1 

     

windturbines op zee sterfte (verbindend habitat, foerageergebied) 2 3 n.v.t. 

 

Hieronder staat een aantal voorbeelden van de redeneringen achter de inschattingen van de relatieve 

waarden voor gevoeligheid zoals in Tabel 7 genoteerd. 

 
drukfactor mechanismen Periode 

 

  K 
 

ZP W 

sloop  sterfte (woonhabitat) sloop 2 2 2 

  Er wordt veelal niet gesloopt in de gevoelige perioden, er worden maatregelen genomen om soorten buiten te sluiten, er 
wordt zo gesloopt dat dieren kunnen ontsnappen; we schatten de gevoeligheidswaarde op 2, dat betekent dat het ‘geheel 
aan risico op sterfte’/’geheel aan gevoeligheid voor sloop via het effect sterfte’ rond de 40% ligt; we schatten in dat dat 
gelijk is voor zowel K, ZP als W.  

     

renovatie verlies kwaliteit woonhabitat 4 3 4 

  het gaat met name om de relatieve waarden van K, ZP en W; door renovatie verlies je niet altijd alle kwaliteit dus geen 5, ZP 
stelt lagere eisen dan K en W, dus 3 voor ZP 
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drukfactor mechanismen Periode 
 

  K 
 

ZP W 

  verminderde reproductie 4 1 2 

  Renovatiewerkzaamheden buiten, worden meer in de zomer dan in de winter uitgevoerd, ze leiden niet altijd overal tot 
verminderde reproductie; storing van K leidt tot veel impact op reproductie en van ZP tot relatief weinig (vrouwtje zou 
zoveel effect moeten ondervinden dat reproductie later in het jaar of volgend jaar er onder leidt); storing van W leidt tot 
minder fit uit de winter komen van sommige individuen maar tot minder impact dan bij rechtstreekse schade door impact 
op K.  

      

na-isolatie sterfte (woonhabitat) 2 2 2 

  ‘Na-isolatie’ is een verzameling van technieken, waarvan bijvoorbeeld inpakken, aan binnen of buitenkant van de gevel, 
niet of nauwelijks tot sterfte leidt; bij volspuiten van de spouwmuur is er een risico op sterfte - maar niet altijd 100% van de 
dieren; we schatten de gevoeligheidswaarde op 2, dat betekent dat het ‘geheel aan risico op sterfte’/’geheel aan 
gevoeligheid voor na-isolatie via het effect sterfte’ rond de 40% ligt; we schatten in dat dat gelijk is voor zowel K, ZP als W. 

 

2.2.3 Vullen van de analysetabel 

De verschillende soortexperts hebben een analysetabel ingevuld met vragen naar de verschillende 

aspecten welke de overlap van het voorkomen van de SFC’s met specifieke drukfactoren bepalen 

(separaat meegeleverde analysetabel 2 – drukfactoren). Bijvoorbeeld: “Welk deel van de 

kraamverblijven wordt gevonden in woonhuizen (onder andere overlap met na-isolatie)? Of: Welk 

deel van de populatie vliegt hoger dan 60 meter (onder andere overlap met wind op land)?  

Per gevraagde waarde is de soortexpert gevraagd een bron aan te leveren. Voor kennis over onder 

andere ecologie, reproductie, migratie, microklimaat en kenmerken worden zoveel mogelijk 

soortspecifieke bronnen gebruikt. Algemenere bronnen zoals een verspreidingsatlas worden gebruikt 

voor vragen over ruimtelijk voorkomen van een soort.  

We onderscheiden drie soorten waarnemingen: 

 peer reviewed:  gepubliceerd in een tijdschrift met een scientific index 

 non peer reviewed:  gepubliceerd in een tijdschrift zonder een scientific index of in een eigen, 

maar op te vragen databank 

 anekdotisch:  niet gepubliceerde waarneming en/of niet in openbare databank 

 

2.3 Prioritering SvI-monitoring 

Het doel van stap 3 is om een prioritering aan te kunnen brengen in de soorten én (sub)indicatoren 

voor welke de monitoring verbeterd dient te worden.  
 
Voor de prioritering van de SvI monitoring baseren we ons op: 

1) Onzekerheden in de bepaling huidige SvI en toekomstperspectief van de soort 
2) Kwetsbaarheid van de soort voor de energietransitie 
3) Staat een soort op Bijlage II van de habitatrichtlijn? 

 
Het gaat er hier om, per soort en SvI-indicator, vast te stellen of er al dan niet voldoende informatie is 
om de SvI te bepalen en in het geval dat dit niet zo is, welk(e) (sub-)indicatoren met prioriteit moeten 
worden onderzocht.  
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Ad 1)  Voor soorten waarvan momenteel de SvI niet of enkel met een hoge mate van onzekerheid kan 
worden vastgesteld is het bepalen van de SvI van belang. De analyse voor de status van de 
monitoring (analysetabel 1, paragraaf 2.1) vormt de input hiervoor.  

 
Ad 2) A: Voor een aantal soorten geldt dat de SvI niet gunstig is (bijvoorbeeld grijze 

grootoorvleermuis – zeer ongunstig), maar dat deze soorten relatief minder negatieve effecten 
zullen ondervinden van de energietransitie in brede zin en relatief meer door andere 
drukfactoren (voor de grijze grootoorvleermuis bijvoorbeeld functieverandering van gebouwen 
met name kerken). Voor deze soorten is het wel zaak om de SvI goed te kunnen blijven 
monitoren of te kunnen gaan monitoren.  
B: Voor een aantal soorten zal de energietransitie wel een negatief effect op de SvI kunnen 
veroorzaken. Teneinde met zekerheid te kunnen stellen of de energietransitie al dan niet leidt 
tot een ongunstige of ongunstiger SvI is monitoring van deze soorten van belang. Afdoende 
inzicht in de SvI is bovendien van belang, omdat voor ontheffingen, ook in het kader van de 
energietransitie, inzicht in de SvI een voorwaarde is. De analyse voor de kwetsbaarheid voor de 
energietransitie (analysetabel 2, paragraaf 2.2) vormt de input hiervoor.  

 

Er wordt een stoplicht gehanteerd zoals in Tabel 8 is aangeven. Hierbij geldt dat één aspect op rood 

leidt tot rood en één aspect op oranje en de ander op groen leidt tot oranje. 

 
Tabel 8: Stoplichtbenadering voor noodzaak verbetering SvI-monitoring. 

status 

Habitatrichtlijnrapportage 

verplichting en status SvI 

 

kwetsbaarheid voor 

energietransitie 

 noodzaak verbetering 

monitoring 

     

Onbekend of zeer ongunstig en 

Zeer kwetsbaar  Hoog  

Kwetsbaar  Hoog  

Nauwelijks kwetsbaar  Hoog  

     

Matig gunstig en 

Zeer kwetsbaar  Hoog 

Kwetsbaar  Middel  

Nauwelijks kwetsbaar  Middel  

     

Gunstig en 

Zeer kwetsbaar  Hoog 

Kwetsbaar  Middel  

Nauwelijks kwetsbaar  Laag  

 

De prioritering voor welke indicatoren van de SvI, monitoring dient te worden verbeterd en tot welk 

niveau (streefdoel), is mede gebaseerd op de specifieke aanleiding waarom de verbetering van de SvI 

monitoring gewenst is.  

  

Verbetering monitoring vanuit Habitatrichtlijnrapportage en status van de SvI 
Voor soorten waarvan de SvI onbekend is (en zonder extra inzet zou blijven) is het zaak dat minimaal 
de hoofdindicatoren bekend worden (maximaal 1 onbekend), subindicatoren kunnen gebaseerd 
worden op expert judgement, onder de voorwaarde dat zij samen leiden tot de ‘status bekend’ voor 
de hoofdindicator. Indien subindicatoren (zoals bijvoorbeeld TV of PT) onbekend zijn, start dan met 
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het verbeteren van de monitoring voor die subindicatoren. Streefdoel afgeleid van richtlijnen voor, i.c. 
minimale eisen aan data, vanuit Habitatrichtlijnrapportage (Tabel 9).  

 
Wanneer de SvI zeer ongunstig is (en naar verwachting blijft) is het streefdoel dat minimaal de 
hoofdindicatoren bekend worden én dat PT en TV  grotendeels op basis van data worden vastgesteld. 
Voor deze soorten geldt dat de SvI onder druk staat en dat het noodzaak is dat de SvI ontwikkeling 
nauwgezet gevolgd kan worden. Hier wordt een aanscherping van het streefdoel vanuit de 
Habitatrichtlijnrapportage geadviseerd (Tabel 9). 

 

Verbetering monitoring vanuit de energietransitie 

Een eventueel negatief effect op de SvI door de energietransitie begint bij óf slachtoffers óf minder 

reproductie (verlies verblijven/kwaliteit habitat) en daarmee zal een effect waarschijnlijk het eerst 

merkbaar zijn aan een teruggang in PG en PT (in individuen) en uiteindelijk ook aan V en TV.  

 
Wanneer de SvI onder zeer zware druk kan komen te staan door de energietransitie (de soort is zeer 
kwetsbaar voor de energietransitie), is daarom het streefdoel dat minimaal alle hoofdindicatoren 
bekend worden én dat PT en TV grotendeels op basis van data worden vastgesteld én PG – ten minste 
op basis van expert judgement - kan worden bepaald. Hier wordt een net wat verder gaande 
aanscherping van het streefdoel vanuit de Habitatrichtlijnrapportage geadviseerd (Tabel 9). 

 
Wanneer de SvI onder zware druk door de energietransitie (soort is kwetsbaar voor de 
energietransitie) dan is het streefdoel dat de hoofdindicatoren bekend worden én dat PT grotendeels 
op basis van data kan worden vastgesteld. Ook hier wordt een net wat verder gaande aanscherping 
van het streefdoel vanuit de Habitatrichtlijnrapportage geadviseerd (Tabel 9). 

 

Verbetering monitoring vanuit status op Bijlage II van de Habitatrichtlijn 

Voor alle Bijlage-II soorten geldt dat adviezen voor – verbetering – van de monitoring al volgen vanuit 

de SvI of de mate van kwetsbaarheid van uit de energietransitie. Er zijn daarom geen streefdoelen 

vanuit specifiek alleen de status op Bijlage II van de Habitatrichtlijn geformuleerd.  
 
Tabel 9: Streefdoel voor de gewenste informatiestatus voor de afzonderlijke SvI-(sub)indicatoren, 
vanuit noodzaak tot verbetering van de SvI-monitoring (bovenste deel) en in combinatie met de 
kwetsbaarheid voor de energietransitie (onderste deel, volgende pagina). 

aanleiding verbetering 

status SvI  
kwetsbaarheid 
energietransitie 

I Streefdoel monitoring 

Onbekend  
 

  

- hoofdindicatoren bekend (maximaal 1 onbekend) 
- start met subindicatoren van P en V welke onbekend zijn  
- subindicatoren mogen op basis van gedeeltelijke inschatting/expert 
judgement (1)  
 Matig 

Ongunstig 

Zeer 
Ongunstig 
 

  
- hoofdindicatoren bekend (maximaal 1 onbekend) 
- PT en TV middels een volledige inventarisatie of gedegen/statistisch 
onderbouwde schatting (2)  
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aanleiding verbetering 

status SvI  
kwetsbaarheid 
energietransitie 

I Streefdoel monitoring 

Onbekend 

+ 

Zeer Kwetsbaar  

 

- hoofdindicatoren bekend  
- start met subindicatoren van P en V welke onbekend zijn 
- PT en TV middels een volledige inventarisatie of gedegen/statistisch 
onderbouwde schatting 
- PG minimaal op basis van gedeeltelijke inschatting/expert judgement 
- PT en PG  gebaseerd op aantallen of dichtheden 

Zeer 
Ongunstig 
 

Kwetsbaar  

Matig 
Ongunstig 

+ Zeer Kwetsbaar  

- hoofdindicatoren bekend  
- start met subindicatoren van P en V welke onbekend zijn 
- PT en TV middels een volledige inventarisatie of gedegen/statistisch 
onderbouwde schatting 
- PG minimaal op basis van gedeeltelijke inschatting/expert judgement 
- PT en PG  gebaseerd op aantallen of dichtheden 

Matig 
Ongunstig 

+ Kwetsbaar   

- hoofdindicatoren bekend  
- start met subindicatoren van P en V welke onbekend zijn 
- PT middels een volledige inventarisatie of gedegen/ statistisch 
onderbouwde schatting  
- PT gebaseerd op aantallen of dichtheden  

Gunstig 

Gunstig + 
Nauwelijks 
Kwetsbaar  

 - geen directe noodzaak of prioriteit verbetering SvI-monitoring 

(1): dit leidt tot kwalificatie in Habitatrichtlijnrapportage: estimatePartial - Based mainly on extrapolation from a limited amount of data 
(2): dit leidt tot kwalificatie in Habitatrichtlijnrapportage: complete survey or a statistically robust estimate 

 

2.4 Analyse effectieve maatregelen bebouwde omgeving 

In deze stap wordt de kennis gebundeld met betrekking tot de ‘bewezen effectiviteit’ van 

compenserende maatregelen voor die soorten welke als zeer kwetsbaar of kwetsbaar worden 

beschouwd voor de energietransitie in de bebouwde omgeving, zoals dat uit een eerdere analysestap 

blijkt (analysetabel 2, paragraaf 2.2). Omdat de effecten van de energietransitie in de bebouwde 

omgeving zich primair voordoen in relatie tot verblijfplaatsen, is de huidige analyse daarop gericht. 

Mitigatie van effecten door bijvoorbeeld windturbines (groot of klein) of zonnepanelen in velden of 

op water in de bebouwde omgeving zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die voor buiten de 

bebouwde omgeving en worden kort behandeld in hoofdstuk 8. 

In de loop der jaren is in Nederland en het buitenland een grote diversiteit aan maatregelen 

toegepast. Dit gebeurde zowel bij projecten in het kader van wetgeving (verplichte compensatie) als 

bij projecten waarbij maatregelen zijn toegepast, bijvoorbeeld woonvoorzieningen zijn aangeboden 

om het leefgebied van een soort plaatselijk te verbeteren.  

In situaties waar het gebruik van de maatregelen door vleermuizen is gemonitord is soms ook kennis 

opgedaan over effectiviteit (zie kader). Deze kennis is vaak gedeeld tijdens een congres, 

opgeschreven als mededeling op een website of anderszins openbaar gepubliceerd in bijvoorbeeld 

een wetenschappelijk tijdschrift. Ook zijn er diverse samenvattende reviews over gebruik en potentie 

van mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld: Briggs, 2004, Korsten 2012, Mackintosh, 2016, Ruegger 

2016, Lintott & Mathews 2018, Dekker & Jonge Poerink 2019 en Collins et al., 2020). Echter bij veel 

van de reviews is niet opgenomen voor welke soort of functie de compenserende maatregelen zijn 

getroffen, daarnaast is de effectiviteit van alternatieve voorzieningen ook afhankelijk van het lokale 

klimaat en bouwstijl. In de huidige analyse worden expliciet de soort én functie beschouwd. 

 

De opgedane kennis wat betreft maatregelen in de bebouwde leefomgeving is op een overzichtelijke 
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wijze, per soort en functie in een Exceltabel gebundeld (analysetabel 3: effectiviteit maatregelen). 

Hiermee verkrijgen we uiteindelijk een overzicht van toegepaste maatregelen en daaronder de 

‘evidence based’ of bewezen effectieve maatregelen.  

 

Bewezen effectiviteit en gebruik 

We spreken van een effectieve maatregel als 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.  

 

Om te kunnen spreken van ‘bewezen’ is een vergelijking nodig tussen de originele (in het geval van 

voor ruimtelijke ontwikkelingen) of natuurlijke situatie, met de situatie na toepassing van 

maatregelen, gedurende meerdere jaren. De vergelijking inclusief de onderliggende data dienen 

ontsloten te zijn, bij voorkeur ‘peer reviewed’. Dergelijke verslaglegging vormt de basis voor ‘evidence 

based’ werken en daarmee kan vervolgens wetenschappelijk onderbouwd worden of een 

maatregelen wel of niet effectief is. 

 

Gebruik van een structuur welke als maatregel ter compensatie van een verloren SFC is ingezet 

(verblijf-, voedsel- of verbindend habitat) is een voorwaarde voor de effectiviteit van een maatregel 

(zonder gebruik is de maatregel immers per definitie niet effectief). Maar gebruik van een maatregel 

wil niet altijd zeggen dat de maatregel ook effectief is, in de zin van de hiervoor gegeven definitie. 

Gebruik wijst wel op de potentie van een maatregel om effectief te kunnen zijn (wellicht voor een 

lichtere, maar ook voor een vergelijkbare functie). 

 

Bovenstaande is ook direct gerelateerd aan de vraag, wanneer mitigatie of compensatie succesvol is 

in een ‘veld’situatie, wanneer niet direct gemeten kan worden of ‘de reproductie en overleving van 

individuen ook op langere termijn ten minste hetzelfde is als in de originele situatie’.  

 

Een uitgebreidere toelichting op wanneer mitigatie of compensatie succesvol is, staat in Bijlage IX. 

 

 

2.4.1 Methode om effectiviteit te bepalen op basis van de beschikbare informatie 

In deze stap maken we gebruik van bestaande informatie om kennis over gebruik en effectiviteit van 

mitigerende maatregelen bijeen te brengen (zie paragraaf 2.4.2). Er is niet specifiek gezocht op 

literatuur welke mechanismen voor ingebruikname en/of effectiviteit hebben onderzocht, maar deze 

wel genoteerd als ze genoemd worden. Uit het overzicht volgen onderzoeksadviezen. 

 

Toepassing: 

De maatregelen zoals in de analysetabel genoemd, worden toegepast bij ruimtelijke ontwikkelingen 

en actief soortenbeleid en hebben met name betrekking op van voorkomen, mitigeren en 

compenseren van verlies in kwantitatief en kwalitatief aanbod aan verblijfshabitat, en op voorkomen 

en mitigeren van verstoring en slachtofferrisico. De richtlijnen voor maatregelen die geaccepteerd 

worden bij een ontheffingsaanvraag staan momenteel samengevat in de kennisdocumenten van 

BIJ12 (link naar kennisdocumenten: https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
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landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/). Deze zijn beschikbaar 

voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en gewone 

grootoorvleermuis. We gaan ervan uit dat als een type voorziening in de kennisdocumenten wordt 

beschouwd als van toepassing, dat deze typen dan ook met regelmaat worden toegepast. Ook uit 

literatuur, ontheffingsaanvragen en eigen ervaring van de auteurs is geput om te bepalen of en in 

hoeverre typen voorzieningen worden toegepast. 

 

Gebruik: 

Korsten heeft in zijn rapport (Korsten 2012), en de update hiervan in het kader van een cursus van de 

Zoogdiervereniging (Korsten, 2020a), per soort en functie, het gebruik van een groot aantal 

maatregelen samengevat. Hierbij is het bekend gebruik gescoord op een schaal van 1-4, tussen ‘zeer 

zelden waargenomen’ en ‘algemeen waargenomen’. In de analysetabel is deze kennis in zijn geheel 

overgenomen en als basis gebruikt om ‘potentie’ of ‘gebruik’ weer te geven. In Korsten, 2012 en 

2020a worden andere maten (groot, klein) en typering gebruikt (plat, bol, meerlagig) en is het 

onderscheid tussen bebouwde omgeving en niet-bebouwde omgeving niet aangegeven. Na overleg 

met de auteur en check van de door ons en de auteur gebruikte bronnen is een beeld verkregen op 

basis waarvan de mate van gebruik in de bebouwde omgeving is bepaald. Met name voor de gewone 

grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis betreft het vaak kasten aan bomen en in bossen.  

 

Effectiviteit: 

Vervolgens is op basis van overige bronnen (zie paragraaf literatuuronderzoek) een overzicht gemaakt 

van de effectiviteit en – als bekend/benoemd – de bijbehorende gerapporteerde mechanismen zoals 

genoemd in deze bronnen. Met mechanismen bedoelen we hier de kenmerken die aanwezig waren, 

welke vermoedelijk hebben bijgedragen aan de (waargenomen) effectiviteit. 

 

Samengevat, per soort en functie (SFC) geven we antwoord op de volgende vragen: 

- Wordt een maatregel voor een soort toegepast? 

- Is gebruik van een maatregel bekend? 

- Kan de maatregel als ‘bewezen effectief’ worden beschouwd (incl. bronnen)? 

- Welke mechanismen/ voorwaarden waren aanwezig genoemd in de bronnen? 

Het volgende stoplichtmodel is gehanteerd: 

 

  SFC waarvoor geen bewezen effectieve maatregelen bekend zijn 

  

SFC  waarvoor wel potentieel effectieve maatregelen bekend zijn, maar nog niet 
bewezen effectief 

  
SFC waarvoor wel bewezen effectieve maatregelen bekend zijn 

 

Van een groot aantal maatregelen is onvoldoende gedocumenteerde informatie over effectiviteit 

bekend. Daarom is aan de soortenexpert gevraagd of aan de hand van een vaste set stelregels alsnog 

een inschatting kan worden geven van de effectiviteit. Op basis van bekend gebruik of bekende 

effectiviteit van een maatregel, kan namelijk soms de effectiviteit voor andere vergelijkbare 

maatregelen voor een soort en functie worden ingeschat. In de analysetabel is een dergelijke 

inschatting apart bijgehouden in de specifiek daarvoor bedoelde kolom ‘inschatting expert uitleg’.  

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
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In totaal hebben we acht ‘expertcriteria voor effectiviteit’, i.c. criteria waarmee de expert ‘de 

afgeleide effectiviteit’ kan beoordelen: 
1. up: Een kleinere10 maatregel werkt, dus deze ook. Bijvoorbeeld: een middelgrote 

maatwerkoplossing is bewezen effectief, dan is het te verwachten dat een grotere 

maatwerkoplossing ook effectief zal zijn. Mits alle andere factoren gelijk blijven. 

2. down: Een grotere maatregel of een maatregel met meer compartimenten of lagen is niet 

effectief of hoogstens potentieel effectief, dus een maatregel met kleinere dimensies of 

minder compartimenten zal niet effectief zijn. 

3. hoog: Een maatregel werkt al (eventueel matig) voor hoogwaardiger functie (bijvoorbeeld 

kraamverblijf), dus voor deze functie ook. Het gaat dan met name over maatregelen voor 

kraamverblijven. Een kraamverblijf kan gezien worden als een hoogwaardige functie omdat 

de acceptatie door soort moeilijker blijkt i.c. de eisen aan de voorziening hoger zijn. De 

bandbreedte voor microklimatologische omstandigheden en detaillering van kenmerken 

blijkt in de praktijk vaak veel smaller te zijn voor dit zeer belangrijke type verblijfplaats. Een 

maatregel die werkt voor een dergelijke hoogwaardige functie zal hoogstwaarschijnlijk ook 

werken voor verblijfplaatsen waar de soort minder strikte ‘eisen’ aan lijken te stellen (zoals 

een zomerverblijfplaats, mannenverblijfplaats en paarverblijfplaats). 

4. let op ecologie: Gebruik van een maatregel in een bepaalde periode of situatie betekent niet 

altijd dat effectiviteit voor soort en functie ook klopt. Bijvoorbeeld bij de meervleermuis 

worden soms solitaire (of kleine groepjes) in een kast gevonden in de zomer. Toch is een kast 

niet geschikt als zomerverblijf, omdat bij deze soort bij deze functie groepen van tot 65 dieren 

horen. Een gewone grootoorvleermuis wordt in een bossituatie in diverse type kasten 

waargenomen, dezelfde kasten kennen in de bebouwde omgeving geen gebruik. De reden is 

onbekend, maar de soort gedraagt zich in een bos en in een bebouwde omgeving anders. 

Met deze opmerkingen wordt dus bedoeld dat vastgesteld gebruik niet direct wijst op 

effectiviteit. 

5. vergelijkbare soort: Een maatregel die effectief blijkt voor een soort met vergelijkbare 

voorkeur qua verblijven (zoals uit de ‘natuurlijke’ verblijfplaatsen is af te leiden), zal 

waarschijnlijk ook effectief zijn voor deze soort of SFC. Hierbij is terughoudendheid op zijn 

plaats, omdat vaak niet of onvoldoende bekend is welke kenmerken (parameters én 

parameterwaarden) van bijvoorbeeld een verblijf maken dat de soort die we als analogie 

willen opvatten zo’n plek gebruikt.  

6. potentieel, mits mechanisme(n): De soortenexpert schat in dat een maatregel effectief kán 

zijn (of juist niet) op basis van de soortkennis of effectiviteit van andere maatregelen. De 

voorwaarden waaronder deze analogie van toepassing is worden aangegeven.  

7. niet gevonden in literatuur: Dit criterium wordt gebruikt als uitsluiting, als van de soort en 

functie een of meer uitgebreide reviewartikelen bekend zijn, waarbij een maatregel niet 

genoemd wordt (paragraaf 2.4.3). De aanname is dat de maatregel niet genoemd wordt, 

                                                           
10 Bij kleiner versus groter worden hier voorzieningen bedoeld welke op zichzelf functionele maten hebben 
(van bijvoorbeeld spleetgrootte van ruimte tussen lamellen in een meerlagige voorziening), maar bijvoorbeeld 
meer lagen, groter oppervlak (lengte/breedte) et cetera hebben. Over het algemeen geldt dan, dat de grotere 
voorziening of de voorziening met meer lagen meer gradiënten en meer stabiliteit biedt. 
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omdat deze niet wordt gebruikt of niet is toegepast (en dus effectiviteit niet bewezen kan 

worden). 

8. inschatting op basis van literatuur: Wanneer in de literatuur een omschrijving van de eisen 

van een soort en functie staat beschreven of als in literatuur melding wordt gemaakt van 

individuen of groepen van de soort die uit zichzelf een bepaalde maatregel gebruiken en de 

te beoordelen maatregel wel (of juist niet) overeenkomt met de omschrijving uit de 

literatuur, kan voor dit criterium gekozen worden. 

2.4.2 Literatuuronderzoek 

Per gevraagde waarde is de soortexpert gevraagd een bron aan te leveren; ruwe nog ongepubliceerde 

data, een gepubliceerde mededeling, een (peer reviewed) artikel, onderzoeksrapport, etc.  Dit zijn 

zowel wetenschappelijke bronnen als bronnen uit de grijze literatuur. Per bron is ook zoveel als 

mogelijk de – geografische – bandbreedte van de kennis genoteerd (lokaal, Nederland, buitenland).  

Het aantal bronnen is helaas beperkt. Verschillende (groene) adviesbureaus hebben voor stages van 

studenten ook onderzoek laten doen. Dergelijke rapporten zijn echter niet of nauwelijks ontsloten. 

We kunnen daarom dergelijke informatie (nog?) niet gebruiken in de het huidige rapport. Ook de 

rapportages van de monitoring, welke bij sommige vergunningsaanvragen is opgelegd, blijken vaak 

niet beschikbaar. RVO heeft intern de ontheffingsaanvragen die zij behandeld heeft in de periode van 

2002-2015, doorgelicht en daaruit de relevante uitkomsten ter beschikking gesteld.  
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2.4.3 Onderverdeling van maatregelen 

We hebben onderscheid gemaakt in maatregelen welke inhouden dat ze een verblijf vervangen of 

aanbieden en maatregelen ter voorkoming van slachtoffers. Voor de verblijfsmaatregelen is niet 

uitgegaan van merken of producenten, maar van kenmerken van de maatregelen: 

 voorzieningen met één compartiment of laag; 

 voorzieningen met meerdere compartimenten of meerlagig; 

 maatwerk; 

 ondergrondse of grondgedekte voorzieningen; 

 (deel van) de werkzaamheden die leiden tot aantasting van verblijven niet uitvoeren 

(bijvoorbeeld niet isoleren van (deel van) dak of muur). 

Vervolgens zijn de maatregelen onderverdeeld in ‘plaatsings’kenmerken: 

 vrij (bijvoorbeeld aan of op palen); 

 opbouw op muren en dergelijke; 

 inbouw in muren; 

 volledig vrijstaand (specifiek voor maatwerk, betreft met name vleermuistorens); 

 aan de buitenkant van een gebouw (specifiek voor maatwerk); 

 aan de binnenkant van een gebouw (specifiek voor maatwerk). 

 

De voorzieningen zijn weer onderverdeeld over (voor de voorziening relevante) afmetingen. Hierbij 

zijn de volgende maten gebruikt: 

 zeer klein: oppervlakte buitenzijde kleiner dan 800 cm2; 

 klein: oppervlakte buitenzijde tussen 800 cm2 tot 2.200 cm2; 

 middel: oppervlakte buitenzijde tussen 2.200 cm2 en 25.000 cm2 (1 meter bij 2,5 meter); 

 middelgroot: inhoud tussen 1,5 m3 tot 15 m3; 

 groot: inhoud groter dan 15 m3. 

We hebben er voor gekozen om voor de zeer kleine, kleine en middel verblijfplaatsvoorzieningen 

oppervlaktematen te gebruiken omdat dat direct hanteerbaar is voor in de praktijksituatie. Door het 

onderscheid van éénlagig en meerlagig wordt recht gedaan het feit dat inhoud of volume voor 

vleermuizen relevant is. 

Grotere voorzieningen hebben in de regel meer dan één compartiment. Vergelijking tussen dergelijke 

voorzieningen enkel op basis van oppervlakte buitenzijde is niet zuiver, omdat een voorziening met 

drie compartimenten, een derde meer ruimte biedt dan een voorziening van dezelfde buitenafmeting 

en ruimtes tussen compartimenten maar met twee compartimenten. Ook biedt de voorziening met 

drie compartimenten naar alle waarschijnlijkheid meer variatie en gradiënten in microklimaten. 

Daarom wordt met inhoudsmaten gewerkt bij de grotere voorzieningen.  

Ook geven we een overzicht van maatregelen gericht op het voorkomen van slachtoffers en of het 

verhogen van de effectiviteit van een voorziening: 

 voorkomen van slachtoffers, toepassen van licht om dieren weg te jagen; 

 voorkomen van slachtoffers, toepassen van geur om dieren weg te jagen; 

 voorkomen van slachtoffers, exclusion flaps toepassen om dieren weg te jagen; 

 voorkomen van slachtoffers, geluid toepassen om dieren weg te jagen; 

 voorkomen van slachtoffers, tocht creëren om dieren weg te jagen; 

 verwarming aanbrengen in voorziening. 
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2.4.4 Aannames 

Een aantal vleermuissoorten, zoals baardvleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis en in 

mindere mate rosse vleermuis, kiezen verblijfplaatsen in zowel bomen als gebouwen. Onder andere 

voor de franjestaart (Trappmann 2005) wordt beschreven hoe op een boerderij individuen ofwel tot 

de kolonie die bomen gebruikt, ofwel tot de kolonie die houtverbindingen in de stallen gebruikt 

behoren. Er lijkt dus sprake te kunnen zijn van cultuur. Het door ons opgezette overzicht over 

effectiviteit van maatregelen is bedoeld voor de bebouwde omgeving. Indien een voorziening aan/in 

een gebouw niet lijkt te worden gebruikt om reden van ‘culturele voorkeur’ voor boom of gebouw, is 

dit aangegeven (in de kolom met het ‘expert criteria voor effectiviteit’ onderdeel ‘let op ecologie’). 

In het overzicht wordt geen onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente alternatieve 

verblijven. Dit omdat in beide gevallen de werking effectief dient te zijn. 

Materiaal en kleur kunnen grote invloed hebben op het microklimaat. Deze beide mechanismen zijn 

nu niet apart gescoord, omdat de hoeveelheid data over maatregelen ook zonder dit onderscheid al 

heel beperkt is. Effectiviteit is nu dus gescoord ongeacht materiaal en kleur (en andere mogelijke 

mechanismen). Indien een bron dit soort kenmerken apart noemt, komt deze kennis wel weer terug 

in de lijst met mechanismen.  

 

2.4.5 Beperkingen van de aanpak 

We gaan uit van het principe van ‘evidence based conservation’. Dit is in lijn met de recente uitspraak 

van de Raad van State omtrent het stikstofbeleid waarbij ‘wetenschappelijke onderbouwing’ een 

cruciale rol speelt. Daarom gaan we in eerste instantie uit van kennis die in wetenschappelijke (peer 

reviewed) literatuur beschreven staat. Echter veel van de huidige kennis omtrent vleermuizen staat 

beschreven in onderzoeksrapporten of zogenaamde grijze literatuur. Wij beschouwen deze voor zover 

ze openbaar zijn en als ze onderbouwd is met inzichtelijke data. Wij geven aan of de relevante 

kansrijke inzichten die uit dergelijke bronnen komen, relatief gemakkelijk wetenschappelijk te 

onderbouwen zouden zijn (bijvoorbeeld door de data wel peer reviewed te –laten- publiceren, of 

door op basis van de beschreven kennis gericht onderzoek te doen om de inzichten te onderbouwen).  

In de praktijk blijkt informatie over effectiviteit (zie tekstkader in paragraaf 0) maar sporadisch 

ontsloten. Gebruik van maatregelen door vleermuizen is beter omsloten.  

Er zijn er veel verschillende vleermuiskasten in omloop (inschatting door Korsten, 2020a geeft circa 

100 verschillende ‘standaard’ – bij bedrijven te kopen – kasten) en nieuwe typen worden vrijwel 

maandelijks gelanceerd. De onderverdeling in de verschillende groottes van voorzieningen is 

gebaseerd op wat er in het werkveld hanteerbaar is en dus niet of minder op ecologische eisen. De 

categorie ‘middel’ is een brede categorie qua afmetingen en omvat een beperkt aantal ‘standaard’ 

voorzieningen (Tabel 10). In het werkveld worden voorzieningen uit de categorie ‘middel’ als relatief 

grote voorzieningen beschouwd. Het merendeel van de in omloop zijnde typen kasten behoort tot de 

categorie ‘klein’. De verscheidenheid is dan ook vooral binnen deze categorie erg groot. Verdere 

opdeling in (sub)categorieën met betrekking tot grootte geeft echter weinig extra informatie voor wat 

betreft de effectiviteit per SFC. Bij de grotere voorzieningen betreft het altijd maatwerk en er is geen 

‘standaard’ voorziening. Het betreft vrijwel altijd meerlagige voorzieningen of aanpassing aan 

bouwwijzen en/of vleermuistorens. Of de effectiviteit binnen de gehanteerde groottecategorieën  
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verschilt is niet duidelijk. Een voorziening met meer dan 1,5 m3 ruimte wordt in het werkveld 

beschouwd als erg groot.  

 
Tabel 10: Overzicht van aantallen ‘standaard’ voorzieningen uit Korsten, 2020a per gehanteerde 
categorie. 

categorie aantal 

verschillende 

typen 

opmerkingen 

zeer klein 13  

klein 58 In het kennisdocument Gewone dwergvleermuis, (BIJ12, 

2017) zijn dit de modellen A (opbouwkasten voor tijdelijke 

vervanging zomer- en paarverblijven).  

middel 22 In het kennisdocument Gewone dwergvleermuis, (BIJ12, 

2017) zijn dit de modellen B en C ( C = opbouwkasten voor 

tijdelijke vervanging kraamverblijven) 

 

Voor veel soorten, zoals kleine dwergvleermuis, baardvleermuis, Brandts vleermuis en gewone 

grootoorvleermuis, ontbreekt in Nederland kennis wat betreft mitigatie in de bebouwde omgeving. 

Kennis (veelal gebundeld in overzichtsartikelen) voor deze soorten is daarmee grotendeels afkomstig 

uit het buitenland. De gemiddelde bouwwijze van gebouwen in andere landen (bijvoorbeeld 

Duitsland, Engeland, Ierland) wijkt echter sterk af van Nederland. Ook het klimaat en de 

weersomstandigheden van deze landen zijn niet identiek. Dat is van invloed op de nauwkeurigheid of 

accuraatheid van de inschatting van de effectiviteit. De waargenomen kenmerken van verblijven 

(grotere, kleinere of verschoven bandbreedte aan parameterwaarden) versus de effectiviteit van die 

verblijven in het buitenland kunnen verschillen van die in Nederland. Het is mogelijk dat we hiermee 

voor ons land een over- of onderschatting aan effectiviteit hebben gerapporteerd.  

Met name voor de gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis betreft de beschikbare 

informatie vaak kasten aan bomen en in bossen. Wij interpreteren het desondanks zoveel mogelijk 

naar de bebouwde omgeving toe en moeten daarbij een onzekerheid accepteren. We moeten ons, 

naar aanleiding van dit voorbeeld, realiseren dat alle informatie die in literatuur gevonden wordt, 

gebaseerd is op de specifieke omstandigheden van dat onderzoek en dus niet altijd het hele spectrum 

aan vereisten of mogelijkheden vanuit de soort of SFC laat zien. 

De resultaten worden gerapporteerd per soort en functie. Op het niveau van het netwerk van 

verblijfplaatsen kan het nodig zijn een andere combinatie van maatregelen per SFC toe te passen dan 

enkel gebaseerd op de aangetaste SFC. Bijvoorbeeld als een deel van het netwerk met verschillende 

functionele typen verblijven wordt aangetast (dus zowel paar- als zomer- als kraamverblijven) kan het 

effectiever zijn om enkel maatregelen te treffen die – ook – functioneel zijn voor de kraamfunctie in 

die aantallen dat de andere functies (zomer- en paarverblijf) ook worden bediend, dan bijvoorbeeld x 

paarverblijven, y zomerverblijven en z kraamverblijven. Indien van toepassing én bekend zullen we 

hier bij de interpretatie van de resultaten iets over melden.  

De huidige analysetabel benoemt alleen in de literatuur gevonden mechanismes, waarbij ook 

informatie wordt gegeven over de effectiviteit van maatregelen. Het is mogelijk dat ook andere 

mechanismen een rol spelen in de effectiviteit van maatregelen. Indien bekend bij de soortexperts 

komt dit terug in de adviezen. 
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De analyse is gericht en gebaseerd op informatie over verblijfplaatsen. De kwaliteit van verbindend 

en voedselhabitat zijn echter via het mechanisme energiemanagement van invloed op hoe stringent 

de eisen aan een verblijf in een concrete situatie noodzakelijkerwijs moeten zijn. Dat leidt tot 

onzekerheden in onze interpretatie van informatie uit de literatuur naar effectiviteit van alternatief 

woonhabitat toe. Daarnaast maakt dit duidelijk dat verbetering en behoud van verbindend en 

voedselhabitat een belangrijke factor kan zijn, om de functionaliteit en dus de effectiviteit van 

verblijfplaatsen te behouden of verbeteren. Simpel gezegd zou een slechtere prestatie qua 

energiemanagement van een alternatieve verblijfplaats gecompenseerd kunnen worden door een 

verbeterd voedselhabitat. Het verdient aanbeveling de relatie tussen de factoren die de kosten en de 

potentiële intake van energie bepalen en welke rol specifiek de kwaliteit van verblijven daarin 

(kunnen) spelen te onderzoeken.  

 

2.5 Analyse kennislacunes voor effectieve maatregelen bebouwde omgeving 

In deze stap wordt de ecologische kennis gebundeld, die relevant is voor het functioneren 

maatregelen. Deze informatie is essentieel bij het ontwerp en toepassing van maatregelen. De 

informatie is verzameld in een analysetabel (analysetabel 4). Door bij geconstateerd gebrek aan 

effectiviteit van maatregelen (stap 4a, analysetabel 3) per soort en functie naast de kennis van 

ecologische kennis (analysetabel 4), kunnen we achterhalen of het gebrek aan effectiviteit van 

maatregelen ontstaat door een kennislacune in ecologische kennis of door bijvoorbeeld een 

probleem in de toepassing ervan. Daarop kan kunnen onderzoek adviezen worden geformuleerd om 

tot effectieve maatregelen te komen. Dit geldt voor zowel nieuwe als reeds bestaande maatregelen. 

 

2.5.1 Vullen van de analysetabel op basis van beschikbare kennis 

De relevante soort kennis om effectieve maatregelen te kunnen realiseren of te optimaliseren is 

gericht op drie domeinen:  

1. autoecologische of soort-gerelateerde kennis11: veelal ‘life history traits’ waaronder biometrische 

data zoals grootte van dieren, kennis omtrent reproductie, leeftijden en migratiegerelateerd; 

2. verblijf- gerelateerde kennis: gericht op gebruik van natuurlijke verblijfplaatsen zoals periode, 

duur en dynamiek van bezetting, aantallen dieren per verblijfplaats, vormkenmerken van 

natuurlijke verblijven en (micro)klimaat kenmerken natuurlijke verblijven; 

3. toepassing-gerelateerde kennis: trouwheid aan één verblijfplaats, gewennings- of ingebruikname 

periode van alternatieve verblijven, afstanden tussen natuurlijke of originele en/of alternatieve 

verblijven en aantal verblijven per netwerk, aantal netwerken per stad/dorp. 

 

De kennis is gebundeld per functie (kraamverblijf, zomerverblijf, massa-winterverblijf etc.).  

Om het belang van de gevraagde kennis te duiden in het kader van realisatie en optimalisatie van 

maatregelen is in de analysetabel beschreven waarom kennis relevant wordt geacht. De gevraagde 

informatie is onderverdeeld op prioritering essentieel of minder essentieel. 

Het antwoord op de meeste kennisvragen kan een integer getal zijn. Voor meer complexe vragen 

                                                           
11 Alle parameters gaan over de soort, maar we onderscheiden autoecologisch parameters ofwel soort-gerelateerde parameters,  
parameters m.b.t. waar binnen de ruimtelijke constellatie van de verblijven en andere functies binnen het netwerk we een maatregel 
toepassen, ofwel toepassing-gerelateerde parameters, en parameters m.b.t. de verblijven zelf, ofwel verblijf-gerelateerde parameters. 
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wordt bijvoorbeeld een bandbreedte of een schatting gevraagd. Deze kan op een 1-5 schaal of een 1-

100 schaal. 

 

In de analysetabel is voor de soortexperts een verdere onderverdeling gemaakt: 

 biometrische maten: gewicht, lengte, wing loading12 

 reproductie/migratie: datum laatste zwangerschap, periode start migratie 

 levensverwachting 

 werking mitigatie: per functie periode bezetting, afstand tussen verblijven, 

gewenningsperiode. 

 afmeting/ materiaal: te verwachten aantal dieren per functie, bandbreedte per dorp, 

middelgrote stad of grote stad, afmetingen van ingang en hangplekken. 

 microklimaat: temperatuurvoorkeur per functie, gebruik van pannen/spouw/zolder/etc., 

informatie over behoefte aan klimaatdynamiek. 

 netwerk: te verwachten grootte van netwerk per functie, bandbreedte per dorp, middelgrote 

stad of grote stad, inclusief informatie over trouwheid aan verblijfplaats.  

Vervolgens is aan de soortexperts gevraagd de tabel in te vullen. 

 

2.5.2 Literatuuronderzoek 

Evenals bij de andere analysetabellen is een bron aangegeven; een gepubliceerde mededing, een 

artikel, onderzoeksrapport, etc. Per bron is ook zoveel als mogelijk de bandbreedte van de kennis 

genoteerd (lokaal, Nederland, buitenland). 

Veel van de benodigde informatie is gepubliceerd in standaardwerken met een bundeling van 

soorteninformatie uit heel Europa zoals Dietz et al 2009, Reiter & Zahn 2005, Krapp & Niethammer 

2010, zogenaamde atlassen uit Nederland zoals Limpens et al 1997, Kapteyn 1995, Broekhuizen et al., 

2016. Ondanks dat deze informatie vaak van oudere datum is, is ze wat betreft (auto)ecologische 

kennis nog steeds wel relevant. Naast deze standaardwerken zijn ook vele bronnen per soort en 

functie geraadpleegd.  

 

Omdat in Nederland net iets andere verblijfplaatsfuncties worden gehanteerd als in het buitenland, 

was steeds een interpretatieslag nodig. Vaak wordt in het buitenland mating broost/ 

Parungsquartiere, male roost/ Männchenkolonien en maternity roost/Wochenstubbe, hibernacula/ 

Winterquartier gebruikt. Onder het buitenlandse kraamverblijf vallen vaak ook alle netwerk plekken 

(nevenplekken) van een kraamverblijf, terwijl in Nederland we hier vaak de term zomerverblijf voor 

gebruiken. Een paarverblijf van sommige soorten is vaak ook gelijk een winterverblijf, dus als gebruik 

in de winter wordt omschreven, is dit dan relevant voor het paarverblijf of winterverblijf? In 

Nederland bedoelen we met zomerverblijf vaak een verblijf met onduidelijke functie of een verblijf 

met meerdere functies zoals eerst mannenverblijf en later paarverblijf. De koppeling tussen deze 

term en buitenlandse kennis is daardoor niet altijd makkelijk. Om hiermee om te gaan is de 

informatie gerefereerd naar de ogenschijnlijke hoofdfunctie naar inzicht van de soortexpert.  

Buitenlandse atlassen of populairwetenschappelijke bronnen bleken op sommige vlakken onvolledig, 

                                                           
12 Totale massa van de vleermuis gedeeld door de oppervlakte van de vleugels; indicatie voor vlieggedrag en jachtstrategie en flexibiliteit 
daarin van de soort.  
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omdat hier zonder enige bronvermelding biometrische maten en ‘life history traits’ worden genoemd. 

Een groot deel van de in dergelijke genoemde waarden blijkt daarnaast alleen van toepassing voor 

bepaalde delen van Europa en daarmee niet representatief voor Nederland. Dit maakt dergelijke 

bronnen beperkt bruikbaar voor ons doel. We hebben daarom voor biometrische maten en ‘life 

history traits’ voor zover als mogelijk andere bronnen gebruikt dan populairwetenschappelijke 

boekwerken. Zo is bijvoorbeeld vaak de Krapp & Niethammer 2010 gebruikt, alhoewel sterk 

verouderd, gebruiken die auteurs verifieerbare referenties. En sommige kenmerken zullen niet snel 

veranderen, waardoor het gebruik van een dergelijke verouderde bron legitiem is. 

Wat betreft bronnen, bleek het heel lastig om voor sommige, schijnbaar algemeen bekende, 

informatie een bron te vinden (bijvoorbeeld: hoe vaak zit een soort onder dakpannen of in een 

spouw? Hoe plaatstrouw is een soort, etc.). Het betreft vaak algemeen, bij meerdere 

vleermuisexperts aanwezige, kennis. Om te voorkomen dat we in deze fase expert judgement geven 

gebaseerd op de kennis van slechts 1 of 2 experts is hiervoor de term ‘NSE’ als bron toegevoegd. 

Hiermee bedoelen we ‘Naderoverleg soorten experts’. Door een gemiddelde waarde te nemen van 

meerdere soortenexperts kunnen we in een latere fase voor deze kennis waarschijnlijk makkelijk tot 

een algemeen gedragen gemiddelde uitkomen.  

 

Beperkingen van de aanpak 

Het nalopen van literatuur per soort is extreem veel werk. Met name grijze literatuur uit niet 

Engelstalige landen is erg lastig vindbaar. Zo kan een soort expert via google translate proberen de 

juiste Duitse/ Tsjechische/ Poolse/ Franse/ woorden voor bijvoorbeeld temperatuurvoorkeur van een 

kraamverblijf, spleetwijdte van een ingang of voorkeur voor spouwmuur bewoning proberen te 

vinden. Dit is veel lastiger dan het lijkt. Het ontbreken van informatie betekent dus niet dat deze niet 

bestaat, maar kan ook betekenen dat deze nog niet gevonden is.  
Indien het vermoeden bestaat dat grote regionale verschillen bestaan in (auto)ecologische kennis 
(bijvoorbeeld het aantal jongen per worp) is deze kennis met enige voorzichtigheid overgenomen. 
Ditzelfde geldt voor kennis waarvan geen oorspronkelijke bron bestaat (zoals leeftijd van eerste 
reproductie). In bijvoorbeeld een atlas worden soms niet nader geverifieerde bronnen gebruikt. 
Indien we dit vermoeden hebben we zoveel mogelijk zorg genomen om de oorspronkelijke bron van 
kennis te gebruiken. We kunnen niet voorkomen dat er toch fouten tussen zitten, omdat het 
onmogelijk is alle mogelijke bronnen van de bronnen van de bronnen te checken! 
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3 Analyse kwetsbaarheid soorten energietransitie 

3.1 Kwetsbaarheid soorten voor energietransitie 

 

De verschillende vleermuissoorten kunnen effecten van de energietransitie ervaren via het 

cumulatieve effect van specifieke handelingen/drukfactoren op specifieke soort-functiecombinatie. 

Welke specifieke handelingen een soort wel en niet kan raken hangt af van of de soort specifieke 

gebouwen of landschapsstructuren, welke veranderen door de energietransitie, wel of niet, of meer 

of minder gebruiken.  

 

Bijvoorbeeld kraam-, zomer, paar- en winterverblijven van de gewone dwergvleermuis kunnen 

verloren gaan door na-isolatie, maar individuen kunnen ook slachtoffer worden van windturbines. 

Dat laatste zal echter vooral voorkomen en vooral impact hebben wanneer turbines binnen de home 

range van een kraamkolonie of op de migratieroutes tussen de zomergebieden en 

massawinterverblijven staan en de vleermuizen zich door voedsel bij de turbines laten lokken. Die 

kans op slachtofferschap door windturbines is in de huidige situatie voor de gewone dwergvleermuis 

relatief kleiner ten opzichte van die kans voor sommige andere soorten. Voor bijvoorbeeld rosse 

vleermuizen zal juist na-isolatie veel minder druk leveren, omdat de soort maar zelden in gebouwen 

verblijft. Via migratie, transitvluchten in de kraamperiode en eventueel door aanlokking, is het 

slachtofferrisico voor windturbines echter groter.  

 

Er zijn dus verschillen in kwetsbaarheid voor de energietransitie tussen soorten en verschillen in 

kwetsbaarheid voor specifieke handelingen/drukfactoren binnen en tussen soorten.  

Het is van belang inzicht te hebben in die verschillen, als basis voor prioritering en keuzes ten aanzien 

van onderzoek (data en informatie [subindicator van de] SvI) of beschermende en herstellende 

maatregelen voor soorten of SFC’s. Daarnaast ontstaat zo inzicht in verschillen tussen de druk vanuit 

verschillende sectoren van de energietransitie.  

 

Om de verschillen in kwetsbaarheid inzichtelijk te maken, hebben we het relatieve effect per soort, 

SFC en drukfactor ingeschat op basis van overlap tussen de soorten, de SFC en gedrag en de 

drukfactor. Deze factoren zijn vervolgens gelinkt aan de gevoeligheid van de soort (gevolg van 

specifieke handeling op specifieke SFC’s en populatiegrootte). We werken in onze aanpak met 

relatieve inschattingen, omdat dosis-effectrelaties niet of nauwelijks bekend zijn. De waardes moeten 

dan ook niet als absolute bepaling van het effect van een drukfactor worden gelezen, maar als een 

relatieve waarde voor de ervaren druk tussen soorten en tussen de specifieke drukfactoren.  

 

In Figuur 4 zijn voor de energietransitie in brede zin de waardes per drukfactor gesommeerd per 

soort en geïndexeerd per drukfactor weergegeven. Dit geeft een eerste beeld om de kwetsbaarheid 

van de soorten voor de energietransitie te vergelijken op basis van het totaal aan drukfactorwaarde 

waaraan de soort blootstaat. We wijzen er nogmaals op dat de waarden in de histogrammen, welke 

zijn afgeleid van onze scores en inschattingen niet in absolute zin, maar alleen relatief begrepen 

moeten worden. 
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De analyse van de kwetsbaarheid van de soorten voor de (individuele en gezamenlijke drukfactoren 

van de) energietransitie wordt uitgevoerd als een van de bronnen van informatie voor prioritering 

van onderzoek en maatregelen. Daarom bespreken we hier niet elke soort in detail, maar behandelen 

enkele voorbeelden om de aanpak te verhelderen. In de vergelijking zonder correctie voor nullen, 

zoals is weergegeven in Figuur 4, wordt al zichtbaar dat sommige soorten meer druk van de 

energietransitie overall ervaren dan andere. Het laat bijvoorbeeld zien dat de gewone 

dwergvleermuis relatief veel druk ervaart en dus relatief kwetsbaar is. Dit is te verklaren uit de 

relatief hoge gevoeligheid, voor een groot aantal (7) drukfactoren, terwijl haar verspreiding en gedrag 

ten opzichte van de drukfactoren en dus de overlap met de drukfactoren groot is. En die 

kwetsbaarheid van de soort is relatief hoog, ondanks het ‘dempende effect’ van het feit dat deze 

soort een relatief grote populatiegrootte heeft. Voor de meervleermuis geldt dat die een relatief 

hoge gevoeligheid heeft voor 8 drukfactoren, doordat zonneweides op water deze soort ook kunnen 

treffen. Tegelijk is de overlap met de drukfactoren kleiner, maar de gevoeligheid vanuit de kleinere 

populatiegrootte weer groter. Voor bijvoorbeeld de grijze grootoorvleermuis en de Bechsteins 

vleermuis geldt een grote gevoeligheid vanuit de kleine populatie, maar is er bijna geen overlap 

tussen de drukfactoren en SFC’s en gedrag van de soort.  

 

In de voor Figuur 4 gekozen aanpak wordt echter 100% van een specifieke drukfactorwaarde verdeeld 

over alleen die soorten welke ook aan die drukfactor blootstaan. Dat betekent dat een drukfactor 

Figuur 4: Kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor energietransitie (zonder toepassing van 

mitigerende of compenserende maatregelen; nog zonder correctie voor nullen); de relatieve 

kwetsbaarheid is per soort (voor afkortingen zie bijlage I) en per drukfactor weergegeven en 

geïndexeerd op 100% per drukfactor.  

De groene en grijze verticale lijn geven de grens van het 33% percentiel van de kwetsbaarheid over 

alle soorten weer; soorten boven de groene lijn worden als zeer kwetsbaar gezien, tussen de lijnen 

als kwetsbaar en onder de grijze lijn als nauwelijks kwetsbaar. 
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welke slechts op weinig soorten drukt, voor die soorten als een relatief hogere druk wordt 

meegewogen en de overall kwetsbaarheid van de soorten niet optimaal in balans is. Daarom 

presenteren we vergelijking in Figuur 5 met waardes welke zijn gecorrigeerd voor de nullen, i.c. het 

aantal soorten welke niet door de drukfactor worden geraakt. Hiervoor worden alle waardes per 

drukfactor vermenigvuldigd met de factor [# soorten geraakt door specifieke drukfactor] / [totaal # 

soorten]. Hierdoor is de totale druk, in de vorm van de gesommeerde waarden van alle drukfactoren, 

tussen de soorten eenduidiger te lezen en vergelijken. En bovendien is binnen de soort het relatieve 

aandeel van de verschillende drukfactoren onderling eenduidiger te vergelijken. 

 

Voor zonne-energie in de vorm van panelen op daken (Figuur 6), is duidelijk dat soorten welke in 

daken en zelfs onder pannen hun verblijfplaatsen zoeken het meest kwetsbaar zijn.  

Voor zonneweiden op water gaat het om soorten die boven water jagen. Hierbij wordt bijvoorbeeld 

de meervleermuis sterker geraakt de watervleermuis, omdat zonneweiden eerder op groter open 

water dan op kleiner water zal worden ontwikkeld en de meervleermuis juist meer boven grote 

wateren en de watervleermuis meer boven kleine wateren foerageert. Een soort als de ruige 

dwergvleermuis en de gewone dwergvleermuis foerageert ook op water, maar ze hebben relatief 

grote populaties en jagen, en dan voor de gewone dwergvleermuis, veel vaker aan de oever dan in de 

open ruimte boven het water.  

Voor windturbines Figuur 6) geldt dat de gebouwbewonende soorten geraakt kunnen worden door 

de microturbines in de bebouwde omgeving. Populatiegrootte beïnvloedt de relatieve kwetsbaarheid 

het meest.  

Voor wind op land, onderscheiden naar relatieve druk vanuit ‘aantrekking en foerageren bij turbines 

Figuur 5: Kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor energietransitie (zonder toepassing van mitigerende 
of compenserende maatregelen; gecorrigeerd voor nullen); de relatieve kwetsbaarheid is per soort (voor 
afkortingen zie bijlage I) en per drukfactor weergegeven en geïndexeerd op 100% per drukfactor.  
De groene en grijze verticale lijn geven de grens van het 33% percentiel van de kwetsbaarheid over alle 
soorten weer. Soorten boven de groene lijn worden als zeer kwetsbaar gezien, tussen de lijnen als 
kwetsbaar en onder de grijze lijn als nauwelijks kwetsbaar. 

GeD RuD KID LaV GeG GrG MeV WaV FrS BaV BrV VaV BeV InV RoV BoV TwV

Kwetsbaarheid voor drukfactoren
Energietransitie gecorrigeerd voor nullen

nieuwbouw renovatie na-isolatie

zonnepanelen op daken zonneweiden op water zonneweiden op land

micro-turbines wind (wind in de stad) turbines  (wind op land) FOER turbines  (wind op land) MIGR
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(niet-migratieperiode)’ en ‘vanuit effect van passeren van en foerageren bij turbines tijdens migratie 

(migratieperiode)’ geldt dat soorten welke hoog vliegen en/of aangetrokken worden door insecten bij 

de turbines duidelijk het sterkst worden geraakt. Naast deze overlap weegt bij soorten als de 

bosvleermuis en tweekleurige vleermuis de geringe populatie weer sterk mee.  

 
  

Figuur 6: Kwetsbaarheid van vleermuizen voor specifieke drukfactoren van energietransitie in de vorm 
van zonne-energie; zie verder uitleg figuur 4 en 5.  

GeD RuD KID LaV GeG GrG MeV WaV FrS BaV BrV VaV BeV InV RoV BoV TwV

Kwetsbaarheid voor drukfactoren
Energietransitie iddv zonne-energie

gecorrigeerd voor nullen

zonnepanelen op daken zonneweiden op water zonneweiden op land

Figuur 7: Kwetsbaarheid van vleermuizen voor specifieke drukfactoren van energietransitie in de vorm 
van windenergie;  Kwetsbaarheid  van (grote) windturbines is voor foeragerende dieren (FOER) en voor 
dieren tijdens migratie (MIGR) separaat weergegeven; zie verder uitleg figuur 4 en 5. 

GeD RuD KID LaV GeG GrG MeV WaV FrS BaV BrV VaV BeV InV RoV BoV TwV

Kwetsbaarheid voor drukfactoren
Energietransitie iddv windenergie 

gecorrigeerd voor nullen

micro-turbines wind (wind in de stad) turbines  (wind op land) FOER turbines  (wind op land) MIGR
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Tabel 11: Vergelijking kwetsbaarheid voor verschillende vormen energietransitie volgens drie bronnen; rood: 
zeer kwetsbaar, oranje:  kwetsbaar, groen: nauwelijks kwetsbaar.  
soort weging van op 

basis van de 
kwetsbaarheid 
voor 
energietransitie 
huidige analyse  
 

meest 
kwetsbare 
soorten 
volgens 
huidige 
analyse 
(enkel 
windturbines) 

meest 
kwetsbare 
soorten 
volgens 
NIEWHOL  
(enkel 
windturbines, 
nog niet 
volledig 
onderbouwd) 

meest 
kwetsbare 
soorten 
volgens Buij 
et al, 2018 
(turbines, 
enkel top 4 
gegeven) 

meest 
kwetsbare 
soorten 
volgens 
huidige 
analyse 
(zonnepanelen 
en 
zonneweides) 

meest 
kwetsbare 
soorten 
volgens Buij et 
al, 2018 
(zonnepanelen 
en 
zonneweides, 
enkel top drie 
gegeven) 

gewone 
dwergvleermuis 

    aantrekkende 
kracht op 
voedsel van 
turbines? 

 verlies 
foerageer- 
gebied + 
microklimaat? 

bosvleermuis        

vale vleermuis        

grijze 
grootoorvleermuis 

       

Brandts vleermuis        

ingekorven 
vleermuis 

       

rosse vleermuis        

kleine 
dwergvleermuis 

 
  Niet 

beoordeeld 
 Niet 

beoordeeld 

ruige 
dwergvleermuis 

       

laatvlieger     aantrekkende 
kracht op 
voedsel van 
turbines? 

  

gewone 
grootoorvleermuis 

 
   habitatverlies?  

baardvleermuis        

meervleermuis       verlies 
foerageer- 
gebied (ook 
boven land) 

tweekleurige 
vleermuis 

       

watervleermuis        

franjestaart        

Bechsteins 
vleermuis 

       

mopsvleermuis        

Noordse vleermuis        

 

In Tabel 11 geven we een vergelijking van inschattingen van kwetsbaarheid voor (delen van) de 

energietransitie i.c. verschillende vormen van uit verschillende bronnen: a) de huidige analyse, voor 

alle sectoren, b) de inschattingen van het proces van de MGA NIEWHOL en c) de analyse van Buij et 

al. (2018). In onze huidige analyse wordt de relatieve kwetsbaarheid het meest actueel en volledig 

uitgewerkt. Bij vergelijking van alleen de onderdelen wind op land van a), b) en c) valt op dat in c) de 

gewone dwergvleermuis en de laatvlieger niet als zeer kwetsbaar werden beschouwd. Op dat 

moment is nog vooral uitgegaan van slachtofferrisico vanuit hoog vliegende soorten tijdens de 

migratie. De aantrekkende werking van turbines op voedsel en vandaaruit op vleermuizen werd – nog 
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– onvoldoende meegenomen. Inmiddels is duidelijk bij een samenloop van omstandigheden ook 

soorten als de gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en laatvlieger hoog bij turbines gaan 

jagen en dan het risico lopen slachtoffer te worden (Hurst et al. 2016, Richardson et al. 2021).  

Bij de vergelijking van de zonnepanelen en – weides valt op dat in c) voor de gewone dwergvleermuis 

de impact van het mogelijke verlies van foerageergebied en vooral de impact van zonnepanelen op 

het microklimaat van verblijfplaatsen onder de pannen en vandaaruit op de soort nog niet is 

meegewogen.  

Voor de gewone grootoorvleermuis wordt in a) de impact van zonneweides op foerageergebied 

actueel als verwaarloosbaar ingeschat en de impact op microklimaat van verblijfplaatsen onder 

pannen en vandaaruit op de soort als – ten opzichte van andere soorten – relatief gering.  

In c) werd de impact van zonneweiden op foerageergebied van de meervleermuis nog niet 

meegewogen. 

 

3.2 Kwetsbaarheid soorten voor energietransitie in bebouwde omgeving 

Figuur 8 toont de relatieve kwetsbaarheid van vleermuissoorten voor de specifieke drukfactoren van 

energietransitie in de bebouwde omgeving (gecorrigeerd voor nullen). Duidelijk is dat 

gebouwbewonende soorten, of beter, soorten welke een groot aantal SFC’s in gebouwen zoeken het 

sterkst getroffen zijn. Bij met name de kleine dwergvleermuis, meervleermuis, tweekleurige 

vleermuis en in mindere mate de laatvlieger, is vervolgens de gevoeligheid als gevolg van de relatief 

kleine populatie en grotere factor in de kwetsbaarheid. Een soort als de ruige dwergvleermuis komt 

in de midden-categorie ‘kwetsbaar’, omdat de soort naast gebouwen vooral bomen bewoont, en met 

een relatief grote populatie van mannetjes, maar niet of nauwelijks met kraamgroepen in ons land 

voorkomt. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat de functies van de ruige dwergvleermuis welke 

vooral in gebouwen gevonden worden (= niet kraamverblijf) niet of nauwelijks gevoelig zijn voor 

zonnepanelen op daken. 

 

Figuur 8: Kwetsbaar van vleermuissoorten voor vormen van energietransitie in bebouwde omgeving. 
Gecorrigeerd voor nullen; zie verder figuur 4. 

 

GeD RuD KID LaV GeG GrG MeV WaV FrS BaV BrV VaV BeV InV RoV BoV TwV

Kwetsbaarheid voor drukfactoren
Energietransitie in bebouwd gebied 

gecorrigeerd voor nullen

nieuwbouw renovatie na-isolatie zonnepanelen op daken micro-turbines wind (wind in de stad)
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3.3 Beperkingen van de aanpak 

Onze aanpak tracht de relatieve kwetsbaarheid van soorten voor de drukfactoren van de 

energietransitie zoveel mogelijk te objectiveren (zie paragraaf 2.2). We maken daartoe op allerlei 

punten inschattingen. Die inschattingen zijn gebaseerd op de kennis van de soortexperts en zoveel 

mogelijk literatuur. Het blijven echter inschattingen, best expert judgement; de beschikbare en hierin 

verwerkte kennis zijn geen absolute functies van kwetsbaarheid. 

         

Een hoge waarde betekent dat de energietransitie (individuele of alle relevante drukfactoren) 

negatief kan uitwerken, maar de mate waarin kennen we niet precies en niet kwantitatief in absolute 

zin, omdat 

a. we relaties tussen dosis en effect niet kennen (voor de soorten en de specifieke SFC’s); 

b. we onder andere daardoor nog maar beperkt inzicht hebben in het relatieve belang van 

drukfactoren onderling binnen een soort; 

c. we uitgaan van landelijke gemiddelden – en enkele regionale gemiddelden – bij de 

benadering van de kans op voorkomen soorten en het typeren van objecten welke voor SFC’s 

worden gebruikt; 

d. we uitgaan van landelijke gemiddelden bij de kans op voorkomen van drukfactoren in plaats 

van het daadwerkelijk optreden van drukfactoren (geografische informatie over waar, wat en 

in welke mate) en het effect; 

e. en het effect van c) + c) op de daaruit volgende overlap met drukfactoren. 

  

Deze relatieve inschatting van kwetsbaarheid is voldoende voor de in dit document relevante 

prioritering met betrekking tot soorten waarvoor monitoring van indicatoren voor bepaling van de SvI 

moet worden verbeterd en waarvoor effectieve mitigerende en compenserende maatregelen moeten 

worden ontwikkeld. Het nader uitwerken van de dosis-effectrelaties en concretiseren van geografisch 

voorkomen van SFC’s en van toepassing van maatregelen voor de energietransitie, en het mee-

berekenen van de effectiviteit van mitigerende en compenserende maatregelen, zou een effectstudie 

en vergelijking van scenario’s van energietransitie en van mitigatie/compensatie, op in ieder geval 

landelijk niveau mogelijk kunnen maken. Dat kan een belangrijke input zijn voor de inschatting van de 

SvI-indicator ‘toekomstperspectief’.  

 

In principe zou deze toepassing van deze modelmatige benadering van effecten van de 

energietransitie op soorten ook een rol kunnen spelen bij de analyse van effecten van andere 

sectoren (bijvoorbeeld sloop, wegenaanleg, gebruik pesticiden, intensiviteit landbouw, beheer bos en 

lanen etc.) en/of de cumulatie van effecten over sectoren heen. 

 

De toegepaste relatieve inschatting is bedoeld voor prioritering. Dit betekent echter niet dat de groep 

welke in de laagste categorie van kwetsbaarheid is geplaatst geen negatief effect zou kunnen 

ondervinden. Bijvoorbeeld een lage kwetsbaarheid van de ingekorven vleermuis voor na-isolatie op 

landelijk niveau betekent niet dat op lokaal niveau na-isolatie niet een serieus effect op een lokaal 

voorkomen van – bijvoorbeeld mannetjes – van de soort in na te isoleren huizen of gebouwen kan 

hebben. De relatieve inschatting is dus geen criterium voor het beoordelingsproces bij afwegingen in 

het kader van de Wnb. Bovendien zou, wanneer er vanuit de gedachten van de energietransitie toch 
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maatregelen aan de concrete verblijfplaatsen van de ingekorven vleermuis (enkele zolders en stallen) 

zouden worden genomen, het effect meteen zeer hoog zijn.  

 

Het doel van analysetabel 2 is om een algemene landelijke indruk per soort te geven, waarbij de 

verschillen tussen soorten duidelijk worden. Soorten die via deze aanpak relatief laag scoren kunnen 

echter lokaal ook kwetsbaar zijn. Via de gebruikte aanpak worden per soort namelijk naar 

gemiddelde (landelijke) waarden gevraagd voor diverse kenmerken. Regionaal kunnen er grote 

afwijkingen van dit gemiddelde zijn, bijvoorbeeld in regio’s met relatief weinig bomen (waar 

boombewonende soorten relatief veel van gebouwen gebruik maken). Dit kan als gevolg hebben dat 

het gebruik van gebouwen voor een soort regionaal wordt onderschat. Daarentegen worden voor 

soorten die een relatief lokale verspreiding hebben (bijvoorbeeld alleen Zuid- of Oost-Nederland) ook 

gemiddelden gebruikt, maar dan alleen over deze regio. Hiermee wordt het gebruik van gebouwen 

voor zo’n soort over Nederland als geheel weer iets overschat.  

 

Bij de meeste vleermuissoorten leven mannen en vrouwen grotendeel van het jaar in gescheiden 

groepen en met gescheiden leefgebieden. In de zomermaanden leven de mannen vooral solitair en 

zijn ze relatief flexibel in verblijfplaatskeuze en minder kwetsbaar voor verlies van een verblijfplaats. 

In Nederland kennen we twee soorten waarbij de mannen in grote (en dus weer wel kwetsbare) 

groepen kunnen leven: de meervleermuis en de tweekleurige vleermuis. We hebben met de 

gebruikte aanpak deze kwetsbaarheid niet apart meegerekend waardoor deze beide soorten mogelijk 

onderschat zijn. Bovendien zijn de soorten zo gevoelig voor in welke regio’s nu precies wel of geen, of 

meer of minder maatregelen aan gebouwen worden gerealiseerd. Wanneer de vrouwtjes-gebieden 

toevallig worden ontzien, wordt de situatie in met de uitkomst van ons model overschat, wanneer de 

vrouwtjesgebieden juist geraakt zouden worden, wordt de situatie onderschat.  

 

Er is gewerkt op de basis van de huidige stand van zaken wat betreft verspreiding van soorten. Echter 

van een aantal soorten is die kennis niet volledig, zoals ook uit de analyse over de monitoring van de 

SvI blijkt. Het betreft vijf soorten.  

1) Van de kleine dwergvleermuis is pas in 2007 bevestigd dat deze ook in Nederland voorkomt. In 

2020 is het eerste kraamverblijf gevonden. Het aantal kilometerhokken waar de soort is 

waargenomen is echter vrij hoog, wat erop duidt dat we nog vele (kraam)verblijfplaatsen missen.  

2) De baardvleermuis komt vooral voor in West- en Oost-Nederland in relatief open habitat. De 

baardvleermuis lijkt wat betreft grootte en vlieggedrag sterk op de gewone dwergvleermuis. Vanwege 

het zeer algemeen voorkomen van de gewone dwergvleermuis, zijn misdeterminatie tussen beide 

soorten erg gebruikelijk. Er zijn meerdere bevestigde anekdotes van baardvleermuizen waarvan hun 

verblijfplaats is vernietigd vanwege dergelijke misdeterminatie. 

3) De tweekleurige vleermuis is erg lastig bij het verblijf te ontdekken, omdat ze snel wegvliegen (en 

dus niet meer opgepikt kunnen worden met de detector). Ook in het jachthabitat zijn ze lastig te 

onderscheiden van andere hoogvliegende soorten.  

4) De voortplantingshabitat van de ruige dwergvleermuis bevindt zich in Oost-Europa. Nederland kent 

slechts een paar bevestigde waarnemingen van voortplanting van deze soort, ondanks een hoge 

zoekinspanning. Door klimaatverandering bestaat de kans dat deze soort langzaam naar Nederland 

opschuift. 

5) De rosse vleermuis is in Nederland bekend als echte boombewoner (zowel in de zomer als in de 
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winter). Slecht een paar groepen waren bekend uit gebouwen. De afgelopen twee jaar zijn grote 

kolonies rosse vleermuizen in gebouwen aangetroffen. Mogelijk zijn dergelijke kolonies vaker foutief 

geïdentificeerd of is er sprake van een veranderend gedrag van rosse vleermuizen als gevolg van 

lokale veranderingen of klimaatsverandering. In het buitenland is gebruik van gebouwen (en bruggen) 

door rosse vleermuizen niet uitzonderlijk. 

 

Voor deze vijf soorten geldt dat ze vermoedelijk veel wijdverbreider zijn dan dat we nu weten, of dat 

hun verspreiding binnen nu en 10 jaar sterk kan veranderen.  

 

Ook verandert de verspreiding van soorten als gevolg van leren gebruiken van nieuwe mogelijkheden 

in (potentieel) woonhabitat en aanpassing aan klimaatsveranderingen (Rebelo et al., 2010).  

 

Overall geldt dan ook dat onze analyse voor met name die soorten waarvan het verspreidingsgebied 

in de bebouwde omgeving groter kan zijn, tot een mogelijke onderschatting leidt. 



Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

  

 

49 
 

4 Huidige monitoring SvI en lacunes in monitoring 

4.1 NEM-meetprogramma’s vleermuizen 

Er zijn momenteel drie meetprogramma’s binnen het NEM gericht op vleermuizen (Tabel 12). De 

meetprogramma’s zijn geen van allen specifiek gericht op het verzamelen van verspreidingsgegevens. 

Zomerpopulatiegroottes en trends worden gemonitord voor grijze grootoorvleermuis en ingekorven 

vleermuis. Voor alle andere vleermuissoorten worden geen populatiegroottes gemonitord. 

Populatietrends worden voor vijf soorten en twee soortcomplexen (grijze/gewone grootoorvleermuis 

en baard/Brandts vleermuis) gemonitord via wintertellingen en van vier soorten via - de proxy van - 

akoestische metingen. Populatietrends voor grijze grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis 

worden ook via de zomertellingen bepaald. 

 
Tabel 12: Meetprogramma's gericht op vleermuizen binnen het huidige NEM; voor gebruikte afkortingen zie 
Bijlage I. 

naam 

meetprogramma  

meetdoel doelsoorten methode opmerkingen 

NEM 

Zoldertellingen 

Vleermuizen 

(NEM-VLZOL) 

PG en PT GrG en InV in situ tellingen 

van 

kraamgroepen 

tevens (zomer) 

verspreidingsdata van GrG, 

InV, Lav, GeG, GeD, Myotis-

soorten 

NEM 

Wintertellingen 

Vleermuizen 

(NEM-VLWIN) 

 

PT FrS, WaV, MeV, 

BaV/BrV (geen 

onderscheid), 

GrG/GeG (geen 

onderscheid), 

InV en VaV 

in situ tellingen 

van 

overwinterende 

dieren 

tevens (winter) 

verspreidingsdata FrS, WaV, 

MeV, BaV/BrV (geen 

onderscheid), GrG/GeG 

(geen onderscheid), InV,  

VaV en BeV; bijvangst van 

GeD, RuD en Lav. 

NEM Vleermuis 

Transecttellingen 

(NEM-VTT) 

PT en TV GeD, RuD, RoV 

en LaV 

monitoring 

akoestische  

activiteit door 

middel van 

autotransecten 

(heel beperkt 

ook 

fietstransecten) 

tevens verspreidingsdata 

van GeD, RuD, RoV en LaV, 

BoV, TwV, KlD en beperkt 

MeV, WaV, VaV 
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4.2 Analyse huidige monitoring 

4.2.1 Beschouwde soorten 

Voor de monitoring in het kader van de Habitatrichtlijnrapportage zijn de soorten beschouwd 

waarover in de vorige periode is gerapporteerd. Over vier soorten die wel in Nederland voorkomen is 

toen niet (volledig) gerapporteerd: Bechsteins vleermuis, kleine dwergvleermuis, mopsvleermuis en 

Noordse vleermuis. Als aannemelijk is dat soorten zich 10 jaar aaneengesloten voortgeplant hebben 

wordt volledig gerapporteerd (pers. med. A. Adams, ministerie van LNV). Uit het basisrapport voor de 

Rode Lijst (van Norren et al., 2020) is nu duidelijk dat de Bechsteins vleermuis minimaal 10 jaar 

voortplantend in Nederland aanwezig is. We gaan er daarom vanuit dat voor Bechsteins vleermuis in 

de toekomst een volledige rapportage zal worden opgesteld, daarom is deze soort ook meegenomen 

in de analyse voor monitoring.   

Hoewel akoestische waarnemingen van kleine dwergvleermuis relatief vaak en al gedurende langere 

tijd worden gedaan vanaf 2007 en er twee vangwaarnemingen zijn gedaan, is pas in 2020 een 

kraamkolonie ontdekt. Los van telemetrie en akoestische waarnemingen in het uiterste zuiden van 

Zeeland is van mopsvleermuis tot op heden geen (kraam)verblijf (her)ontdekt. Gevalideerde 

waarnemingen van Noordse vleermuis zijn niet meer gedaan sinds de eerste waarnemingen. Het is 

daarmee zeer onzeker dat over kleine dwergvleermuis, mopsvleermuis en Noordse vleermuis volledig 

gerapporteerd zal worden. Deze soorten zijn dan ook niet meegenomen in de analyse voor 

monitoring. 

 

4.2.2 Kennisniveau SvI-indicatoren 

Uit Tabel 13 en Tabel 14 blijkt dat voor de meeste subindicatoren het kennisniveau ‘matig’ is en zal 

blijven bij geen verdere verbetering van monitoring en/of dataverzameling. Dat betekent dat de 

inschatting van de status van die subindicatoren grotendeels berust – en blijft berusten - op expert 

judgement. In het bijzonder geldt dit voor de subindicatoren waarvoor geldt dat de status van de 

beschikbare informatie is omschreven als ‘very limited amount of data, waardoor het eindoordeel 

voor de hoofdindicator veelal als ‘onbekend’ moet worden beschouwd. Voor de hoofdindicator 

Leefgebied is dit bij de meeste soorten het geval. 

Bedacht moet worden dat voor de subindicator ‘populatiegrootte’ deze waarde (de populatiegrootte) 

voor de niet Bijlage II-soorten in aantal kilometerhokken werd gerapporteerd. Voor de volgende 

Habitatrichtlijnrapportage worden momenteel door de Europese Commissie de rapportage 

voorschriften opgesteld en zal mogelijk/naar alle waarschijnlijkheid verlangd gaan worden dat de 

populatiegrootte in dichtheden, of individuen, wordt gerapporteerd (pers. med. A. Adams, ministerie 

van LNV). Wanneer de populatiegrootte in individuen in ogenschouw wordt genomen, zal deze voor 

alle niet-Bijlage II-soorten dus berusten op een verouderde schatting, gebaseerd op (zeer) onvolledige 

data. Data over de recente populatiegroottes op landelijk niveau ontbreekt momenteel. Dat betekent 

dat voor de subindicator voor de meeste soorten subindicator voor PG als ‘onbekend’ zal moeten 

worden gerapporteerd. 

Voor vrijwel alle niet-Myotis soorten, met uitzondering van de grijze grootoorvleermuis (Tabel 13), 

kon de populatietrend niet of enkel op basis van expert judgement (gebaseerd op zeer weinig data) 

worden bepaald. Populatietrenddata voor deze soortgroep is beschikbaar (gekomen) voor gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse veermuis en laatvlieger via NEM-VTT. De 
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populatietrends voor de meeste Myotis-soorten is gebaseerd op enkel wintertellingen. 

Verspreidingsindicatoren (zowel voorkomen en range en trends) zijn voor alle soorten met 

uitzondering van grijze grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse 

vleermuis en laatvlieger gebaseerd op (een grote mate van) expert judgement of onbekend. Met 

name voor de Myotis-soorten (Tabel 14) is de inschatting gebaseerd op zeer weinig data. 
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Tabel 13: Overzicht kennisniveaus van de verschillende (sub)indicatoren voor de SvI voor niet-Myotis soorten (bron: ministerie van LNV, 2019 ); voor verklaring kleuren zie Tabel 3. 

criteria / indicatoren 
beoordeling SvI 

gewone dwergvleermuis ruige dwergvleermuis laatvlieger gewone grootoorvleermuis grijze grootoorvleermuis rosse vleermuis bosvleermuis tweekleurige vleermuis 

Populatiegrootte 

grids1x1 - number of map 1x1 km 
grid cells,  
Individuals: expert judgement op 
basis van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data  

grids1x1 - number of map 1x1 
km grid cells,  
Individuals: expert judgement 
op basis van habitat per opp, 
oud (2007) . 
estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data  

grids1x1 - number of map 1x1 km 
grid cells  
Individuals: expert judgement op 
basis van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a very limited 
amount of data  

grids1x1 - number of map 1x1 km 
grid cells,  
Individuals: expert judgement op 
basis van habitat per opp, oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data  

Individuals: completeSurvey - 
Complete survey or a statistically 
robust estimate 

grids1x1 - number of map 1x1 
km grid cells,  
Individuals: expert judgement 
op basis van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data  

grids1x1 - number of map 1x1 
km grid cells,  
Individuals: expert judgement 
op basis van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

grids1x1 - number of map 1x1 
km grid cells,  
Individuals: expert judgement 
op basis van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Trend Populatie 

in 2018: geen (unknown, 
Insufficient or no data available) 
in 2020: NEM VTT (trend 2015-
2019 vastgesteld, zou 
waarschijnlijk op completeSurvey 
- Complete survey or a 
statistically robust estimate 
worden geschat) 

in 2018: geen (unknown, 
Insufficient or no data 
available) 
in 2020: NEM VTT (trend 2015-
2019 vastgesteld, zou 
waarschijnlijk op 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate worden geschat) 

in 2018: geen (unknown, 
Insufficient or no data available) 
in 2020: NEM VTT (trend 2015-
2019 vastgesteld, zou 
waarschijnlijk op completeSurvey 
- Complete survey or a 
statistically robust estimate 
worden geschat) 

Rtrim (regressie) 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

Rtrim (regressie) 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

absentData - Insufficient or no 
data available 
2020: NEM VTT (2015-2019: 
trend onzeker, zou 
waarschijnlijk op 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate worden geschat)) 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

 Verspreiding  
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Trend verspreiding 

Occupanctytrend of chi-kwadraat 
toets tussen twee perioden. 
2018: EstimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from a 
limited amount of data = Chi-
Kwadraat toets. ===> oranje want 
grove benadering 
2020: NEM VTT ==> oranje/groen 
want er is nu wel beeld, maar 
ruimtelijke representativiteit 
wordt nog nader bekeken 

Occupanctytrend of chi-
kwadraat toets tussen twee 
perioden. 
2018: EstimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from a 
limited amount of data = Chi-
Kwadraat toets. Daarom 
oranje: zeer grove benadering 
2020: NEM VTT: onzeker maar 
ruimtelijke representativiteit 
wordt nog nader bekeken 

Occupanctytrend of chi-kwadraat 
toets tussen twee perioden. 
2018: EstimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from a 
limited amount of data = Chi-
Kwadraat toets. Daarom oranje: 
zeer grove benadering 
2020: NEM VTT: status: onzeker 
==> oranje want er is nu wel 
beeld, maar ruimtelijke 
representatieviteit wordt nog 
nader bekeken 

Occupanctytrend of chi-kwadraat 
toets tussen twee perioden. 
2018: EstimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from a 
limited amount of data = Chi-
Kwadraat toets. Daarom oranje: 
zeer grove benadering 

completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

Occupanctytrend of chi-
kwadraat toets tussen twee 
perioden. 
2018: estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion with 
very limited data = Chi-
Kwadraat toets. ===> oranje 
want grove benadering 
2020: NEM VTT: status: stabiel 
==> oranje want er is nu wel 
beeld, maar ruimtelijke 
representativiteit wordt nog 
nader bekeken 

estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion with 
very limited data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Habitat grootte 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Trend grootte habitat 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Habitat kwaliteit 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Trend kwaliteit habitat 
estimatePartial - Based mainly on 
extrapolation from a limited 
amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a limited 
amount of data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

estimateExpert - Based mainly on 
expert opinion with very limited 
data 

absentData - Insufficient or no 
data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 
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Tabel 14: Overzicht kennisniveaus van de verschillende (sub)indicatoren voor de SvI voor Myotis soorten (bron: ministerie van LNV, 2019 ); voor verklaring kleuren zie Tabel 3.  

 criteria / indicatoren 
beoordeling SvI 

meervleermuis watervleermuis franjestaart baardvleermuis  Brandts vleermuis vale vleermuis 
Bechsteins 
vleermuis 

ingekorven vleermuis 

 

Populatiegrootte 

Individuals: NEM 
Wintertellingen: 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount  
en data Zomertellingen: 
estimate - Best estimate 

grids1x1 - number of map 1x1 
km grid cells,  
Individuals: expert judgement 
op basis van habitat per opp, 
oud (2007) . 
estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a 
limited amount of data  

grids1x1 - number of map 
1x1 km grid cells,  
Individuals: expert 
judgement op basis van 
habitat per opp, oud (2007) 
. 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation 
from a limited amount of 
data 

grids1x1 - number of map 
1x1 km grid cells,  
Individuals: expert 
judgement op basis van 
habitat per opp, originele in 
schatting = oud (2007) . 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a very limited amount of 
data  

grids1x1 - number of map 
1x1 km grid cells 
Individuen: Individuals: 
expert judgement op basis 
van habitat per opp, 
originele in schatting = oud 
(2007) . 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

Individuals: completeSurvey - 
Complete survey or a 
statistically robust estimate 

nvt 
Individuals: completeSurvey - 
Complete survey or a 
statistically robust estimate 

 

Trend Populatie 

Rtrim (regressie), 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically 
robust estimate 

Rtrim (regressie) 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

Regressie (RTRIM) 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically 
robust estimate 

Regressie (RTRIM) 
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

nvt 
completeSurvey - Complete 
survey or a statistically robust 
estimate 

 

 Verspreiding  
estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a 
limited amount of data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation 
from a limited amount of 
data. 

estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with limited data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation from 
a limited amount of data 

estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a 
limited amount of data 

nvt 
estimatePartial - Based mainly 
on extrapolation from a 
limited amount of data 

 

Trend verspreiding 
absentData - Insufficient or 
no data available 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

EstimatePartial - Based 
mainly on extrapolation 
from a limited amount of 
data 

estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or no 
data available 

nvt 
absentData - Insufficient or no 
data available 

 

Habitat grootte 
estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

Nee: estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

nvt 
estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

 

Trend grootte habitat 
estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation 
from a limited amount of 
data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or no 
data available 

nvt 
estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

 

Habitat kwaliteit 
estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

Nee: estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

nvt 
estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

 

Trend kwaliteit habitat 
estimateExpert - Based 
mainly on expert opinion 
with very limited data 

estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 

estimatePartial - Based 
mainly on extrapolation 
from a limited amount of 
data 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or 
no data available 

absentData - Insufficient or no 
data available 

nvt 
estimateExpert - Based mainly 
on expert opinion with very 
limited data 
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4.2.3 Datalacunes voor monitoring 

De basis voor een adequate monitoring is dat er voldoende en representatieve data beschikbaar is. 

Daarom is voor elke (sub)indicator onderzocht of, en zo ja welke en in welke mate er data is, of deze 

beschikbaar is en of deze voldoende representatief (in tijd en ruimte) is. Op deze plaats geven we een 

globaal overzicht van de analyse op welke punten monitoring verbeterd moet worden. Voor details 

wordt verwezen naar de separaat opgeleverde analysetabel 1.  

Omdat de mate van beschikbare en bruikbare data verschilt tussen de zomer- en winterperiode voor 

verschillende soorten, geven Tabel 15 en Tabel 16 een globaal overzicht voor zowel de zomer- als 

winterperiode.  

 

Opvallend is dat zomerverspreidingsdata voor watervleermuis, franjestaart, baardvleermuis, Brandts 

vleermuis en vale vleermuis maar (zeer) beperkt bekend zijn. Het beeld van de verspreiding van deze 

soorten (zowel op kilometerhok als op 10x10-kilometerhokniveau) berust vooral op gegevens van de 

wintertellingen. Voor meervleermuis en grijze grootoorvleermuis zijn weliswaar de kraamverblijven 

goed bekend, maar zijn de verspreidingsgegevens daarbuiten (zeer) beperkt. Ook van de 

tweekleurige vleermuis is de verspreiding fragmentarisch bekend. Van bosvleermuis en Bechsteins 

vleermuis zijn kraamverblijven bekend uit Wnb-onderzoeken (aangevuld met fragmentarische 

akoestische data voor bosvleermuis), maar is wederom het beeld van de verspreiding verre van 

volledig. De hiervoor genoemde datalacunes zijn mede het gevolg van het ontbreken van een 

meetprogramma specifiek gericht op de verspreiding van vleermuissoorten. Daarmee samenhangend 

is de actualisatiegraad op kilometerhokniveau (zoals afgeleid uit die op 10x10-kilometerhokniveau) 

voor de meeste soorten te laag. Dat betekent dat na een zesjarige periode de (zomer- en 

winter)verspreiding op zowel op het niveau van 10x10-kilometerhokken als op het niveau van 

kilometerhokken niet voldoende geactualiseerd is (zie ook Tabel 17). Dat betekent dat 

verspreidingsindicatoren (zowel range als trend) voor die soorten niet goed te bepalen zijn. 

Populatiegroottes uitgedrukt in bezette kilometerhokken is daarmee ook voor slechts een beperkt 

aantal soorten te bepalen op basis van de huidige data (voor alleen gewone dwergvleermuis zou dat 

van toepassing kunnen zijn).  

 

Populatiegroottes– en trends, uitgedrukt in aantallen, zijn op basis van zomerdata te bepalen voor 

grijze grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis. Het gaat daarbij dan om waardes voor de 

zomerpopulatie. Ook voor meervleermuis zou op basis van de beschikbare data de populatiegrootte 

en trend voor de zomer kunnen worden bepaald. De jaarlijkse zomertellingen van de meervleermuis 

zijn echter geen onderdeel van het NEM. Ze zijn grotendeels, maar niet volledig ontsloten.  

 

Voor laatvlieger, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en – in mindere mate – gewone 

grootoorvleermuis worden wel kraamverblijven – of soms gehele kolonies – geteld in de zomer als 

onderdeel van monitoring in het kader van de Wnb. Meer en meer worden dergelijke tellingen 

verricht in grotere gebieden in het kader van zogenaamde SMP’s als onderdeel van 

gebiedsontheffingen. De data is echter niet goed ontsloten. De tellingen zijn of niet ontsloten of 

zonder metadata ontsloten, waardoor ze momenteel niet bruikbaar zijn voor monitoring op groter 

schaal niveau noch is bekend of deze data afdoende is daarvoor. 



  

 

55 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 

De populatietrends en -groottes welke op basis van wintertellingen worden bepaald, laten zich niet 

zondermeer vertalen naar populatietrends en -groottes voor de zomerpopulatie. 

De in ons land van een soort aanwezige populatie in de winter en de zomer zijn niet 

noodzakelijkerwijs dezelfde populatie. Zowel in aantallen als in individuen kan het gaan om andere 

individuen en dus populaties. Voor zover bekend voor de soorten en de situatie in Nederland is er 

echter zeker wel een overlap, die echter zal verschillen tussen de soorten. De populatietrends en -

groottes welke op basis van wintertellingen worden bepaald, informeren over de winterpopulatie. Op 

zomerdata bepaalde populatiegroottes en trends betreffen de zomerpopulatie. De informatie uit de 

winter is dus niet een op een indicatief voor de situatie in de zomer en vice versa.  

 

Idealiter zijn voor de subindicatoren populatiegrootte en populatietrend voldoende data beschikbaar 

om ze voor zowel zomer als winter betrouwbaar te kunnen bepalen. In de praktijk zal er in eerste 

instantie moeten worden gewerkt met de waardes voor PG en PT voor het seizoen waarvoor data 

beschikbaar zijn. Methoden zijn historisch en in zichzelf immers veelal gelinkt aan een seizoen 

(bijvoorbeeld wintertellingen, zoldertellingen, kolonietellingen, meten akoestische activiteit). Omdat 

het echter gaat om het verzamelen van data voor bepaling van de SvI van een soort, is het van belang 

data te gebruiken van, of waar nodig methoden te ontwikkelen voor het verzamelen van data van, de 

populatie van het seizoen waarin de ‘levensvatbaarheid’ van ‘de populatie in Nederland’ het meest in 

het geding is, of kan zijn.   

 

Voor de meeste soorten wordt PT bepaald aan de hand van wintertellingen. Daarbij moet worden 

aangetekend dat onbekend is, wat de steekproefgrootte is (hoeveel van de bestaande 

winterverblijven worden daadwerkelijk geteld), hoe groot de zoekfout is (hoeveel van de aanwezige 

dieren worden daadwerkelijk waargenomen), wat de ruimtelijke relatie tussen zomer- en 

winterpopulaties is (zijn alle winterverblijven van de zomerpopulatie bekend en vice versa) en welke 

aandeel van de Nederlandse zomerpopulatie in Nederlandse of buitenlandse overwinteringslocaties 

overwintert en vice versa.  

 

Desalniettemin geeft een positieve trend in de winterpopulatie wel aan dat naar alle waarschijnlijk de 

zomerpopulatie zich ook positief ontwikkeld en vice versa en vormt de lange telreeks van de 

wintermonitoring een sterke indicator (voor de winterpopulatie). 

 

Voor de indicator leefgebied (zowel grootte als kwaliteit van leefgebied en de trends daarvan) 

ontbreken meetprogramma’s. Tezamen met de beperkte verspreidingsgegevens van de meeste 

soorten, betekent dat dat voor de indicator leefgebied data ontbreekt. 
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Tabel 15: Beschikbaarheid en geschiktheid zomerdata voor monitoring vleermuizen; rood: ontoereikend/slecht, 
oranje: te verbeteren/matig; groen: voldoende/goed; voor details omtrent beschikbaarheid, resolutie en 
representativiteit13 zijn gegeven in separaat meegeleverde analysetabel 1.  

 zomer 

soort 

populatie 
omvang in 
individuen 

populatie omvang in 
kilometerhokken 

populatie 
trend 

verspreiding (10 x10) verspreidingstrend 

gewone 
dwergvleermuis 

aanwezige data 
niet ontsloten 

 representativi
teit 

 representativiteit 

ruige 
dwergvleermuis 

aanwezige data 
niet ontsloten 

aanwezige data niet 
ontsloten 

representativi
teit 

 representativiteit 

baardvleermuis vrijwel geen data zeer beperkt data 
vrijwel geen 

data 
fragmentarisch, 

beperkt data 
zeer beperkt data, 

actualisatiegraad te laag 

Brandts vleermuis vrijwel geen data zeer beperkt data 
vrijwel geen 

data 
zeer fragmentarisch 

zeer beperkt data, 
actualisatiegraad te laag 

watervleermuis vrijwel geen data zeer beperkt data 
vrijwel geen 

data 
fragmentarisch, 

beperkt data 
zeer beperkt data, 

actualisatiegraad te laag 

meervleermuis 
aanwezige data 

niet geheel 
ontsloten 

data buiten 
kraamverblijfplaatsen 

maar beperkt 

maar niet in 
NEM 

data buiten 
kraamverblijfplaatse

n maar beperkt 

data buiten 
kraamverblijfplaatsen maar 

beperkt, actualisatiegraad te 
laag 

franjestaart vrijwel geen data zeer beperkt data 
vrijwel geen 

data 
fragmentarisch, 

beperkt data 
zeer beperkt data, 

actualisatiegraad te laag 

vale vleermuis 
zeer beperkt 

data 
zeer beperkt data 

zeer beperkt 
data 

fragmentarisch, 
beperkt data 

zeer beperkt data, 
actualisatiegraad te laag 

Bechsteins 
vleermuis 

zeer beperkt 
data 

zeer beperkt data 
zeer beperkt 

data 
fragmentarisch, 

beperkt data 
zeer beperkt data, 

actualisatiegraad te laag 

ingekorven 
vleermuis 

    actualisatiegraad te laag 

gewone 
grootoorvleermuis 

zeer beperkt 
data en data niet 

ontsloten 
fragmentarisch 

zeer beperkt 
data 

 actualisatiegraad net 
wel/niet voldoende 

grijze 
grootoorvleermuis 

telling berust op 
in-situ telling. 

data buiten 
kraamverblijfplaatsen 

maar beperkt 

 
data buiten 

kraamverblijfplaatse
n maar beperkt 

 

rosse vleermuis 

zeer beperkt 
data, aanwezige 

data niet 
ontsloten 

representativiteit, 
beperkt op 

kilometerhokniveau, 
actualisatiegraad te laag 

representativi
teit 

actualisatiegraad net 
wel/niet voldoende 

representativiteit en 
actualisatiegraad net/wel 

niet voldoende 

bosvleermuis 
zeer beperkt 

data 
zeer beperkt data 

zeer beperkt 
data 

zeer fragmentarisch 
zeer fragmentarisch, 

actualisatiegraad te laag 

laatvlieger 
aanwezige data 
niet ontsloten 

beperkt data, 
aanwezige data niet 

ontsloten 

representativi
teit 

 representativiteit 

tweekleurige 
vleermuis 

aanwezige data 
maar deels 
ontsloten 

beperkt data, 
actualisatiegraad er laag 

beperkt data 
fragmentarisch, 

beperkt data 
beperkt data, 

actualisatiegraad te laag 

                                                           
13 Bij alle beschikbare data en informatie en/of inspanningen om data te verzamelen, moet altijd beoordeeld worden of de data 
representatief zijn voor het nagestreefde doel. We illustreren dat aan de hand van de watervleermuis. In de bekende en voor mensen 
toegankelijke winterverblijven in Nederland, is bijvoorbeeld slechts een deel van de Nederlandse populatie watervleermuizen aanwezig. De 
bekende winterverblijven zijn niet random en/of evenredig over Nederland verspreid. In de voor mensen toegankelijke winterverblijven is 
niet altijd alle aanwezige watervleermuizen voor mensen zichtbaar. Dat leidt tot de volgende vragen: Is de trend van watervleermuizen in 
winterverblijven representatief voor de trend van de populatie in Nederland. Wordt er in die steekproef een voldoende groot deel van de 
totale populatie in Nederland gevolgd? Wat is de invloed daarvan op de trenddata? Is die steekproef voldoende evenredig verspreid over 
Nederland en/of de in Nederland aanwezige populatie? Wat is de invloed daarvan op de trenddata en op de verspreidingsdata? Kan op 
basis van de steekproef van bekende en voor mensen toegankelijke winterverblijven een uitspraak worden gedaan over de grootte en 
kwaliteit van het gehele winterleefgebied inclusief de niet bekende en/of niet toegankelijke winterverblijven? Kan op basis van die 
informatie uitspraak worden gedaan over het zomerleefgebied, de andere functionele verblijfplaatstypen, en het verbindend habitat? 



  

 

57 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 16:  beschikbaarheid en geschiktheid winterdata voor monitoring vleermuizen. Rood = 
ontoereikend/slecht, oranje = te verbeteren/matig en groen = voldoende/goed. Details omtrent 
beschikbaarheid, resolutie en representativiteit zijn gegeven in separaat bijgevoegde analysetabel 1 

 winter 

soort 
Populatie omvang in 

individuen 

Populatie omvang 
in 

kilometerhokken 
Populatie trend 

Verspreiding (10 
x10) 

Verspreidingstren
d 

gewone 
dwergvleermuis 

vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 

ruige 
dwergvleermuis 

vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 

baardvleermuis 
steekproef en zoekfout 

onbekend 
   steekproefgrootte? 

Brandts vleermuis 
steekproef en zoekfout 

onbekend, geen onderscheid 
met baardvleermuis 

een onderscheid 
met 

baardvleermuis 

een onderscheid 
met 

baardvleermuis 

een onderscheid 
met 

baardvleermuis 

een onderscheid 
met 

baardvleermuis 

watervleermuis 
steekproef en zoekfout 

onbekend 
   steekproefgrootte? 

meervleermuis 
steekproef en zoekfout 

onbekend 
   steekproefgrootte? 

franjestaart 
steekproef en zoekfout 

onbekend 
   steekproefgrootte? 

vale vleermuis 
steekproef en zoekfout 

onbekend 
   steekproefgrootte? 

Bechsteins 
vleermuis 

steekproef en zoekfout 
onbekend 

moeilijke soort 
om te vinden 

moeilijke soort 
om te vinden 

moeilijke soort 
om te vinden 

moeilijke soort om 
te vinden 

ingekorven 
vleermuis 

steekproef en zoekfout 
onbekend 

   steekproefgrootte? 

gewone 
grootoorvleermuis 

steekproef en zoekfout 
onbekend 

   steekproefgrootte? 

grijze 
grootoorvleermuis 

steekproef en zoekfout 
onbekend, geen onderscheid 

met gewone 
grootoorvleermuis 

Geen onderscheid 
met gewone 

grootoorvleermui
s 

Geen onderscheid 
met gewone 

grootoorvleermui
s 

Geen onderscheid 
met gewone 

grootoorvleermui
s 

Geen onderscheid 
met gewone 

grootoorvleermuis 

rosse vleermuis vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 

bosvleermuis vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 

laatvlieger vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 

tweekleurige 
vleermuis 

vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data vrijwel geen data 
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Tabel 17: Overzicht actualisatie (als percentage van potentieel verspreidingsgebied) verspreidingsgegevens op 
10 x10-kilometerhok niveau na de laatste Habitatrichtlijnrapportage periode (CBS, 2018), huidige 
Habitatrichtlijnrapportage periode na drie jaar (CBS, 2021) en het verschil met actualisatie na twee jaar (CBS, 
2020) 

soort 10x10-

kilometerh

okken 

potentieel 

verspreidi

ngsgebied 

(aantal) 

geactualiseerd  

na afgelopen 

Habitatrichtlijnr

apportage 

periode (%) 

geactualiseerd 

na 3 jaar 

huidige 

Habitatrichtlij

nrapportage 

periode (%)  

verschil 

geactualiseerd 

tussen 2 en 3 jaar 

huidige 

Habitatrichtlijnra

pportage periode 

(%) 

opmerkingen 

baardvleermuis 443 20 17 4  

Bechsteins vleermuis 123 1 6 4 Inhaalslag agv opstellen RL 

bosvleermuis 391 11 19 15 Inhaalslag agv opstellen RL 

Brandts vleermuis 196 5 3 0  

franjestaart 443 26 27 1  

gewone dwergvleermuis 466 86 85 6  

gewone grootoorvleermuis 448 65 54 6  

grijze grootoorvleermuis 94 34 21 2  

ingekorven vleermuis 47 21 19 0  

kleine dwergvleermuis 205 18 13 7  

laatvlieger 482 75 69 5  

meervleermuis 469 50 24 9  

rosse vleermuis 482 56 52 6  

ruige dwergvleermuis 484 60 56 6  

tweekleurige vleermuis 443 13 9 4  

vale vleermuis 121 11 7 4  

watervleermuis 482 54 40 5  
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5 Mogelijkheden en kosten ter verbetering monitoring van de 
sub-indicatoren van de SvI 

Op basis van de analyse omtrent de data én gebruikte (reken)methodes hebben de soortexperts in 

analysetabel 1 mogelijkheden aangegeven ter verbetering van de monitoring en of er zich daarbij 

kennislacunes voordoen inclusief hoe deze op te lossen zijn. 

Op basis daarvan is een verbetering van het monitoringsprogramma uitgewerkt. We geven de 

verschillende monitoringsmogelijkheden en onderzoeken omtrent kennislacunes en een grove 

kosteninschatting (excl. BTW) voor de jaren 2021-2024. Monitoring voor SvI loopt ook na die periode 

door, na een eindevaluatie kan worden bepaald hoe de monitoring wordt voortgezet. 

 

5.1 Populatiegrootte uitgedrukt in kilometerhokken of in individuen? 

Een belangrijke determinant voor de monitoring van de subindicator PG is in welke eenheid ze wordt 

uitgedrukt (‘reporting unit’).  

Hoewel het – nog – niet vaststaat welke ’reporting unit’ voor de Habitatrichtlijnrapportage in 2024 

wordt voorgeschreven is na overleg in het klankbord en met het ministerie van LNV uitgegaan van de 

PG in individuen. Daarvoor zijn drie redenen: 

1) De bepaling van PG in individuen vergt een omslag in de monitoring. Omdat dit niet van de 

ene op de andere dag gerealiseerd kan zijn dient er op tijd mee te worden begonnen om in 

2024 PG in individuen te kunnen rapporteren. 

2) Wanneer PG in individuen bekend is, zijn effecttoetsingen in het kader van de Wnb ook 

eenvoudiger te maken. Momenteel heeft PG in individuen een grote bandbreedte en is 

verouderd en is toetsing van effecten aan daadwerkelijke PG niet goed mogelijk. Een 

initiatiefnemer van een ontwikkeling dient nu een effect dat bekend is in aantallen, zelf te 

relateren aan een min of meer onbekende PG. 

3) Een afdoende bepaling van PG in kilometerhokken vraagt ook een omslag in de monitoring. 

Het vraagt om een nadruk op verspreidingsonderzoek op kilometerhok schaal (terwijl een 

ecologisch relevant schaalniveau van de verspreiding van een soort in het landschap kleiner 

of groter kan zijn). Er is momenteel geen meetprogramma hiervoor. 

Naast de bovenstaande redenen is het ook zo dat de aantal kilometerhokken als proxy voor PG 

methodisch inhoudelijk geen logische proxy vormt.  Immers een kraamgroep geeft één kilometerhok, 

maar een jagend individu geeft ook een kilometerhok en soms zelfs meerdere kilometerhokken.  

 

5.2 Afwegingen voor het opstellen van een verbetering van het 
monitoringsprogramma 

Een belangrijke vraag bij de uitwerking van de verbetering van het monitoringsprogramma is tot 

hoever een verbetering wenselijk, dan wel noodzakelijk is. Daarvoor zijn streefdoelen voorgesteld 

(Tabel 19 geeft de streefdoelen per soort). De uitwerking per soort richt zich op het behalen van die 

streefdoelen.   

Bij de afwegingen welke verbetermogelijkheden toe te passen speelt ook een rol dat er data wordt 

gegenereerd (daadwerkelijke monitoring) en niet enkel onderzoek (mogelijke maken monitoring) 
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wordt gedaan. Toch is onderzoek soms noodzakelijk om of de mogelijkheid van de toepassing van een 

methode te bepalen, of omdat er aan de ecologie van soorten gerelateerde kennislacunes zijn. 

Ondanks dat de voorgestelde verbeteringen zijn gebaseerd op ervaring binnen het NEM, literatuur en 

kennis omtrent monitoring in het buitenland en gedegen soortkennis, is het mogelijk dat na een 

aantal jaar de verwachte verbetering van de vaststelling van een (sub)indicator tegenvalt. Het is 

daarom van belang dat de voortgang in monitoring én onderzoek en resultaten daarvan, goed 

gevolgd worden en na een periode van drie jaar geëvalueerd worden. 

Het is lang niet altijd noodzakelijk om een 100% volledige inventarisatie van de soorten te doen, tenzij 

de gestelde streefdoelen dat voorschrijven. Bij de bepaling van (sub)indicatoren is ‘expert judgement’ 

toegestaan.  

Bovenstaande afwegingen leiden tot keuzes. In de separaat bijgeleverde Excel ‘Monitorings en 

onderzoeksprogramma’ staat in detail aangegeven hoe we tot de keuzes zijn gekomen. 

 

Beknopt streeft de Habitatrichtlijn er voor de bijlage IV soorten naar, dat aan de hand van 

populatiedynamische parameters van de soort duidelijk is dat de soort levensvatbaar is en dat op de 

lange termijn zal blijven en dat daartoe de populatie groot genoeg is en zal blijven, het 

verspreidingsgebied groot genoeg is en zal blijven en ook de grootte en kwaliteit van de habitat 

daartoe toereikend is en zal blijven. De grootte van de populatie, verspreidingsgebied, habitat en 

habitatkwaliteit en trends daarin, zijn samen belangrijke indicatoren en ook voorwaarden voor 

levensvatbaarheid. Inzicht in de verschillende (sub)indicatoren geeft zo ook inzicht in waar grote druk 

op soorten optreedt en waar die druk wellicht ook gereduceerd kan worden. In het geval dat voor 

een soort geldt, dat een of meer van deze indicatoren onvoldoende is en daarmee de 

levensvatbaarheid in het geding is, vraagt de Habitatrichtlijn om werken aan verbetering van de 

situatie. In die zin meet het instrument ‘Staat van Instandhouding van een soort’, op basis van de 

parameters van de (sub)indicatoren, de afstand tot het doel van levensvatbaarheid. Het instrument 

Rode Lijst meet, ter vergelijking, op de basis van grotendeels dezelfde parameters en indicatoren, de 

afstand tot uitsterven.  

 

In tabel 18 wordt een overzicht gegeven van de ten minste te behalen streefdoelen voor verbetering 

van de monitoring van (sub)indicatoren van de SvI per vleermuissoort vanuit de huidige Stand van 

Instandhouding. Bij de analyse van de informatiestatus van de subindicatoren14 in analysetabel 1 

worden meer gedetailleerde adviezen ter verbetering en aanscherping van de monitoring gegeven.  

 

Voor alle soorten met een SvI welke onbekend is of minder dan gunstig is, geldt dat een verbetering 

van het niveau van informatie noodzakelijk is, voor ten minste drie van de vier hoofdindicatoren en 

tot ten minste het niveau van ‘Estimate Partial - Based mainly on extrapolation from a limited amount 

of data (= oranje)’ noodzakelijk is. Desondanks is het raadzaam toe te werken naar het niveau van 

‘Complete survey or a statistically robust estimate (= groen)’, omdat daarmee duidelijker wordt voor 

welk aspect van de levensvatbaarheid verbetering het meest urgent is. In het onverhoopte geval dat 

de SvI bij een volgende beoordeling achteruit is gegaan, is dat des te belangrijk. Minder of minder 

nauwkeurige informatie over de subindicatoren, maakt ingrijpen moeilijker. Het feit dat voor de 

soorten waarvan de SvI als ‘zeer ongunstig’ is beoordeeld nu al geldt dat er gewerkt moet worden 

                                                           
14 (Sub)indicatoren: data en methode van [populatiegrootte, FRP en populatietrend], [verspreiding, FRR en 
trend verspreiding], [grootte en trend grootte habitat] en [kwaliteit en trend kwaliteit habitat]. 
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naar het niveau ‘Complete survey or a statistically robust estimate (= groen)’ voor subindicatoren van 

P en V is hiervan een illustratie. Bij de SvI ‘zeer ongunstig’ is de levensvatbaarheid in het geding en is 

meer detailinformatie over PV, PT en V en TV noodzakelijk.  

 

Bij watervleermuis en franjestaart is er, puur vanuit de beoordeling van de SvI op basis van de nu 

beschikbare data en methoden, geen noodzaak tot verbetering van de informatiestatus. Behoud is 

van de huidige informatiestatus is natuurlijk wel nodig. Desondanks is het ook voor deze soorten bij 

deze SvI verstandig in te in te zetten op verbetering, zodat bij een eventueel minder gunstig worden 

van de situatie duidelijk is waar maatregelen nodig en mogelijk zijn.  

 
Tabel 18: Streefdoelen voor verbetering van de monitoring van (sub)indicatoren SvI per vleermuissoort vanuit de 
SvI; NB: niet bepaald, ONB: onbekend, ZO: zeer ongunstig, MO: matig ongunstig, G: gunstig; kleuren conform 
Tabel 9: oranje: Estimate  Partial - Based mainly on extrapolation from a limited amount of data, groen: 
complete survey or a statistically robust estimate. 

soort status SvI hoofdindicatoren start met 

subindicatoren P en V 

PT TV 

gewone dwergvleermuis ONB max 1 onbekend x   

ruige dwergvleermuis MO max 1 onbekend x   

kleine dwergvleermuis NB max 1 onbekend x   

gewone grootoorvleermuis MO max 1 onbekend x   

grijze grootoorvleermuis ZO max 1 onbekend x x x 

laatvlieger MO max 1 onbekend x   

tweekleurige vleermuis MO max 1 onbekend x   

bosvleermuis ONB max 1 onbekend x   

vale vleermuis ONB max 1 onbekend x   

Bechsteins vleermuis NB max 1 onbekend x   

meervleermuis MO max 1 onbekend x   

watervleermuis G geen    

franjestaart G geen    

baardvleermuis MO max 1 onbekend x   

Brandts vleermuis ZO max 1 onbekend x x x 

ingekorven vleermuis ZO max 1 onbekend x x x 

rosse vleermuis ZO max 1 onbekend x x x 

 

Als de informatie over de voorgestelde verbetering in verband met de status van de SvI wordt 

gecombineerd met de voorgestelde verbetering in het kader van de kwetsbaarheid van de soort voor 

de energietransitie, leidt dat tot het de informatie in Tabel 19. 
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Tabel 19: Streefdoelen voor verbetering van de monitoring van (sub)indicatoren SvI per vleermuissoort 
gecombineerd vanuit status van de SvI en de kwetsbaarheid voor de energietransitie; NB: niet bepaald, ONB: 
onbekend, ZO: zeer ongunstig, MO: matig ongunstig, G: gunstig; ZKW: zeer kwetsbaar, KW: kwetsbaar, NKW: 
nauwelijks kwetsbaar; kleuren conform Tabel 9: oranje: Estimate  Partial - Based mainly on extrapolation from a 
limited amount of data, groen: complete survey or a statistically robust estimate 

soort status SvI kwetsbaarheid 

energietransitie 

hoofdindicatoren start met 

subindicatoren P en V 

PT PG TV 

gewone dwergvleermuis ONB ZKW alle x x x x 

ruige dwergvleermuis MO KW alle x x   

kleine dwergvleermuis NB ZKW alle x x x x 

gewone grootoorvleermuis MO KW alle x x   

grijze grootoorvleermuis ZO NKW max 1 onbekend  x  x 

laatvlieger MO ZKW alle x x x x 

tweekleurige vleermuis MO ZKW alle x x x x 

bosvleermuis ONB NKW max 1 onbekend x    

vale vleermuis ONB KW alle x x x x 

Bechsteins vleermuis NB NKW max 1 onbekend x    

meervleermuis MO ZKW alle x x x x 

watervleermuis G KW alle  x   

franjestaart G NKW geen     

baardvleermuis MO KW alle x x   

Brandts vleermuis ZO KW alle x x x x 

ingekorven vleermuis ZO KW alle x x x x 

rosse vleermuis ZO KW alle x x x x 

 

5.3 Kosteninschatting 

Bij de kosteninschatting maken we onderscheid in éénmalige kosten (waaronder materiaal) en 

jaarlijks terugkerende kosten. Daarbij zijn we uitgegaan van een bedrag van 1K€/dag voor arbeid. 

Projectleiding en programmamanagement zijn daarbij niet inbegrepen. Materiaal kosten zijn inclusief 

21% BTW. 

Hoe ‘hoger’ het streefdoel voor een soort (zie Tabel 9 en Tabel 19) hoe intensiever een methode 

moet worden uitgevoerd (hoe meer meetpunten), hoe hoger de kosten. Mede daarom geven de 

kosten ‘per methode’ niet altijd een goed beeld van de daadwerkelijke kosten om tot het streefdoel 

te komen. Voor de ene soort zal met een methode voldoende resultaat kunnen worden behaald, 

terwijl voor een andere soort dezelfde methode intensiever moet worden toegepast om tot het 

streefdoel te komen. De kosten zijn zoveel als mogelijk gegeven per methode tenzij dit tot een 

vertekend beeld leidt; dan zijn de kosten voor de uitvoer per vleermuissoort gegeven. Uitvoering van 

één methode voor meerdere soorten kan wel de kosten per vleermuissoort verlagen. Indien van 

toepassing, wordt dat aangegeven in de korte bespreking van de methode. De mate van verlaging van 
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de kosten is afhankelijk van de vleermuissoorten en het streefdoel voor verbetering.  
 

5.4 Kennislacunes 

Het is opvallend dat voor de meeste soorten en adviezen geldt, dat de methoden voor verbetering 

van monitoring van ‘PG in individuen’ minder eenvoudig zijn uit te voeren, dan voor ‘PG in 

kilometerhokken’. Dat betekent dat er nog relatief veel onzekerheden zijn, er nog niet meteen naar 

een intensivering en/of toepassing van een betere methode van monitoring kan worden 

omgeschakeld, maar (voor)onderzoek een relatief groot onderdeel uit maakt van de voorgestelde 

verbetering van de monitoring. Er blijken voorts opvallend weinig aan de ecologie van soorten 

gerelateerde kennislacunes te zijn, zoals maximale leeftijden, aantallen jongen, waar soorten zijn 

waar te nemen, welke adequate monitoring bemoeilijken. Wel is voor de interpretatie van al 

gebruikte methoden vaak een verdiepingsslag noodzakelijk (bijvoorbeeld in de zin van trefkansen en 

representativiteit). 

 

5.4.1 Bepaling PG 

Grofweg kan er gekozen worden tussen daadwerkelijke bepaling van de aantallen of dichtheden en 

een benadering door extrapolatie vanuit een steekproef. Daadwerkelijke bepaling van de aantallen is 

mogelijk voor soorten met een relatief klein verspreidingsgebied en met eenvoudig te tellen 

(kraam)groepen, die ook min of meer honkvast zijn, zoals ingekorven vleermuis, grijze 

grootoorvleermuis of vale vleermuis. Voorwaarde is dat het grootste deel van de daadwerkelijk 

aanwezige verblijven én dieren geteld kunnen worden (representatieve telling). 

Voor de meeste vleermuissoorten is het niet mogelijk om een representatieve telling te realiseren. 

Extrapolatie vanuit een steekproef biedt dan uitkomst. Deze benadering wordt dan ook voor een 

groot aantal soorten voorgesteld.  Hoe groter de steekproef en hoe diverser de landschappen waaruit 

een steekproef wordt genomen, hoe accurater een extrapolatie zal zijn. Tevens wordt de extrapolatie 

preciezer als de aantalsbepalingen in de steekproef vollediger zijn. Hoe wijdverspreider een soort 

voorkomt, hoe groter de ruimtelijke spreiding van de steekproef moet zijn om (ruimtelijk) 

representatief te blijven. 

 

5.4.2 Bepaling PT 

Evenals voor PG zijn er voor de PT grofweg twee benaderingen: (jaarlijks of in een andere regelmaat 

herhaalde) volledige tellingen of via steekproeven en gelden dezelfde voorwaarden aan de 

steekproef. Daarnaast kan er voor gekozen worden om een afgeleide van de PT te hanteren. Zo 

kunnen uit een veranderde mate van activiteit van een soort verandering in PT worden bepaald. Bij 

een aantal vleermuissoorten gebeurt dit bijvoorbeeld door activiteit te meten door middel van 

geluidswaarnemingen. Voorwaarde is dan wel dat de gemeten – verandering van de - activiteit een 

duidelijke relatie heeft met PT. In de adviezen worden beide benaderingen toegepast/geadviseerd. 
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5.4.3 Bepaling V 

V dient voor de Habitatrichtlijnrapportage op 10 x10 hok niveau bekend te zijn of worden. Ondanks 

het grote schaalniveau wordt een afdoende dekking -voor met name Myotis-soorten- niet gehaald 

(zie analysetabel 1 en Bijlage III). Verspreidingsdata (zowel voorkomen als range) voor vleermuizen 

worden vaak verzameld door middel van geluidswaarnemingen. Echter die waarnemingsmethode is 

niet voor alle soorten van toepassing. In de adviezen worden daarom verschillende 

waarnemingsmethoden toegepast. 

Een andere benadering is om V te bepalen op basis habitatkenmerken. Dit gebeurt met behulp van 

zogenaamde Habitatgeschiktheidsmodellen en kansenkaarten of ‘voorspellingsmodellen’ (in dit 

rapport HSI genoemd). Belangrijk is om te bedenken dat (de resultaten van) dergelijke HSI’s altijd 

gevalideerd dienen te worden. Voor het ontwikkelen en valideren van een HSI zijn 

verspreidingsgegevens en actief waarnemen van belang. 

 

5.4.4 Bepaling LG en LK (en TLG en TLK) 

LG (of HG) en LK (of HG) en de trends daarin worden momenteel vaak afgeleid van PG, PT, V en TV in 

combinatie met ruimtelijke e/of maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de energietransitie, 

bossenstrategie en andere grote ruimtelijke ontwikkelingen). Kwaliteit van leefgebied uit zich ook in 

een hoge dichtheid van individuen15. Zo bezien is PG (op het schaalniveau van leefgebied) een 

graadmeter voor kwaliteit. Het daadwerkelijk meten van bezetting van en dichtheden in leefgebied in 

combinatie met kwaliteitskenmerken van leefgebied vindt momenteel niet plaats. Vaak wordt een 

modelmatige benadering gehanteerd (HSI’s). In de adviezen spelen HSI’s vooral een rol voor LG en LK 

 

5.4.5 Bepaling TV 

Evenals voor PT, kan er voor TV worden uitgegaan van de vergelijking van V tussen perioden. Echter 

met een te grote onvolledigheid van de dekking van V is een dergelijke benadering niet valide. Een 

andere benadering is om steekproefsgewijs V te bepalen op kleiner/gedetailleerder schaalniveau en 

verandering daarin te benutten voor verbetering en herhaling van een HSI en/of ze direct te hanteren 

als informatie met betrekking tot veranderingen in V. Ook hier gelden weer de randvoorwaarden voor 

steekproeven. 

 

5.4.6 Korte bespreking van de verschillende geadviseerde monitoringsmethoden 

Voor monitoring van ofwel verzamelen van data t.b.v. het vaststellen van de sub-indicatoren van de 

SvI kunnen verschillende methoden voor het waarnemen van vleermuizen worden ingezet (zie ook 

Limpens, & Roschen 1996, 2020, Verboom & Limpens 2004). De toepasbaarheid van een 

                                                           
15 We moeten hierbij oppassen voor een (gedeeltelijke) cirkelredenatie: want wat is een grote dichtheid? We kennen hooguit gebieden met 
een hogere dichtheid dan andere. De KL van de eerste zal zeker beter zijn dan die van de tweede, maar het kan dus net zo goed een reeds 
aangetaste en een nog verder aangetaste situatie betreffen.  
Idealiter werken we voor de modelering van de HSI vanuit ‘’PG in een gebied’’ van gebieden kunnen werken, die volgens andere informatie 
- literatuur autoecologie, en vertaald naar Nederlands landschap - kunnen gelden als (behoorlijk) goed qua LK. 
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(waarnemings)methode voor monitoring hangt af van verschillende factoren: 

1) Reproduceerbaarheid/herhaalbaarheid. Kan de methode periodiek worden ingezet waarbij 

met de intensiteit hetzelfde is per periode? Kan de methode volgens een vaststaand protocol 

worden ingezet en zodoende gestandaardiseerd worden? 

2) Trefkans.  

2a) Wordt met de methode met voldoende zekerheid een soort of activiteit waargenomen 

wanneer deze daadwerkelijk aanwezig is?  

2b) Is de trefkans hetzelfde over verschillende perioden, bij een dezelfde aantal dieren of 

mate van activiteit, en/of is bekend hoe deze afhangt van omstandigheden en kan zij 

daarmee zo stabiel mogelijk worden gehouden. 

3) Representativiteit. Geeft de methode met voldoende zekerheid een voldoende volledig beeld 

van de waar te nemen SFC?  

4) Praktische toepasbaarheid. Kan een methode op grote schaal worden ingezet? Aspecten als 

(technische en methodologische) complexiteit van de methode, kosten/beschikbaarheid 

benodigde apparatuur, benodigde kennis van de waarnemer en is er voldoende capaciteit in 

Nederland, of is deze voldoende snel te organiseren, spelen een rol daarbij. We gaan daarbij 

ook uit van de inzet van vrijwilligers, maar niet alle methoden zijn daar geschikt voor. 

 

Er wordt bij de verschillende methodieken steeds aangegeven voor welke soorten de aanpak gericht 

wordt ingezet. Bij de meeste methoden van waarnemen zijn er echter ook altijd data van andere 

soorten te verwachten. 

  

5.4.6.1 Akoestische monitoring zoals voor autotransecttellingen (NEM-VTT) en punttellingen 
langs water) 

Met akoestische methoden waarbij de echolocatiegeluiden van vleermuizen worden gebruikt om 

dieren waar te nemen, zoals dit bijvoorbeeld gebeurt door een waarnemer met een bat detector, 

maar vooral in de autotransecttellingen voor NEM-VTT en de fietstransecttellingen voor vleerMUS, 

kunnen op relatief eenvoudige wijze, veel waarnemingen en daarmee data worden verzameld. 

Analyse en determinatie van geregistreerde geluidsdata en/of validatie van determinaties kunnen 

echter arbeidsintensief zijn.  Akoestische waarneming in NEM-VTT levert data voor V en T voor 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis en daarboven op 

verspreidingsdata voor bosvleermuis, tweekleurige vleermuis, kleine dwergvleermuis en in 

beperktere mate meervleermuis, watervleermuis en vale vleermuis. 

Vleermuissoorten verschillen in de luidheid van de echolocatie die ze gebruiken. Hoe luider de roep, 

hoe makkelijker deze is waar te nemen m.b.v. batdetectoren. De luidheid zorgt ervoor dat de dieren 

op grotere afstand hoorbaar zijn. Hier geldt hoe lager een geluid, hoe verder dit draagt en hoe minder 

snel het uitdooft door obstakels zoals bladeren en dergelijke. Dat betekent dat sommige soorten 

eenvoudiger zijn waar te nemen door middel van geluidswaarnemingen dan anderen. De trefkans 

voor soorten met zachte echolocatie en/of hoge frequentie is lager dan voor de andere soorten. De 

trefkans is echter ook afhankelijk van weersomstandigheden, aanwezigheid van obstakels, mate van 

openheid van het landschap, snelheid van vliegen en de hoogte waarop een dier zich bevindt. Voor 

soorten en individuen van een soort die jagen en vliegen in bossen, is de trefkans vaak lager dan op 

basis van enkel detecteerbaarheid van de echolocatie (in meer open gebied) verwacht kan worden. 
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De echolocatie draagt minder ver in bossen als gevolg van obstakels en dieren passen hun 

echolocatie aan. 

De trefkans kan vergroot worden door met automatisch getriggerde opnames te werken en door 

langere tijd op meerdere locaties te meten door middel van opnames. Met de komst van 

automatische batdetectoren is dat makkelijker worden. 

Determinatie van de opgenomen geluiden wordt vergemakkelijkt door automatische 

identificatiesoftware. Deze is echter niet 100% accuraat (Russo & Voigt, 2016), vooral bij Myotis-

soorten en het complex bosvleermuis/laatvlieger/tweekleurige vleermuis/rosse vleermuis. Het geluid 

van de echolocatie wordt aangepast aan de echolocatieopgave tijdens het jagen en is vooral 

afhankelijk van de afstand tot reflecterende objecten zoals de prooi en de omgeving (daarvan), er 

geldt daarom ook altijd dat niet elk individueel gehoorde of opgenomen geluid/signaal van een 

individu voldoende onderscheidend is ten opzichte van andere soorten, of voldoende kwaliteit 

hebben voor analyse/ determinatie. In de praktijk betekent dat dat er altijd een validatieslag over de 

determinaties moet worden gedaan én dat inzicht in de ‘fout’ van de software noodzakelijk is. 

De monitoring van de trend binnen NEM-VTT richt zich op ‘makkelijk’ akoestisch detecteerbare 

soorten. Desondanks worden ook andere soorten regelmatig waargenomen (Jansen et al. 2021). 

Punttellingen langs waterwegen worden onder andere gedaan in Verenigd Koninkrijk (Bat 

Conservation Trust, 2021) en op kleinere schaal in Nederland (van Adrichem et al. 2021). In de 

adviezen zetten we deze vorm van akoestische monitoring met name in voor de soorten gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, tweekleurige vleermuis, 

watervleermuis, meervleermuis en vale vleermuis. 

 

Met akoestische methoden zijn dichtheden van dieren moeilijk te achterhalen, omdat er nog geen 

eenduidige kwantitatieve informatie is, op niveau van de soorten, over de samenhang tussen 

dichtheid aan dieren en het waargenomen niveau van akoestische activiteit. Indien kennis over die 

samenhang wordt ontwikkeld, zou dat een alternatief of zeer goede aanvulling kunnen vormen voor 

vang- en telemetrieonderzoek. 

 

Kenmerken monitoring met akoestische methoden  

 De reproduceerbaarheid van monitoring met akoestische methoden is zeer hoog en 

protocollen voor verschillende situaties zijn voorhanden.  

 Het is van belang uitvoerenden van de verschillende stappen goed te scholen en begeleiden 

en altijd ook – geanonimiseerd – de identiteit van de waarnemer/verwerker van ruwe data 

vast te leggen.  

 De trefkans is hoog voor goed detecteerbare soorten in open landschap, maar lager in 

besloten landschap en lager voor veel soorten die in bossen jagen. 

 Afhankelijk van de soorten is de representativiteit hoog. Aanwezige soorten met middel tot 

hoge detecteerbaarheid worden waargenomen.  

 Toepasbaarheid op grote schaal heeft zich al bewezen bij NEM-VTT maak ook in vergelijkbare 

monitoringprogramma’s in Frankrijk en Ierland (zie bijvoorbeeld Roche, Langton, & Aughney 

2009, 2012). 

 

Belangrijkste aandachtspunten en afwegingen voor toepassing voor monitoring: 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen, voor 
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soorten met relatief luide echolocatie en in habitat dat waarnemen niet bemoeilijkt, 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos, 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen, 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V, 

 

Om tot een brede toepassing van akoestisch onderzoek te kunnen komen voor dichtheid 

gerelateerde vragen (PG en PT) zijn een aantal onderzoeksvragen opgesteld. 

 

5.4.6.2 Akoestische monitoring voor ‘bossoorten’ (bosmeetprogramma) 

De randvoorwaarden voor het gebruik van akoestische monitoring, zoals hierboven beschreven, 

gelden ook voor dit onderdeel van de adviezen. Het gaat hier bij de akoestische monitoring in relatie 

tot de bossen met name om de soorten gewone grootoorvleermuis, franjestaart, gewone 

baardvleermuis en Bechsteins vleermuis. De detecteerbaarheid van deze soorten in hun habitat is 

middelmatig tot slecht. 

Tegelijk zal akoestische waarneming in bossen ook data leveren over andere soorten welke akoestisch 

goed op te pikken zijn (zie vorige paragraaf).  

 

De toepassing in de adviezen in relatie tot de bossen richt zich op zowel punt- als transecttellingen en 

in eerste instantie op V en TV. De trefkans wordt verhoogd door of langer te monitoren op een locatie 

(punttellingen), of in een groter oppervlak te monitoren (transecttellingen) en daarbij zoveel mogelijk 

het optimale habitat te bemonsteren (bijvoorbeeld hoger tussen boomkronen in plaats van op het 

bospad). De kosten zijn hoog, met name vanwege de determinatie van de opnames tot op 

soortsniveau en de hoge onderzoeksinspanning zelf (veel meetpunten) en worden geschat op 200-

250K voor drie jaar voor één soort. In veel gebieden kan uitvoering voor gewone grootoorvleermuis, 

franjestaart en baardvleermuis tezamen worden genomen. Zowel wat betreft de te verwachten 

aantallen waarnemingen als kosten is uitvoering via punt- of transecttellingen het meest effectief. 

Voor baardvleermuis en Bechsteins vleermuis zijn alternatieve methoden voorhanden (bijvoorbeeld 

vangen en zenderen voor beide soorten, vleermuiskasten voor Bechsteins vleermuis) welke al tot 

aanzienlijke verbetering van de bepaling van V en TV kunnen leiden. Voor gewone grootoorvleermuis 

zijn er niet meteen adequate alternatieven. Voor de franjestaart is betere bepaling van T en TV vanuit 

de streefdoelen niet noodzakelijk.  

Daarom wordt geadviseerd, en dan met name vanuit de gewone grootoorvleermuis, te beginnen 

met een beperkte pilot (a: akoestische monitoring in bossen; proefopzet en technische aanpak; 

bepaling kosten/baten i.c. inspanning/datavolume) en op basis daarvan een verdergaande pilot (b) 

op te zetten voor bepaling trefkansen. We adviseren nog te wachten met het daadwerkelijk opzetten 

en uitvoeren van akoestische monitoring voor de gewone grootoorvleermuis/soorten in bossen.  

Het volgen van de TV kan worden gedaan door periodiek dezelfde gebieden te 

inventariseren/monitoren, maar eventueel ook door meer ad hoc akoestische 

inventarisatie/monitoring. Voor dat laatste moet dan wel ten minste 75% van 10 x10-

kilometerhokken eenmaal per zes jaar zijn geactualiseerd. Voornoemde pilots a en b kunnen worden 

gebruikt om de meest efficiënte methode te bepalen.   
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Kenmerken monitoring met akoestische methoden in bos  

 De reproduceerbaarheid van monitoring met akoestische methoden in bos is zeer hoog en 

protocollen voor verschillende situaties zijn voorhanden. 

 Het is van belang uitvoerenden van de verschillende stappen goed te scholen en begeleiden 

en altijd ook – geanonimiseerd – de identiteit van de waarnemer/verwerker van ruwe data 

vast te leggen.  

 De trefkans is voor franjestaart, baardvleermuis, Bechsteins vleermuis en gewone 

grootoorvleermuis in bos- of kleinschalig agrarisch landschap niet eenduidig en de manier 

van uitvoering (punttellingen of transecttellingen) is van invloed op de trefkans. 

 De representativiteit is voldoende. De aanwezigheid van soorten kan worden vastgesteld 

maar daarvoor is wel een relatief hoge bemonsteringintensiteit noodzakelijk 

 Toepasbaarheid voor uitvoering op grote schaal heeft zich nog niet bewezen. Met name de 

determinatie tot op soortsniveau vraagt om relatief hoge inzet.  

 

Belangrijkste aandachtspunten voor toepassing voor monitoring: 

 Toepasbaarheid vooruitvoering voor op grote schaal heeft zich nog niet bewezen. 

 Reproduceerbaarheid is hoog. 

 Trefkans en representativiteit zijn afhankelijk van manier van uitvoering (transecten versus 

punttellingen) en vragen om grote inspanning om voldoende groot te laten zijn 

 Kan een alternatief vormen voor verbetering van V en TV door andere methode dan vang- en 

telemetrieonderzoek. 

 Kan een alternatief gaan vormen voor vang- en telemetrieonderzoek voor PG  en PT maar 

behoeft dan wel gedegen vooronderzoek.  

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen. 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Methode is flexibel en ad hoc in te zetten voor V. 

 

Om tot een brede toepassing van akoestisch onderzoek te kunnen komen voor dichtheid 

gerelateerde vragen (PG en PT) is een aantal onderzoeksvragen opgesteld en tevens een voorstel om 

de haalbaarheid van akoestisch onderzoek voor met name gewone grootoorvleermuis verder vorm te 

geven (de andere soorten zullen daarop mee kunnen liften). 

 

5.4.6.3 In-situtellingen: zomer- of NEM zoldertellingen 

Een directe methode van vaststellen van de aan- of afwezigheid van vleermuissoorten is in-

situtellingen. Daarbij worden (sporen van) dieren in verblijven gezocht. Een voorbeeld van een 

dergelijke methode zijn de NEM Zoldertellingen vleermuizen. Bij een zoldertelling wordt in de 

zomerperiode door een kleine groep vrijwilligers op de (kerk)zolder en vaak ook de (kerk)toren 

gezocht naar aanwezige vleermuizen (Dijkstra et al., 2008). Ook wordt er gezocht naar sporen, zoals 

uitwerpselen van vleermuizen en insectenresten. Controle en tellingen van zolders in het 

zomerseizoen of actieve seizoen leveren data voor T en V voor Grijze grootoorvleermuis en 

ingekorven vleermuis en voor V van laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, gewone 

dwergvleermuis en Myotis-soorten.  
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Voor bepaling van PG of PT via in-situtellingen is het volgende van belang:  

1. Het gaat om vleermuizen in verblijven welke veilig door mensen te betreden zijn, zonder te 

veel verstoring van de aanwezige vleermuizen;  

2. De soort heeft haar (kraam)verblijven voornamelijk op zolders en niet of nauwelijks ook in 

andere typen verblijven (zoals bijvoorbeeld bomen, of spleetvormige verblijven in 

woonhuizen), of dat de fractie tussen zolderbewonend en niet-zolderbewonend bekend is;  

3. Het gebruik van het specifieke kraamverblijf bij voorkeur elk jaar plaatsvindt; de kolonie 

honkvast is, 

4. Het grootste deel van de aanwezige dieren zichtbaar is; 

5. Voor het bepalen van PG moeten vrijwel alle verblijven geteld kunnen worden 

6. Voor het bepalen van PT moet bij minimaal een steekproef van verblijven geteld worden, 

waarbij bekend is wat de omvang van de steekproef is ten opzichte alle (kraam)verblijven, 

zodat zeker is dat zij voldoende groot is. 

 

Met deze methode zijn PG en PT van grijze grootoorvleermuis en ingekorven vleermuis te volgen. 

Andere soorten die op zolders zijn aan te treffen (zoals meervleermuis, laatvlieger, gewone 

grootoorvleermuis, baardvleermuis of gewone dwergvleermuis), gebruiken ook – veelvuldig - andere 

verblijfplaatsen in de zomer.  

 

Onderscheid tussen faeces van verschillende soorten op zicht is niet altijd mogelijk. Zo is faeces van 

grijze grootoorvleermuis en gewone grootvleermuis niet van elkaar te onderscheiden en is de faeces 

van verschillende Myotis-soorten ook moeilijk van elkaar te onderscheiden (Janssen et al., 2008). 

Door van e-DNA gebruik te maken, kan goed onderscheid gemaakt worden tussen de faeces van 

verschillende soorten. Door faeces te verzamelen en vervolgens via zogenaamde ‘metabarcoding’-

analyse te doen kan op basis van DNA de soort worden bepaald.  

Zo bleek de baardvleermuis, op basis van e-DNA, in vijf kerken voor te (zijn) (ge)komen, maar slechts 

in één kerk te zijn gezien (van der Tempel & van Zanten, 2020). Ook in de provincie Antwerpen is van 

deze methode gebruik gemaakt en leverde deze een veel completer beeld op van de aanwezige 

soorten dan enkel zichtwaarnemingen (Boers et al., 2018).  

 

In-situtellingen geven meestal een kleiner aantal dieren, dan uitvliegtellingen.  

 

De toepassing in de adviezen richt zich op V (met name gewone grootoorvleermuis) en op PT en PG 

van baardvleermuis en vale vleermuis.  

Baardvleermuizen zijn bekend als gebouwbewoners (voornamelijk zolders), maar ook als 

boombewoners (bijvoorbeeld Kapteyn, 1995, Broekhuizen et al., 2016). Het is niet bekend welke 

fractie van de Nederlandse populatie haar kraamverblijven heeft in alleen bomen of alleen op zolders 

en/of op beide. Tijdens NEM Zoldertellingen wordt de soort aangetroffen (zie Bijlage I en II waarbij de 

bron NEM Zoldertellingen is). Verblijfplaatsen op zolders worden voornamelijk in Gelderland, 

Drenthe, Zuid- en Midden-Limburg gevonden. Van baardvleermuis zijn slechts weinig kraamverblijven 

bekend. Een relatief groot aantal daarvan zijn bekend van zolders (methodische bias). Het is 

desondanks zeer aannemelijk dat het gebruik van zolders als (kraam)verblijfplaats door 

baardvleermuizen nog sterk onderschat wordt (ook in de recente dataset), omdat dieren verstopt 

kunnen zitten, faeces niet herkend wordt als zijnde van baardvleermuis (van der Tempel & van 
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Zanten, 2020) en omdat het aantal bezochte gebouwen ten opzichte van potentieel geschikte 

gebouwen in het gehele verspreidingsgebied laag is.  

 

Vale vleermuis is ook een boom- en gebouwbewoner, maar wordt in Europa vooral in gebouwen 

aangetroffen. Ze is van oudsher in Nederland in de zomer met name bekend van zolders (Glas & 

Braaksma, 1980). Het momenteel enige bekende kraamverblijf in Nederland bevindt zich ook op een 

zolder. Vale vleermuizen hangen vaak vrij en zijn daarom in situ goed te tellen. 

 

Kenmerken monitoring met in-situtellingen zomer en NEM zoldertellingen 

 De reproduceerbaarheid is hoog. De tellingen op zolders worden volgens een strak protocol 

uitgevoerd.  

 Het is van belang uitvoerenden goed te scholen en begeleiden en altijd ook – geanonimiseerd 

– de identiteit van de waarnemer vast te leggen.  

 De trefkans is hoog voor ‘honkvaste’ soorten die in grote(re) groepen bij elkaar zitten. Echter 

voor kleinere groepjes dieren is de trefkans wisselend; dieren zijn niet altijd zichtbaar. 

Gebruik van e-DNA vergroot de trefkans sterk. 

 De representativiteit voor aantalsmonitoring (PG of PT) is, voor ‘honkvaste’ soorten die 

voornamelijk kraamverblijven op ‘zolders’ hebben, hoog indien –vrijwel – alle verblijven 

geteld worden. Belangrijk is daarom ook inzicht in dát vrijwel alle daadwerkelijk aanwezige 

verblijven bekend zijn én bezocht worden. Vergelijkingen tussen in-situtellingen en 

uitvliegtellingen laten zien dat bij in-situ tellingen over het algemeen lagere aantallen dieren 

geteld worden. Zichtbaarheid van dieren in de (kraam)verblijven wordt beïnvloed door 

gedrag van dieren (wel of niet ‘vrij hangend’), weersomstandigheden (meer of minder 

wegkruipen) en de overzichtelijkheid van het kraamverblijf (de zolders). Het verschil tussen 

uitvliegtellingen en in-situtellingen zal daarmee verschillen tussen soorten. Voor V en TV is 

ook de fractie tussen ‘zolder’bewonend en niet ‘zolder’bewonend van grote invloed.  

 Toepasbaarheid op grote schaal heeft zich bewezen in NEM Zoldertellingen. De inspanning 

door vrijwilligers is echter hoog en vraagt aandacht bij eventueel uitbreiding dan wel 

intensivering. 

 

Aandachtspunten voor in-situzomertellingen (NEM Zoldertellingen) 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen, maar intensivering vergt meer inspanning 

 Relatief eenvoudige en kosten efficiënte manier om verspreidingsgegevens van een aantal 

soorten te verbeteren 

 Aantalsmonitoring is voor een beperkt aantal soorten mogelijk 

 Gebruik van e-DNA verbetert de monitoring sterk 

 Bruikbaarheid voor aantalsmonitoring baardvleermuis vergt vooronderzoek 

 

Voor bredere toepassing van deze methode is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Voor 

baardvleermuis zijn de fracties van de Nederlandse populatie welke in gebouwen of in bomen of in 

beide kraamverblijven hebben niet duidelijk. In-situtellingen geven vaak een onderschatting van het 

aantal daadwerkelijk aanwezige dieren, echter uitvliegtellingen bij objecten als kerken – als eenmaal 

de aanwezigheid van een (kraam)groep is vastgesteld – vergen een grote inspanning. Bovendien zijn 

de mate van onderschatting en de haalbaarheid van uitvliegtellingen niet kwantitatief bekend (zie 
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paragraaf 5.4.6.5 uitvliegtellingen). 

 

5.4.6.4 In-situtellingen: controle objecten in winter en NEM wintertellingen 

Wintertellingen vinden al sinds 1941 plaats. Het betreft een van de oudste telreeksen van 

vleermuizen in de wereld. De methode van waarnemen is van toepassing voor soorten die in voor 

mensen toegankelijke winterverblijven overwinteren (zie Tabel 12). Controle en tellingen in de 

winter leveren data voor T en V voor franjestaart, watervleermuis, meervleermuis, 

baardvleermuis/Brandts vleermuis (geen onderscheid), gewone grootoorvleermuis/grijze 

grootoorvleermuis (geen onderscheid), ingekorven vleermuis en vale vleermuis. Voor Bechsteins 

vleermuis levert het data voor V. Data met betrekking tot V van de gewone en ruige 

dwergvleermuis en laatvlieger zijn bijvangst.  

 

Kenmerken monitoring met in-situtellingen NEM wintertellingen 

 De reproduceerbaarheid is hoog en de tellingen zijn sterk geprotocolleerd. 

 Het is van belang uitvoerenden goed te scholen en begeleiden en altijd ook – geanonimiseerd 

– de identiteit van de waarnemer vast te leggen.  

 De trefkans is wisselend per soort, en afhankelijk van de structuur van het verblijf, maar voor 

de meeste soorten hoog (voor Bechsteins vleermuis en franjestaart is de trefkans lager dan 

voor de andere soorten). 

 De tellingen zijn grotendeels ruimtelijk representatief voor de winterpopulatie van de 

doelsoorten in Nederland.  

 Niet alle daadwerkelijk aanwezige dieren worden ook waargenomen en de daaruit 

voortkomende ‘zoekfout’ is onbekend. De zoekfout is ook afhankelijk van de soort en de 

structuur van het verblijf. Voor de analyse van telreeksen wordt aangenomen dat de zoekfout 

over de jaren min of meer stabiel is, maar dat is niet zeker. Daarmee wordt ook aangenomen 

dat de tellingen voor PT representatief zijn. Welke relatie er is met de zomerpopulatie is 

onbekend. 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen in NEM wintertellingen 

 

Aandachtspunten voor in-situwintertellingen (NEM Wintertellingen): 

 Toepasbaarheid en reproduceerbaarheid hebben zich bewezen 

 Verbeter interpretatiemogelijkheden door meer inzicht in de zoekfout, de ruimtelijke 

representativiteit en de relatie tot de zomerpopulatie(s).  en de  

 

Onderzoeksprogramma richt zich met name op interpretatie van de gegevens en betreffen met name 

de zoekfout en relatie tussen winter- en zomerpopulaties. Verbetering van de tellingen voor wat 

betreft het onderscheid tussen baardvleermuis en Brandts vleermuis verdient ook aandacht. 

 

5.4.6.5 Uitvliegtellingen 

Uitvliegtellingen zijn een veel gebruikte methode om het aantal dieren dat een verblijfplaats gebruikt 

te bepalen.  
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Voor een goede uitvliegtelling is het noodzakelijk dat alle uitvliegopeningen worden gemonitord én 

dat uitvliegende dieren ook daadwerkelijk kunnen worden waargenomen.  Voor toepassing bij 

monitoring op grotere schaal worden uitvliegtellingen van kraamverblijven gebruikt. Het is dan van 

belang dat daadwerkelijk alle kraamverblijven van een kraamkolonie worden geteld. Voor soorten die 

vaak van kraamverblijf wisselen en/of een groot netwerk van kraamverblijven gebruiken, is daarom 

een grote inspanning – en in hoge mate simultaantellen - vereist om goede uitvliegtellingen te doen. 

 

Binnen het NEM worden uitvliegtellingen momenteel niet toegepast. In het Verenigd Koninkrijk en 

Duitsland en zeer recent in België worden uitvliegtellingen wel gebruikt (Bat Conservation Trust, 

2021, Bundesamt für Naturschutz, 2017 en Natuurpunt pers com). Uit de recente resultaten uit 

Verenigd Koninkrijk (waar de tellingen worden toegepast voor onder andere laatvlieger, gewone en 

kleine dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en franjestaart) blijkt dat verhuisgedrag de 

aanpak bemoeilijkt. Voor gewone en kleine dwergvleermuis en franjestaart worden de tellingen als 

niet betrouwbaar gezien als gevolg van het wisselen van kraamverblijf in de kraamperiode (Bat 

Conservation Trust, 2021). Tevens moet in acht genomen worden dat er een negatieve bias kan 

ontstaan in aantalstrends doordat er nultellingen worden gedaan, terwijl de dieren op dat moment 

elders zijn (Bat Conservation Trust, 2021). Simultaantellingen kunnen kansen bieden om 

uitvliegtellingen desondanks goed te kunnen interpreteren (mond. med. J. van Zweden). In Nederland 

worden in de zomer – los van het NEM – de uitvliegers van vrijwel alle kraamkolonies (met 1 of 

meerdere kraamverblijven) van de meervleermuis geteld door vrijwilligers. 

 

De toepassing in de adviezen richt zich op PG en PT van laatvlieger, tweekleurige vleermuis, 

meervleermuis, rosse vleermuis, eventueel gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en 

baardvleermuis.  

 

Kenmerken monitoring met uitvliegtellingen 

 Reproduceerbaarheid van uitvliegtellingen is hoog; ze kunnen (en worden) sterk 

geprotocolleerd. 

 Het is van belang uitvoerenden goed te scholen en begeleiden en altijd ook – geanonimiseerd 

– de identiteit van de waarnemer vast te leggen.  

 De trefkans is hoog als van tevoren duidelijk is dat dieren de te tellen verblijfplaats op het 

moment van de telling ook daadwerkelijk gebruiken. Tevens dienen alle uitvliegopeningen 

bemonsterd te kunnen worden. Bij grote en/of hoge gebouwen –zoals bijvoorbeeld kerken of 

kloosters en flats) vergt dat een grote inspanning. 

 De representativiteit is afhankelijk van de steekproefgrootte ten opzichte van het totale 

aantal daadwerkelijke aanwezige verblijfplaatsen. Ook dienen alle/een groot aandeel van 

kraamverblijven binnen een netwerk van een kraamkolonie liefst simultaan te worden geteld 

om statistisch om te kunnen gaan met nulwaarnemingen. Uitvliegtellingen worden daarom 

vooral toegepast in monitoring voor ‘honkvaste’ soorten of soorten waarvan vrijwel alle 

kraamverblijven (van een steekproef van alle kraamkolonies) bekend zijn.  

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (Bat 

Conservation Trust, 2021, Bundesamt für Naturschutz, 2017) en tijdens de zomertellingen van 

de kraamverblijven van meervleermuis in Nederland.  
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Aandachtspunten voor uitvliegtellingen zijn met name: 

 Steekproefgrootte dient groot genoeg te zijn. Voor PG betekent dat dat vrijwel alle 

(kraam)verblijven geteld moeten worden of dat het mogelijk moet zijn om vanuit een 

steekproef te kunnen extrapoleren 

 Door het verhuisgedrag van de meeste soorten vleermuizen is de methode alleen goed 

toepasbaar voor ‘honkvaste’ soorten of als alle kraamverblijven binnen een netwerk bekend 

zijn en geteld worden. Dat laatste vergt een grote inspanning bij niet-honkvaste soorten. 

 Gedegen uitvliegtellingen bij complexe objecten vergen veel inspanning. 

 

5.4.6.6 Vangen en telemetrie (onder andere bosmeetprogramma16) 

Telemetrie is een methode waarbij dieren worden gevangen en van een zendertje voorzien. 

Vervolgens kan de locatie van een dier worden uitgepeild.  

Er zijn grofweg drie typen telemetrie:  

1) Actief met lage inspanning. Dieren worden gevangen en enkel de verblijfplaatsen worden 

uitgepeild. Dit is in eerste instantie de gebruikte toepassing binnen de adviezen voor 

monitoring. 

2) Actief met hoge inspanning. Dieren worden gevangen en behalve dat verblijfplaatsen worden 

uitgepeild, wordt de locatie van dieren gedurende de nacht gevolgd (habitat gebruik). 

3) Passief. Door middel van vaste ontvangers wordt de locatie van dieren uitgepeild (onder 

andere Motus netwerk). Deze methode wordt nog niet op grote schaal toegepast voor het 

uitpeilen van verblijfplaatsen.  

Voor dit type onderzoek moeten dieren dus altijd gevangen worden. Vangen is relatief 

arbeidsintensief, uitpeilen is minder arbeidsintensief. De trefkans van vangen is afhankelijk van de 

soort en de structuur van het landschap. Echter voor sommige vleermuissoorten is het lokaliseren 

van verblijfplaatsen met andere methoden nog arbeidsintensiever. Nadat de verblijfplaatsen zijn 

gelokaliseerd kunnen door middel van uitvliegtellingen de aantallen dieren geteld worden. We 

richten de inspanning op kraamverblijven, uit ethische gronden worden enkel vroeg zwangere of –bij 

sterke voorkeur- zogende vrouwelijke dieren gezenderd.  

De zendertjes blijven beperkte tijd (maximaal een paar maanden) actief en/of aan het dier vastzitten. 

Daarmee heeft het moment van onderzoek (voorjaar/zomer/najaar) effect op resultaten van het 

onderzoek. Vaak wordt de aanwezigheid van een soort in een gebied eerst vastgesteld door middel 

van akoestisch onderzoek. 

 

Kenmerken monitoring met vangen en telemetrie 

 De reproduceerbaarheid van de vangtechniek – in tijd en ruimte – is mogelijk beperkt, omdat 

de precieze locatie en wijze van plaatsen van mistnetten (of harp traps) sterk afhangt van de 

uitvoerder en de mogelijkheden op een locatie; daarbij leidt herhaald vangen tot een 

leereffect bij de dieren; de methode vergt vergaande protocollering. De uitpeiltechniek voor 

                                                           
16 Met het ‘bosmeetprogramma’ worden de monitoringsactiviteiten bedoeld voor de groep van soorten die 
overwegend jagen in of nabij bosrijke gebieden of verblijfplaatsen in bomen gebruiken en waarvan de 
monitoring overwegend in of nabij bossen plaats vindt: baardvleermuis, Brandts vleermuis, Bechsteins 
vleermuis, franjestaart, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, bosvleermuis, vale vleermuis en 
rosse vleermuis  
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verblijfplaatsen is reproduceerbaar, het volgen van individuen minder reproduceerbaar. 

 Het is van belang uitvoerenden goed te scholen en begeleiden en altijd ook – geanonimiseerd 

– de identiteit van de waarnemer vast te leggen.  

 De trefkans van vangen is niet goed bekend. Ze is sterk afhankelijk van de kennis en kunde 

van de uitvoerders (en gewenning door dieren). Dit is een aandachtspunt bij toepassing voor 

monitoring. Met name de fractie van de aanwezige dieren die gevangen worden is 

onduidelijk. Gebruik van een vleermuislokker (of ‘bat lure’) vergroot de kans op het vangen 

van dieren. De methode is onafhankelijk van de akoestische waarneembaarheid van soorten. 

Soorten die met akoestische technieken met grote inspanning waar te nemen zijn, worden 

wel relatief eenvoudig gevangen en soortidentificatie is zekerder (gewone en grijze 

grootoorvleermuis, baardvleermuis en Brandts vleermuis). Het succes van uitpeilen is 

nagenoeg 100%; dieren worden vrijwel altijd teruggevonden. 

 De representativiteit van vangen voor wat betreft (de mate van) aan- of afwezigheid van 

soorten is soortafhankelijk (zie bijvoorbeeld Flaquer et al., 2007). Ook hier speelt de ervaring, 

kennis en kunde van de uitvoerder een grote rol. Maar voor de toepassing tijdens monitoring 

is niet het doel de soort wel of niet aan te tonen, maar om aanwezige dieren van specifieke 

soorten te vangen om via telemetrie de verblijfplaatsen vinden. Afhankelijk van de lokale 

dichtheden worden vrijwel alle soorten gevangen. Ook de verblijfplaats van individuele 

dieren wordt vrijwel altijd gevonden. Het totale aantal gevonden verblijfplaatsen is 

afhankelijk van het aantal gezenderde dieren (en dus altijd gelimiteerd) en afhankelijk van of 

de dieren ‘afkomstig’ zijn van verschillende (kraam)verblijven. Anders dan bij bijvoorbeeld 

inventarisaties met akoestische methoden waarbij in principe alle op dat moment in gebruik 

zijnde verblijfplaatsen kunnen worden gevonden, is het aantal aangetroffen verblijven bij 

telemetrie kleiner. Voor soorten die simultaan veel kraamverblijven per kraamkolonie 

gebruiken of waarvan dieren van één kolonie op veel verschillende locaties jagen, kan de 

methode ongeschikt zijn, omdat dat leidt tot het moeten vangen van veel dieren per locatie 

en op veel locaties om alle of de meeste verblijven van een kolonie te lokaliseren17. In de 

adviezen wordt nu uitgegaan van vijf zenders per soort per locatie per vang- en 

telemetriesessie. Opschaling is mogelijk en leidt niet direct tot veel hogere kosten. 

 De toepasbaarheid op grote schaal is sterk afhankelijk van of er voldoende menselijke 

capaciteit is. De techniek van vangen vergt kennis over zowel de ecologie van soorten als van 

het hanteren van dieren. Dit vormt een aandachtspunt. Voor uitpeilen is beperktere kennis 

en kunde nodig en zal capaciteit niet snel een probleem worden. 

 

Een andere manier van het volgen van dieren is niet via telemetrie maar via zogenaamde pit tagging. 

Dieren krijgen een onderhuidse tag geplaatst, die op korte afstand kan worden uitgelezen. Pit tags 

blijven over het algemeen langer actief dan zendertjes. Deze methode kan worden ingezet als 

bijvoorbeeld een heel fors aantal verblijven bekend is, maar niet duidelijk is of dieren in het verblijf 

met specifieke foerageerlocaties of andere typen verblijfplaatsen gelinkt kunnen worden.  

 

Samenvoegen van vang- en telemetriewerk voor verschillende soorten is kostenverlagend, maar is 

                                                           
17 Echter wanneer alle gevangen en gezenderde dieren allen uit één verblijfplaats blijken te komen kan dat ook 
betekenen dat vrijwel alle kramende dieren van een kraamkolonie op dat moment een centraal kraamverblijf 
gebruiken. Het aantal uitvliegende dieren kan daarvoor een aanwijzing zijn. 
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niet onbeperkt mogelijk, omdat de verschillende soorten in verschillende landschappen voorkomen 

en op een andere schaal opereren.  

Controle op aanwezigheid van een soort via akoestische inventarisatie is niet altijd (bijvoorbeeld 

gebruik bestaande data), maar in sommige gevallen wel nodig (bijvoorbeeld als de verspreiding 

onvoldoende bekend is of locatie met hoge foerageeractiviteit niet bekend zijn). 

  

In de adviezen wordt deze vang- en telemetrieonderzoek voornamelijk toegepast voor die soorten: 

 waarvan het vinden van kraamverblijven met andere methoden arbeidsintensiever is, of niet 

goed mogelijk is 

 die niet wijdverspreid zijn en specifiek habitat gebruiken 

 die per kraamkolonie een beperkt aantal kraamverblijven simultaan gebruiken  

 of die op basis van akoestische technieken niet van een zustersoort te onderscheiden zijn 

(gewone grootoorvleermuis/grijze grootoorvleermuis en baardvleermuis/Brandts vleermuis) 

 

Het betreft dan adviezen voor bosvleermuis, Bechsteins vleermuis, Brandts vleermuis en vale 

vleermuis. Voor andere soorten (watervleermuis, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis en 

franjestaart) zijn we terughoudend in het gebruik van vang- en telemetrieonderzoek in het kader van 

verzamelen van data voor de sub-indicatoren van de SvI. 

 

Omdat de reproduceerbaarheid niet eenvoudig is, en omdat het aantal gevonden kraamverblijven 

beperkt is, is het bij herhaling van onderzoek op eenzelfde locatie niet zeker dat eenzelfde fractie van 

de verblijfplaatsen van een kolonie wordt gevonden met eenzelfde fractie van het aantal dieren van 

de totale kolonie. Dat betekent dat herhaling van vang- en telemetriewerk op dezelfde locatie maar 

beperkte PT informatie geeft. 

 

Belangrijkste aandachtspunten voor toepassing voor monitoring: 

 Reproduceerbaarheid en toepasbaarheid op grote schaal zijn sterk afhankelijk van kennis en 

kunde van uitvoerders en vergaande protocollering. Capaciteit van mensen kan beperkend 

zijn. 

 Representativiteit van de getelde aantallen dieren is voor een (deel)populatie niet altijd hoog 

(PG). Dat kan wel gemitigeerd worden, maar vergt grotere inspanning 

 Verblijfplaatsen van soorten welke met akoestische methoden niet of niet eenvoudig worden 

gevonden, worden met vang- en telemetrieonderzoek wel gevonden. En dat zijn overwegend 

de soort waarvoor zomerdata juist grotendeels ontbreekt 

 Herhaling van onderzoek levert beperkt bruikbare gegevens op voor vergelijking tussen de 

jaren (PT). Pas daarom toe als er geen alternatieven zijn 

 Methode is arbeidsintensief en daarmee kostbaar 

 

 Vanwege bovenstaande worden in de adviezen een aantal vooronderzoeken opgenomen: 

 Ontsluit op detailniveau resultaten van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en analyseer in 

combinatie met bestaande literatuur randvoorwaarden voor toepasbaarheid voor het beter 

bepalen van PG en PT. Zeker voor watervleermuis, baardvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis en franjestaart is vooronderzoek naar de toepasbaarheid en praktische en 

financiële haalbaarheid belangrijk. 
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5.4.6.7 Vleermuiskasten 

Vleermuiskasten worden door verschillende vleermuissoorten en voor verschillende functies in 

verschillende mate gebruikt (zie overzicht Korsten, 2020a). De mate van gebruik en de functie(s) 

waarvoor de kast wordt gebruikt zijn afhankelijk van het type vleermuiskast en de soort. 

 

In de adviezen richt de toepassing van vleermuiskasten zich op V van verschillende soorten, maar 

met name op franjestaart, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, bosvleermuis en 

Bechsteins vleermuis, en op PT en PG voor Bechsteins vleermuis en ruige dwergvleermuis. 

 

De snelheid waarmee vleermuiskasten worden ontdekt en in gebruik genomen verschilt per 

vleermuissoort en context. Het genereren van data kan daarom voor sommige soorten lang op zich 

laten wachten, dat geldt onder andere voor de bosvleermuis en de Bechsteins vleermuis. 

Het is meestal onbekend wat de fractie van een totale (lokale) populatie is, die van vleermuiskasten 

gebruikt maakt.  

Controle van open vleermuiskasten is eenvoudig en soortdeterminatie kan goed plaatsvinden. 

Controle van dichte vleermuiskasten vergt meer inspanning én kan verstoring van aanwezige dieren 

veroorzaken. Controle hoeft niet jaarlijks te worden uitgevoerd voor V, maar voor functioneren van 

de kasten is schoonmaak elk jaar gewenst. 

In vooral Duitsland worden vleermuiskasten al geruime tijd gebruikt voor (aanwezigheids- of 

verspreidings)monitoring in bossen. In Nederland hangen veel kasten in bossen en op gebouwen. Een 

overzicht ontbreekt echter. 

 

Kenmerken monitoring met vleermuiskasten 

 Reproduceerbaarheid van kastencontroles is hoog; toepassing kan (en wordt) sterk 

geprotocolleerd. 

 Het is van belang uitvoerenden goed te scholen en begeleiden en altijd ook – geanonimiseerd 

– de identiteit van de waarnemer vast te leggen.  

 Het constateren van bezetting of gebruik van de kast en daarmee van de aanwezigheid van de 

soort zal meer inspanning/controlemomenten vragen, wanneer de dichtheid laag is. De 

trefkans hangt onder andere af van de dichtheid en daarmee ook van soort en functie. Maar 

als er een dier of dieren aanwezig zijn wordt het zeker waargenomen.   

 De representativiteit voor aanwezigheid van een soort in een gebied is soortafhankelijk. Voor 

monitoring van V kunnen kasten een rol spelen. Voor aantalsmonitoring is het gebruik van 

kasten meestal niet representatief en enkel een hulpmiddel.   

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen in Duitsland (Bundesamt für Naturschutz, 2017). 

Ontsluiting van de vele al bestaande gegevens vergt aandacht.   

 

Aandachtspunten voor de toepassing van vleermuiskasten zijn: 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen. 

 Toepassing zelf is goedkoop.  

 Opslag en ontsluiting van de data vergt aandacht. 

 Eenmaal aanwezig, kunnen vleermuiskasten voor lange tijd gebruikt worden voor monitoring 
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 Bezetting van vleermuiskasten kan lang duren, resultaten voor V dus ook. 

 Aantalsmonitoring via groepen in vleermuiskasten is niet goed mogelijk.  

 

5.4.6.8  HSI 

Habitat suitability modellen (HSM, in Nederland vaak benoemd als habitatsgeschiktheidsmodellen- of 

kansenkaarten of leefgebiedenkaarten) vormen de kern van Habitat suitability indexes. HSM zijn 

opgebouwd door omgevings- of habitatkenmerken te bepalen die sterk gecorreleerd zijn aan het 

voorkomen van een soort en dit voorkomen hoge mate verklaren. Anders gezegd: ze geven in 

principe de gebieden weer waar habitatkenmerken voorkomen die voor een soort van belang zijn. 

Vormen van een HSI zijn bijvoorbeeld kansenkaarten (bijvoorbeeld Sierdsema, H. & C. Hallmann 

2010) of het voorspellingsmodel Overijssel (Batweter en Regelink Ecologie & Landschap in prep.). Een 

HSI geeft een rangorde aan tussen de ‘kansen op voorkomen’ of ‘mate van geschiktheid’ zoals die uit 

een HSM blijkt.  

HSI’s kunnen op verschillende schaalniveaus worden gemaakt. Veel gebruikt in Nederland zijn 

kilometerhokken (bijvoorbeeld van Vliet et al., 2017). Hoe kleiner (fijnmaziger) het schaalniveau hoe 

preciezer de habitatkenmerken moeten zijn. Het schaalniveau van een model en de beschikbaarheid 

van – specifieke – data op dat niveau bepalen in grote mate de voorspelkracht en betrouwbaarheid 

van een model. Over het algemeen geldt hoe fijnmaziger, hoe meer data en hoe specifieker de data, 

hoe nauwkeuriger (en dus hoger de voorspelkracht en betrouwbaarheid). Vleermuissoorten zijn 

verschillend in hun ruimte gebruik, voor een gewone grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis 

zijn de structuur en diversiteit van de habitat dichtbij huis (< 3 km) veel relevanter dan voor lange-

afstandsvliegers zoals bijvoorbeeld een rosse vleermuis.  

Daadwerkelijke waarnemingen van soorten (en de bijbehorende functies) vormen de basis voor het 

bepalen van welke habitatkenmerken van belang zijn. Verspreidingsgegevens zijn dus onmisbaar voor 

een HSI. Dit kunnen data zijn met betrekking tot verblijfplaatsen/verblijfplaatstypen, vlieg-

/migratieroutes en foerageergebied en de onderlinge samenhang daarin in ruimte en tijd. Het kunnen 

vooral aan-/afwezigheidsdata voor een locatie (of gridcel) zijn, maar ook – en liever nog – 

kwantitatieve data zoals aantallen, dichtheden en activiteit. Verspreidingsgegevens vanuit welke bron 

dan ook (NEM, Wnb-onderzoek et cetera) zijn bruikbaar, maar 0-waarnemingen en sets aan 

waarnemingen vanuit een gestandaardiseerde aanpak kunnen een extra waarde toevoegen.  

Ontsluiten van bestaande data welke niet toegankelijk zijn is dan ook van groot belang. Daarnaast zijn 

natuurlijk de beschikbare data over het landschap op de locatie of in de gridcel, het schaalniveau en 

kwantiteit/kwaliteit daarvan van belang.  

Het schaalniveau van de beschikbare/gebruikte soortsdata geeft ook de randvoorwaarden voor 

gebruik van het HSM aan. Als de soortsdata bestaat uit aan- of afwezigheidsdata op kilometerhok 

niveau dan kan het HSM niet direct worden gebruikt voor aantallen dieren op kleiner (of groter) 

schaalniveau. Het doel van de HSM bepaalt dus welke data noodzakelijk zijn, de data bepalen wat 

mogelijk is. 

Vervolgens kan de relatie tussen het voor woon-, verbindend of voedselhabitat gebruikte landschap 

en het voorkomen soort (binnen de randvoorwaarden van het model) worden gebruikt om het 

potentiële voorkomen van een soort te voorspellen op locaties waar geen daadwerkelijke 

waarnemingen bekend zijn. Daarmee kan potentieel leefgebied in kaart worden gebracht, onder 

andere voor de indicatoren V, LG en LK van de SvI). Wanneer ‘kans op voorkomen’ of aantallen dieren 
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kwantitatief zijn verwerkt in het model, kan ook de kwaliteit van leefgebied worden benaderd (hoe 

groter de kans, of hoe meer individuen, hoe hoger de kwaliteit. Dit kan onder andere voor de 

indicator LK worden gebruikt. Als er updates van de landschapsparameters ter beschikking komen kan 

ook TV, TLG en TLK worden benaderd. 

Het is van belang te bedenken dat een HSI of HSM de potentie van voorkomen aangeven en niet het 

daadwerkelijke voorkomen. Daarom is validatie van het daadwerkelijke voorkomen ook van groot 

belang18. Voortdurende validatie maakt dat het model betrouwbaarder wordt en blijft. Hierbij is wel 

zaak om onderscheid te kunnen maken tussen ‘potentieel maar onbezet’ leefgebied en ‘niet 

potentieel en onbezet’ leefgebied. 

 

In de vleermuisliteratuur worden vaak activiteitsdata gebruikt om het voorkomen van soorten in het 

model in te brengen. De activiteitsdata bestaat voor het overgrote deel uit geluidsopnames. De 

geluidsopnames zijn verzameld gedurende hele nachten, tijden van hoogste activiteit in een nacht en 

gedurende een deel van het actieve seizoen of het gehele seizoen. Uit de literatuur blijkt dat 

habitatkenmerken op verschillende schaalniveaus het voorkomen en de activiteitsdata van een soort 

kunnen verklaren en dat de schaalafhankelijkheid mede afhankelijk is van type habitat en soort. De 

piek van habitat gebruik zal sterk verschillend zijn per soort; voor een ingekorven vleermuis 

bijvoorbeeld zijn waarnemingen in de maand juli belangrijk, terwijl voor de meervleermuis de maand 

juni het meest overeenkomt met het meest actieve seizoen. Selectie en spreiding van de te 

verzamelen data, zowel ruimtelijk als in de tijd, zijn daarom belangrijk. Belangrijke referenties 

hierover zijn onder andere Amorim et al. 2014, Bellamy et al. 2013, Santos et al. 2014, Wordley et al. 

2015, Bellamy & Altringham, 2015, Hammond et al. 2016, Border et al. 2017, Scherrer et al. 2019 en 

Laforge 2020. 

Voor het gebruik van HSI’s voor de SvI dient daarom van tevoren worden bepaald met welk doel 

(bijvoorbeeld aanwezigheid verblijfplaatsen of algemene verspreiding) en met welke voorspellende 

waarde de HSI wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als het doel is om aan- of afwezigheid te bepalen per 

kilometerhok kan aan- of afwezigheidsdata op kilometerhok-niveau volstaan. Als die data bestaat uit 

eenmalig onderzoek gedurende één uur per nacht, is de voorspellende waarde niet groot (ondanks 

dat het model zelf zeer significante verbanden kan laten zien tussen habitatkenmerken en aan- of 

afwezigheid). Dat komt omdat niet aantoonbare aanwezigheid van een soort niet betekent dat de 

soort niet aanwezig is. De trefkans van de onderzoeksmethode is namelijk laag geweest. Als enkel van 

kraamverblijfplaatsen wordt uitgegaan zal een model niet direct iets kunnen zeggen over de 

aanwezigheid in de paar- of wintertijd.  

 

De voorspellende waarde van een model kan geëxtrapoleerd worden door (soort specifieke) 

kenmerken van functies en soorten toe te voegen aan de uitkomsten van een model. Bijvoorbeeld de 

aanwezigheid van kraamverblijven impliceert dat er hoogwaardig voedselgebied binnen de 

                                                           
18 Tijdens het opstellen van een HSM wordt ook gebruik gemaakt van validatie dat wil zeggen de mate waarin habitatkenmerken het 
voorkomen van een soort kunnen verklaren wordt getoetst aan een bestaande dataset welke niet is gebruikt voor het bouwen van het 
model. Die dataset hoeft niet het gehele leefgebied van een soort te bevatten. De gebruikte dataset legt beperkingen op aan het 
voorspellend vermogen. Bijvoorbeeld als een dataset wordt gebruikt met data van bijvoorbeeld enkel zandgronden dan kan het model niet 
direct gebruikt worden op kleigronden. Als 100 verblijfplaatsen zijn gebruikt, terwijl in werkelijkheid 1000’den verblijfplaatsen zijn, zal het 
model een minder sterke voorspellende waarden geven dan wanneer er 1000’den verblijfplaatsen zijn gebruikt.  Hoe completer de 
gebruikte dataset, hoe ‘breder’ het model van toepassing is en hoe sterker de voorspellende waarde. Belangrijk bij zowel de validatie 
dataset als de brondata set voor de bepaling van de HSM, is dat er voldoende spreiding zit in de data; bij voorkeur redelijk goed verspreidt 
over heel Nederland, zowel in grotere, kleinere steden als het buiten gebied. 
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homerange van zwangere en zogende vrouwtjes aanwezig is. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat de 

kenmerken van de functies en soorten wel bekend zijn. 

 

Niet alleen de soortsdata dient up to date te blijven (door middel van validatie) maar ook de 

habitatskenmerken dataset dient up to date te blijven.  

Dat betekent dat na het opstellen van een HSM (en bijbehorende HSI) er blijvend inspanning moet 

worden verricht om de HSM toepasbaar te houden. 

 

Aandachtspunten voor toepassing in monitoring 

 Doel van HSI bepaalt benodigde data. Stel doel eerst vast 

 HSI behoeft onderhoud, zowel van soortsdata –validatie- als habitatsdata 

 HSI maakt vervolg inspanning voor monitoring makkelijker en gerichter 

 De voor een (zeer) nauwkeurige HSI benodigde data moet zelf ook nauwkeurig zijn en deze 

zijn niet eenvoudig te achterhalen; maar bijvoorbeeld wel door vang- en 

telemetrieonderzoek. 

 HSI die aantallen voorspelt (kwantitatieve HSI), behoeft dichtheids- of aantalsdata die nu vaak 

nog ontbreken. 

 

HSI’s kunnen in principe voor alle soorten worden gemaakt. Hoe zeldzamer een soort, of een 

specifieke SFC, hoe minder data er meestal zijn. Minder data betekent dat het model moeilijker te 

bouwen is en de uitkomst minder nauwkeurig. Gericht data verzamelen t.b.v. het bouwen van het 

model is dan noodzakelijk. Het voor de verschillende soorten een afweging of er meer inspanning 

wordt gezet op het verzamelen van detailinformatie op kleinere schaal, om vervolgens te modeleren, 

dan wel op het verzamelen van grovere informatie op grotere schaal.  

 

5.5 Advies uitvoering monitoring SvI en daarmee samenhangend onderzoek 

Onderstaande tabellen geven het overzicht van de verschillende adviezen en de geschatte kosten. In 

separaat bijgevoegde Excel (‘Monitorings en onderzoeksprogramma’) worden details omtrent de 

afwegingen gegeven alsmede een overzicht voor welke subindicatoren een methode wordt toegepast 

en welke andere soorten ‘meeliften’. In Bijlage VI worden de overzichten per vleermuissoort gegeven. 

Voor adviezen die een intensivering betekenen zonder verandering of uitbreiding van methode van 

het huidige NEM-programma, is aangenomen dat deze via het NEM worden geïmplementeerd en zijn 

daarom ook separaat aangegeven. Een belangrijk en terugkerend onderdeel van de adviezen is de 

opslag, ontsluiting en vervolgens analyse van reeds aanwezig (en te genereren) data.
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Tabel 20: Verbetering monitoring door NEM-VTT; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM zonder 
methodeaanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

NEM-VTT - - 
GeD, RuD, RoV, 
TwV, VaV, LaV, 
BoV 

  0 75 0   

 M N 
GeD, RoV, RuD, 
LaV 

36 2022  20  Breidt NEM VTT routes uit. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 

 M N TwV 36 2022  20  Leg routes specifiek voor19 TwV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 

 M N VaV 36 2022  5  Leg routes specifiek voor VaV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 

 M N BoV 36 2022  20  Leg routes specifiek voor BoV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 

 O N GeD, LaV, RuD 6 2021  5  Bepaal representativiteit NEM VTT voor urbaan gebied 

 O N 
GeD, RuD, RoV, 
LaV 

6 2021  0  Onderzoek representativiteit NEM VTT qua habitat (GIS --> bemonsterd habitat), vul 
evt. aan met extra transecten voor onder gerepresenteerd habitat (buiten urbaan) 

 O N GeD 6 2021  5  Bepaal potentiële bijdrage vleerMUS aan monitoring 
 O T GeD      Valideer NEM VTT ten opzichte van mogelijke uitvliegtellingen 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 

  

                                                           
19 Een route specifiek voor een specifieke soort zal met name habitat aansnijden waar die soort te verwachten is. Dit is ook al zo voor de laatvlieger en de rosse 
vleermuis. De geluidsdata van de overige soorten, die als ‘bijvangst’ worden geregistreerd, worden natuurlijk ook verwerkt, in ieder geval in de vorm van 
verspreidingsdata.  
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 21: Verbetering monitoring door NEM Wintertellingen; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM 
zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

NEM Wintertellingen - - 
GeG, WaV, BaV, 
FrS, WaV, MeV, 
RoV 

  180 30 0   

 O  GeG, WaV, BaV, 
FrS, WaV 

6 2021 25   Relatie tussen individuen in winterverblijven en totale populatie expliciet maken. 
Onderzoek hoe dit te doen. 

 O N BrV 6 2021  11  Zoekbeeld ontwikkelen voor Brandts vleermuis in de winter zodat deze soort de 
wintertelling niet vertroebeld van baardvleermuis 

 O  RoV 36 2021 10   Bepaal methode voor opsporen winterverblijven 

 M  BrV 36 2022 84   Verzamelen faeces in winterverblijven van baardvleermuis en Brandts vleermuis. 
Determineer ze via E-DNA 

 O N GeG 6 2021  20  Bepaal invloed covariabele aantal strenge vorst nachten en temperatuur winter op 
index wintertellingen (en hiermee corrigeren?) 

 O  

MeV, WaV, 
GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, 
BaV/BrV 

6 2021 25   Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer 
hetzelfde is in de loop van de tijd).  

 O  MeV 6 2021 2   Valideer wintertrend 

 O  MeV 36 2021 13   Verzamel losse kennis/ anekdotes over overwintering in gebouwen en kijk naar de 
algemene deler 

 O  MeV, GeG, BaV, 
WaV 

12 2021 19   Effect van optimaliseerde of herstelde verblijven op wintertrend onderzoeken 

 Toepasbaarheid en reproduceerbaarheid hebben zich bewezen 

 Verbeter interpretatiemogelijkheden  
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 22: Verbetering monitoring door NEM Zoldertellingen; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM 
zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

NEM Zoldertellingen - - VaV, GeG, BaV   80 30    

 O  BaV 12 2022 40   Onderzoek relatie tussen in situ zoldertellingen en uitvliegtellingen én bepaal tevens 
haalbaarheid uitvliegtellingen. Gebruik warmtebeeld camera's én batdetectoren 

 M N VaV 36 2022  15   Blijf bekende kraamverblijven volgen. Sluit aan bij en neem op in NEM 
Zoldertellingen 

 M N BaV 36 2022  10  Intensiveer Zoldertellingen in verspreidingsgebied BaV 
 M  BaV 36 2022 28   Breidt Zoldertellingen uit met E-DNA in verspreidingsgebied BaV 

 M N GeG 36 2022  3  Breidt NEM Zoldertellingen uit in ZW en NO Nederland.  

 M  GeG 36 2022 11   Breidt NEM Zoldertellingen uit in ZW met E-DNA 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen, maar intensivering vergt meer inspanning 

 Relatief eenvoudige en kosten efficiënte manier om verspreidingsgegevens van een aantal soorten te verbeteren 

 Aantalsmonitoring is voor een beperkt aantal soorten mogelijk 

 Gebruik van e-DNA verbetert de monitoring sterk 

 Bruikbaarheid voor aantalsmonitoring BaV vergt vooronderzoek 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 23: Verbetering monitoring door Data-ontsluiting; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM zonder 
methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Data ontsluiting - - Alle soorten   75 0    

 M  

GeD, VaV, RuD, 
LaV, BaV, BrV, 
BoV, TwV, BeV, 
RoV, VaV 

12 2021 15   Ontsluit data uit Wnb-onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale 
aandacht voor telemetriestudies en SMP's) 

 O  BoV, RoV, RuD, 
GeG 

 2021    Faciliteer opslag en ontsluiting vleermuiskastendata 

 O  VaV 6 2021 5   Literatuuronderzoek naar oude zomerlocaties, en vervolgens bevestig 
aan/afwezigheid vale vleermuis via zoldertellingen 

 O  BaV 6 2021 5   Literatuuronderzoek naar oude zomerlocaties, en vervolgens bevestig 
aan/afwezigheid via zoldertellingen 

 O  BoV 12 2021    Beoordeel determinaties  van de LaV/TwV/RoV/BoV groep uit windturbine data. 

 O  Alle soorten      
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' 
threats te -laten- ontsluiten (denk bijvoorbeeld aan aantal na-geïsoleerde woningen, 
aantal windturbines, ontwikkeling bossen etc.) 

 O  BoV 36 2021    Onderzoek of m.b.v. windturbine data en NEM VTT data al occupancy kan worden 
toegepast. 

 O  MeV 6 2021    Valideer alle niet gevalideerde waarnemingen in de NDFF en laad eventuele oude 
data nog in 

 M  GeD, LaV 12 2022 50   Onderzoek en voer extrapolatie uit van dichtheidsdata uit bestaande data 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 24: Verbetering monitoring door Habitat Suitability Indexes; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering 
NEM zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Habitat Suitability 
Indexes 

- - Alle soorten   130 0    

 O  
GeD, BoV, RoV, 
LaV, TwV, MeV, 
RuD 

12 2021 50   Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 

 O  
GeG, GrG, WaV, 
BaV, BrV, FrS, 
VaV, InV, TwV 

12 2021    Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend) 

 O T 
GeD, RuD, LaV, 
GeG, GrG, BaV, 
WaV, BrV, FrS 

     Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI 

 O  LaV 12 2021 40   Onderzoek mogelijkheden en zet op  HSI voor jachtgebied van LaV aan de hand van 
voedselbeschikbaarheid 

 O  MeV 12 2021 20   Onderzoek mogelijkheden en zet op HSI voor jachtgebied van MeV aan de hand van 
voedselbeschikbaarheid 

 O  VaV 12 2021 20   Onderzoek mogelijkheden en zet  HSI op voor Myotis-jachtgebied aan de hand van 
verruiging van specifieke bostypen 

 Doel van HSI bepaalt benodigde data. Stel doel eerst vast 

 HSI behoeft onderhoud, zowel van soortsdata –validatie- als habitatsdata 

 HSI maakt vervolg inspanning voor monitoring makkelijker en gerichter 

 Benodigde data voor (zeer) nauwkeurige HSI is zelf ook nauwkeurig, deze is niet eenvoudig te achterhalen. Maar bijvoorbeeld wel tijdens 

vang- en telemetrieonderzoek. 

 HSI die aantallen voorspelt (kwantitatieve HSI)), behoeft dichtheids- of aantalsdata. Hetgeen nu nog vaak ontbreekt 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 

 
Tabel 25: Verbetering monitoring door Vleermuiskasten; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM zonder 
methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Vleermuiskasten - - 
GeG, FrS, BoV, 
RoV, BeV 

  200 0    

 O  GeG, FrS, BoV, 
RoV, GeG 

12 2022 40   Roep op tot en stimuleer invoer kastendata, en analyseer ontsloten kasten data. 
Bepaal of er bruikbare data is voor PT en PG. V en TV gaan via NDFF 

 M  RuD 36 2022 143   Zet vleermuiskasten monitoringsschema op én maak gebruik van bestaande 
kastendata.  

 M  RuD 36 2022 15   Draag zorg voor herhaling van tellingen van kastengebieden 

  T BoV, BeV      Zet vleermuiskasten schema's op in verspreidingsgebied in aansluiting op bestaande 
kastenschema's 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen 

 Toepassing zelf is goedkoop  

 Opslag en ontsluiting van de data vergt aandacht 

 Eenmaal aanwezig kunnen vleermuiskasten voor lange tijd gebruikt worden voor monitoring 

 Bezetting van vleermuiskasten kan lang duren, resultaten voor V dus ook 

 Aantalsmonitoring via groepen in vleermuiskasten is niet goed mogelijk  
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 26: Verbetering monitoring door Punttelling bij water; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM 
zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Punttelingen bij 
water 

- -     260 0    

 M  WaV 36 2022 150   Punttellingen langs waterwegen (zie waterway survey (9). 

 M  MeV 36 2022 108   Punttellingen langs waterwegen voor MeV. 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen, voor soorten met relatief luide echolocatie en in 

habitat dat waarnemen niet bemoeilijkt 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 27: Verbetering monitoring door Akoestische methoden anders dan autotransecten en punttellingen bij water; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog 
niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Akoestische 
methoden (anders 
dan autotransecten 
of punttellingen bij 
water) 

- - 
GeG, BaV, FrS, 
BoV, BeV, VaV 

  185 0 250   

 O W GeG, BaV, FrS 24 2022   250 
Gericht inventariseren met passieve akoestische punt- of transecttellingen in bossen 
kan relatief snel veel verspreidingsdata opleveren. Bepaal eerst of punttellingen of 
transecten het meest geschikt zijn door middel van pilot, gericht op trefkansen 

 O  GeG 6 2021 10   

Gericht inventariseren met akoestische punt- of transecttellingen in kleinschalig 
agrarisch gebied. Eerdere pilot (98, 99) en onderzoek (100) gaven wisselende 
resultaten Evalueer die eerst en bepaal dan haalbaarheid en randvoorwaarden voor 
landelijk meetnet 

 O  BoV, BeV, VaV 12 2022 100   
Onderzoek mogelijkheid om vanuit akoestische metingen naar dichtheidsschattingen 
te komen voor soorten waarvoor momenteel vang- en telemetrieonderzoek wordt 
toegepast 

 O  BoV, BeV, VaV 36 2022 75   Doe tijdens vang- en telemetrie studies ook of extra akoestische metingen om 
geluidsdata en vangsten te kunnen relateren 

 Toepasbaarheid vooruitvoering voor op grote schaal heeft zich nog niet bewezen. 

 Reproduceerbaarheid is hoog 

 Trefkans en representativiteit zijn afhankelijk van manier van uitvoering (transecten versus punttellingen) en vragen om grote inspanning om voldoende 

groot te laten zijn 

 Kan een alternatief vormen voor verbetering van V en TV door andere methode dan vang- en telemetrieonderzoek 

 Kan een alternatief gaan vormen voor vang- en telemetrieonderzoek voor PG  en PT maar behoeft dan wel gedegen vooronderzoek.  

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 28: Verbetering monitoring door Vangen en telemetrie; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM 
zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Vangen en 
telemetrie 

- - 

 BrV, BoV, BeV, 
VaV, MeV, GeG, 
FrS, BaV, InV, 
WaV 

  740 0 1750   

 O  
 BrV, BoV, BeV, 
VaV, GeG, FrS, 
BaV 

6 2021 30   
Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in 
hoeverre en onder welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot 
het met zekerheid bepalen van PT voor met name wijdverspreide soorten 

 O  
 BrV, BoV, BeV, 
VaV, GeG, BaV, 
FrS, WaV 

6 2021 30   

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie 
aan de hand van telemetriedata voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua 
kosten) in relatie tot andere methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV 
de methode zeker inzicht kan geven. Voor WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

 M   BrV, BoV, BeV, 
VaV 

36 2021 20   
Bepaal PG via extrapolatie op basis van data vanuit gerichte inventarisaties met 
gebruik van vangen en telemetrie vanuit zoveel als mogelijk contrasterende 
landschappen.  

 M  BeV 36 2022 168   Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 6 gebieden 

 M A BeV 36 2022    

Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 6 gebieden. Besparing door geen geluidsonderzoek te doen. Risico 
op oneigenlijke nulwaarnemingen plus extra kosten om eventueel relatie akoestiek 
<-> dichtheden te leggen 

 M  BeV 24 2023 37   Herhaal tellingen in 3 gebieden 

 M  BrV 36 2022 85   Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 7 gebieden 

 M  BrV 24 2023 84   Herhaal tellingen in 7 gebieden 

 M  BoV 36 2022 102   Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 6 gebieden 

 M  BoV 36 2023 26   Herhaal tellingen in 3 gebieden 

 M  BoV 24 2023 33   Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. Voeg  3 gebieden toe 

 M  BoV 12 2024 33   Herhaal tellingen in 3 extra gebieden 

 M  VaV 36 2022 78   Gericht vang- en telemetrieonderzoek.  Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 5 gebieden 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

 M W GeG 36 2022   233 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 20 gebieden 

 M W GeG 24 2023   223 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 

 M W BaV 36 2022   156 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 12 gebieden 

 M W BaV 24 2023   151 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 

 M W WaV 36 2022   186 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 12 gebieden 

 M W WaV 24 2024   183 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 

 M W FrS 36 2022   186 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden 
kraamverblijven. 12 gebieden 

 M W FrS 24 2023   183 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 

 M  InV      Vang- en telemetrieonderzoek naar nog niet bekende verblijven 

 M  InV 36 2022 15   Vul verspreiding buiten verblijfplaatsen aan via telemetrie en het volgen van dieren 
gedurende de nacht 

 M W MeV 36 2022   249 
Zoek extra  winterverblijven via  telemetrie van dieren op migratie en objecten in 
landschap opzoeken. 

 M A 
 BrV, BoV, BeV, 
VaV 

36 2022    
Efficiënte uitvoering kan ook door jaarlijkse vangkampen gericht op PG BoV, BrV, 
BeV en VaV. Meer dan 1 vangkamp per jaar is qua logistiek en capaciteit niet 
mogelijk. 

 Reproduceerbaarheid en toepasbaarheid op grote schaal zijn sterk afhankelijk van kennis en kunde van uitvoerders en vergaande 

protocollering. Capaciteit van mensen kan beperkend zijn. 

 Representativiteit van de getelde aantallen dieren is voor een (deel)populatie niet altijd hoog (PG). 

 Aantal gevonden aantal verblijfplaatsen is afhankelijk van het aantal gebruikte zenders en aantal locaties per vangsessie (momenteel 5 per 

soort, per sessie) 

 Verblijfplaatsen van soorten welke met akoestische methoden niet eenvoudig worden gevonden, worden met vang- en telemetrieonderzoek 

wel gevonden. 

 Herhaling van onderzoek levert beperkt bruikbare gegevens op voor vergelijking tussen de jaren (PT) 

 Methode is arbeidsintensief en daarmee kostbaar.  

8
9 
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Tabel 29: Verbetering monitoring door Uitvliegtellingen; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = intensivering NEM zonder 
methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

Hoofdonderwerpen 
en methodes 

Onderzoek 
Of 

monitoring 

Uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

Soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

Vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

Totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

Totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

Methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Uitvliegtellingen - - 
RoV, LaV, TwV, 
GeG, MeV, WaV 

  325 85 130   

 M  RoV 36 2021 85   Gericht onderzoek kraamverblijfplaatsen en bepalen van aantallen per gebied in 
combinatie met betere ontsluiting bestaande tellingen 

 M T KlD      
Advies is om het bekende kraamverblijf te blijven volgen, bij kraamverblijven 
gewone dwergvleermuis met grote aantallen (>500) navraag naar opnames om 
kleine dwergvleermuis uit te sluiten/aan te tonen 

 O  GeG 6 2021 15   Onderzoek of uitvliegtellingen haalbaar zijn om PT te kunnen bepalen. 

 M  LaV 36 2022 74   Uitvliegtellingen LaV voor PT 

 M N TwV 36 2021  85  Uitvliegtellingen TwV voor PG en PT 

 M A TwV 36 2022    Uitvliegtellingen TwV voor PG en PT 

 O  LaV 6 2021 12   Onderzoek of voldoende grootte steekproef via (uitvlieg)tellingen haalbaar is voor 
PG 

 M  MeV 6 2021 20   Uitvliegtellingen bij allerlei typen kraamverblijven in gebouwen (als onderdeel NEM 
'zoldertellingen) 

 M  BaV 24 2023 118   Uitvliegtellingen bij kraamverblijven gevonden tijdens NEM Zoldertellingen voor PT 

 M W WaV     127 
Herhaling van enkel de tellingen vanuit bosmeetprogramma (dus zonder vangen en 
telemetrie).  

 Steekproefgrootte dient groot genoeg te zijn. Voor PG betekent dat dat vrijwel alle (kraam)verblijven geteld moeten worden of dat het 

mogelijk moet zijn om vanuit een steekproef te kunnen extrapoleren 

 Door het verhuisgedrag van de meeste soorten vleermuizen is de methode alleen goed toepasbaar voor ‘honkvaste’ soorten of als alle 

kraamverblijven binnen een netwerk bekend zijn en geteld worden. Dat laatste vergt een grote inspanning bij niet-honkvaste soorten. 

 Gedegen uitvliegtellingen bij complexe objecten vergen veel inspanning 

9
0
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Tabel 30: Verbetering monitoring door Oplossen overige kennislacunes; O = Onderzoek, M = Monitoring, T = is nog niet uitvoerbaar in deze periode, N = 
intensivering NEM zonder methode aanpassing, W = wacht met uitvoering totdat onderzoek is afgerond. 

hoofdonderwerpen 
en methodes 

onderzoek 
of 

monitoring 

uitbreiding 
NEM, 

Wacht,  
Alternatieve 
uitvoering, 
toekomstig 

soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

vermoedelij
ke 

doorlooptijd 
(maanden) 

startjaar 

totale 
kosten K€ 
(afgerond) 
Niet NEM 

totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluiten
d op NEM 

totale kosten 
K€ (afgerond) 
Onderdelen 

die nog 
moeten 

wachten op 
resultaten uit 

onderzoek 

methode en advies voortkomend uit analysetabel 1 

Overige 
Kennislacunes 

- - Alle soorten   580 0 225   

Soort-gerelateerd          

 O  BaV 6 2021 30   
Onderzoek wat het verschil is tussen boom of gebouw(zolders) van historische 
gebouwen én woonhuizen) bewonende baardvleermuizen (zijn het gescheiden 
groepen? Wat is de verhouding in de populatie?). Start met vooronderzoek. 

 O W BaV     200 Mogelijk pilotonderzoek naar boom- of gebouwbewonende fractie BaV 

Methode-
gerelateerd 

         

 O  
GeD, RuD, LaV, 
BaV, FrS, WaV, 
GeG, BeV, VaV 

48 2021 500   

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijvoorbeeld geluidsdata) of 
potentieel habitat (zoals blijkt uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe 
dit kan worden toegepast voor monitoring. Met name voor wijdverspreide soorten 
kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en verbeteren. Zie ook (9) 

 O  GeG 12 2021 25   

Onderzoek voorwaarden (inspanning en haalbaarheid) voor pittagging in 
contrasterende landschappen. Pittagging is de techniek waarbij onderhuids een 
zendertje wordt ingebracht dat op korte afstand af te lezen is. Door dieren hiermee 
uit te rusten en vervolgens de totale getelde dieren te vergelijken met de 
gezenderde dieren kan een populatiedichtheid worden afgeleid (het is vorm van 
zogenaamd capture-mark-recapture methode)  

 O W GeG 12 2022   25 

Onderzoek toepassing DNA sampling of ringing (voor in capture-mark-recapture 
methode) plus telemetrie vanuit hoofd zwermsites bij winterverblijven om 
kraamverblijven te vinden gelinkt aan specifieke winterverblijven, om zo indruk te 
krijgen van PG in relatie tot aantallen in winterverblijven 

Overig          

 M  Alle soorten  2021    Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

 O N Alle soorten 12 2021    Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)  

 O  Alle soorten  6 2024 25   Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met 
welke intensiteit.  

 O N Alle soorten       Herbeschouw FRP/FRV. 

 O N 
RuD, TwV, BoV, 
RoV 

     Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft langeafstandsmigrerende 
soorten? 
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5.6 Prioritering onderdelen monitoringadvies 

Om doelmatig middelen in te zetten voor monitoring wordt op basis van drie criteria de prioriteit 

voor verbetering van monitoring afgewogen: SvI, kwetsbaarheid voor de energietransitie en wel of 

geen Bijlage II-soort. Er wordt met een stoplichtmodel gewerkt (zie Tabel 8). Tabel 31 geeft de weging 

van elk criterium. 

 
Tabel 31: Weging van de verschillende criteria voor prioritering monitoringsadvies. 

soort weging op basis van de 
SvI  
rood = SvI onbekend of zeer 
ongunstig 
oranje = SvI matig ongunstig 
groen = SvI gunstig 

weging op basis 
van de 
kwetsbaarheid 
voor 
energietransitie  
rood = zeer kwetsbaar 
oranje = kwetsbaar 
groen = nauwelijks 
kwetsbaar 

weging op basis van 
plaatsing op bijlages 
Habitatrichtlijn 
rood = op Bijlage II 
groen = niet op Bijlage II  

gewone dwergvleermuis     

bosvleermuis     

vale vleermuis     

grijze grootoorvleermuis     

Brandts vleermuis     

ingekorven vleermuis     

rosse vleermuis     

ruige dwergvleermuis     

laatvlieger     

gewone 
grootoorvleermuis 

 
 

 

baardvleermuis     

meervleermuis     

tweekleurige vleermuis     

watervleermuis     

franjestaart     

Bechsteins vleermuis     

mopsvleermuis niet volledig 
gerapporteerd 

   

Noordse vleermuis niet volledig 
gerapporteerd 

   

kleine dwergvleermuis waarschijnlijk niet in 
volgende rapportage 

   

 

 

Op basis van de weging zoals in Tabel 31 aangegeven, is in Tabel 32 een prioritering opgezet op basis 

van eerst kwetsbaarheid voor de energietransitie en daarna de rapportagestatus of SvI zelf.  

 



  

 

93 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kadr van de energietransitie 

Tabel 32: prioritering op basis van criterium ‘kwetsbaarheid voor energietransitie’ en vervolgens op criterium 
‘SvI’. Vetgedrukte soorten zijn Bijlage II-soorten 

groep kwetsbaarheid voor de 
energietransitie 

status SvI soorten 

1 zeer kwetsbaar Onbekend gewone dwergvleermuis 

2 zeer kwetsbaar Zeer ongunstig rosse vleermuis 

3 zeer kwetsbaar Matig ongunstig 
ruige dwergvleermuis, 

laatvlieger, meervleermuis, 
tweekleurige vleermuis 

4 zeer kwetsbaar Gunstig (geen soorten) 

5 zeer kwetsbaar niet van toepassing kleine dwergvleermuis 

6 kwetsbaar Onbekend 
vale vleermuis, 
bosvleermuis 

7 kwetsbaar Zeer ongunstig 
Brandts vleermuis, 

ingekorven vleermuis 

8 kwetsbaar Matig ongunstig 
gewone grootoorvleermuis, 

baardvleermuis 

9 kwetsbaar Gunstig watervleermuis 

10 nauwelijks kwetsbaar Onbekend Bechsteins vleermuis 

11 nauwelijks kwetsbaar Zeer ongunstig grijze grootoorvleermuis 

12 nauwelijks kwetsbaar Matig ongunstig (geen soorten) 

13 nauwelijks kwetsbaar Gunstig franjestaart 

 
OnderstaandeTabel 33 geeft een kostenoverzicht om tot de streefdoelen te komen zoals gesteld in 
Tabel 9. In de kosten zijn kosten voor goedkopere alternatieven niet opgenomen. De alternatieven 
geven minder zekerheid om tot het streefdoel te komen, ze staan wel benoemd in Bijlage VI. Het 
betreft een andere uitvoering voor uitvliegtellingen tweekleurige vleermuis, in plaats van separate en 
zeer gerichte vang- en telemetrieonderzoeken het uitvoeren van grote jaarlijkse vangkampen en het 
parallel aan huidige monitoring op zetten en verzamelen van akoestische data om de relatie tussen 
akoestische data en dichtheden nader te kunnen onderzoeken. 
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Tabel 33: Kostenoverzicht per methode of onderwerp om tot de streefdoelen voor de monitoring van de SvI te 
komen. 

hoofdonderwerpen en 
methodes 

soort waarop de 
methode zich 
primair richt 

totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

buiten 
NEM 

totale 
kosten K€ 
(afgerond) 

direct 
aansluitend 

op NEM 

totale kosten 
K€ (afgerond) 

methoden 
waar 

vooronderzoek 
voor 

noodzakelijk is 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, 

VaV, LaV, BoV 
0 75 0 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, 

WaV, MeV, RoV 
180 30 0 

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV 80 30 0 

data-ontsluiting alle soorten 75 0 0 

Habitat Suitability Indexes alle soorten 130 0 0 

vleermuiskasten 
GeG, FrS, BoV, RoV, 

BeV 
200 0 0 

punttelingen bij water WaV, MeV 260 0 0 

akoestische methoden (anders 
dan autotransecten of 
punttellingen bij water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, 
BeV, VaV 

185 0 250 

vangen en telemetrie 
BrV, BoV, BeV, VaV, 
MeV, GeG, FrS, BaV, 

InV, WaV 
740 0 1.750 

uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, 

MeV, WaV 
325 85 130 

overige kennislacunes alle soorten 580 0 225 

totale kosten   2.755 220 2.355 

Korte overwegingen per methode/onderwerp 

NEM-VTT en punttellingen langs water 

 Toepasbaarheid, reproduceerbaarheid en trefkans zijn hoog en hebben zich bewezen 

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 

Akoestische monitoring anders dan NEM-VTT en punttellingen langs water 

 Toepasbaarheid vooruitvoering voor op grote schaal heeft zich nog niet bewezen. 

 Reproduceerbaarheid is hoog 

 Trefkans en representativiteit zijn afhankelijk van manier van uitvoering (transecten versus 

punttellingen) en vragen om grote inspanning om voldoende groot te laten zijn 

 Kan een alternatief vormen voor verbetering van V en TV door andere methode dan vang- en 

telemetrieonderzoek 

 Kan een alternatief gaan vormen voor vang- en telemetrieonderzoek voor PG  en PT maar 

behoeft dan wel gedegen vooronderzoek.  

 Geluidsopnames behoeven determinatie en automatische determinatie is niet foutloos 

 Aantallen dieren zijn niet eenvoudig te achterhalen 

 Methode is flexibel en ad-hoc in te zetten voor V 
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NEM Wintertellingen 

 Toepasbaarheid en reproduceerbaarheid hebben zich bewezen 

 Verbeter interpretatiemogelijkheden  

NEM Zoldertellingen 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen, maar intensivering vergt meer inspanning 

 Relatief eenvoudige en kosten efficiënte manier om verspreidingsgegevens van een aantal 

soorten te verbeteren 

 Gebruik van e-DNA verbetert de monitoring sterk 

 Aantalsmonitoring is voor een beperkt aantal soorten mogelijk 

 Bruikbaarheid voor aantalsmonitoring baardvleermuis vergt vooronderzoek 

Data-ontsluiting 

 Kosten efficiënt 

 Ook noodzakelijk voor vooronderzoeken 

 Is ook voor toetsing aan Wnb zeer wenselijk 

HSI 

 Doel van HSI bepaalt benodigde data. Stel doel eerst vast 

 HSI behoeft onderhoud, zowel van soortsdata –validatie- als habitatsdata 

 HSI maakt vervolg inspanning voor monitoring makkelijker en gerichter 

 Benodigde data voor (zeer) nauwkeurige HSI is zelf ook nauwkeurig, deze is niet eenvoudig te 

achterhalen. Maar bijvoorbeeld wel tijdens vang- en telemetrieonderzoek. 

 HSI die aantallen voorspelt (kwantitatieve HSI)), behoeft dichtheids- of aantalsdata. Hetgeen 

nu nog vaak ontbreekt 

Vleermuiskasten 

 Toepasbaarheid op grote schaal is bewezen 

 Toepassing zelf is goedkoop  

 Opslag en ontsluiting van de data vergt aandacht 

 Eenmaal aanwezig kunnen vleermuiskasten voor lange tijd gebruikt worden voor monitoring 

 Bezetting van vleermuiskasten kan lang duren, resultaten voor V dus ook 

Vangen en telemetrie 

 Reproduceerbaarheid en toepasbaarheid op grote schaal zijn sterk afhankelijk van kennis en 

kunde van uitvoerders en vergaande protocollering. Capaciteit van mensen kan beperkend 

zijn. 

 Representativiteit van de getelde aantallen dieren is voor een (deel)populatie niet altijd hoog 

(PG). Dat kan wel gemitigeerd worden, maar vergt grotere inspanning 

 Verblijfplaatsen van soorten welke met akoestische methoden niet of niet eenvoudig worden 

gevonden, worden met vang- en telemetrieonderzoek wel gevonden. En dat zijn overwegend 

de soort waarvoor zomerdata juist grotendeels ontbreekt 

 Herhaling van onderzoek levert beperkt bruikbare gegevens op voor vergelijking tussen de 

jaren (PT). Pas daarom toe als er geen alternatieven zijn 

 Methode is arbeidsintensief en daarmee kostbaar, kosten zijn eventueel te verlagen door de 

uitvoering van –grote – jaarlijkse vangkampen 
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5.7 Aanbevelingen monitoring SvI 

 Het is van belang dat alle stakeholders transparant met data omgaan, data ten minste 

openbaar worden gemaakt en beter nog worden ingevoerd in de NDFF (en andere nog te 

ontwikkelen databases bijvoorbeeld specifiek voor verzamelen van gegevens van monitoring 

van maatregelen). Het is van belang dat bevoegde gezagen het proces naar transparantie en 

delen van data aanjagen door het delen van data te eisen als onderdeel van het proces van 

ontheffingverlening.   

 De prioritering van de soorten is van grote invloed op de mogelijkheden om synergie te 

behalen tussen de monitoring van verschillende soorten. Daarom is het zaak de prioritering 

goed maar ook snel duidelijk te krijgen. 

 Bepaal het belang van Nederland van een soort. Voor de prioritering is een extra afweging 

mogelijk het belang van Nederland in Europa voor de soort. Het belang van een soort in 

Nederland voor Europa is niet direct af te leiden uit de momenteel gerapporteerde en 

bekende gegevens. Het verdient de aanbeveling de bepaling in lijn te brengen met het proces 

van de doelsystematiek voor N2000 en een gedegen afweging te (laten) maken. 

 Richt monitoring ook in op voor langere termijn. Binnen het doel van het huidige onderzoek 

speelde het genereren van data voor de volgende Habitatrichtlijnrapportage een grote rol, 

lange termijn onderzoeken of methodes die op langere termijn data gaan generen zijn als 

minder toepasbaar beschouwd. Toch zijn dergelijk onderzoek of methodes wel aan te 

bevelen omdat die op langere termijn efficiënter kunnen gaan zijn dan de huidige methodes. 

Een voorbeeld daarvan zijn de mogelijkheden van akoestische monitoring. Door verdere 

ontwikkelingen zullen de kosten voor determinatie af gaan nemen. Wanneer het mogelijk 

wordt om ook dichtheden van dieren te bepalen aan de hand van akoestische data, vormt zij 

een belangrijk alternatief. Een ander voorbeeld is een mogelijk andere aanpak voor 

extrapolatie voor PG en PT vanuit vang- en telemetrieonderzoek. Een alternatief is om in 

minder gebieden de dichtheid beter te bepalen. Het grote voordeel is dat de uiteindelijke 

bandbreedte in PG kleiner zal worden, echter de kosten zullen waarschijnlijk ook hoger 

uitvallen én omdat de menselijk capaciteit beperkt is kunnen mogelijk minder soorten 

worden onderzocht in de komende periode.  Ook voor het gebruik van vleermuiskasten 

speelt iets dergelijks; pas op de langere termijn zullen deze het volledige resultaat opleveren, 

maar leveren dan wel gelijk waardevolle informatie op die op korte termijn alleen met hoge 

inspanning kan worden verkregen 

 Ook ná 2024 zal de monitoring van de SvI door moeten gaan. Om enerzijds kosten efficiënter 

en anderzijds wel afdoende te kunnen monitoring is het van belang dat de ‘lessons learned’ 

gedurende de komende periode worden gebruikt voor de volgende periode. Evalueer in 2024 

de resultaten zorgvuldig. 

 Ook tijdens de komende periode is de verwachting dat aanpassingen wenselijk blijken te zijn 

op basis van de resultaten. Anderzijds is monitoring ook gebaat bij herhaling. Evalueer 

daarom ook tijdens de periode zorgvuldig en leg resultaten én aanpassingen goed vast 

 Op het vlak van genetisch onderzoek gaan de ontwikkelingen hard. Houd dat werkveld goed 

in de gaten om te bezien of voor landelijke monitoring er technieken komen welke 

bijvoorbeeld populatiegroottes kunnen gaan inschatten. 

 Neem kleine dwergvleermuis op in monitoring. Van de kleine dwergvleermuis is in 2020 de 
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eerste waarneming van een kraamgroep gedaan. De kleine dwergvleermuis wordt niet 

volledig gerapporteerd in de komende Habitatrichtlijnrapportage. In 2030 is de soort >10 jaar 

voortplantend in Nederland aangetroffen (er van uitgaande dat de huidige kraamgroep dan 

nog bestaat). Dat betekent dat in 2030 deze soort waarschijnlijk wel een volledige rapportage 

behoeft. Het lijkt gezien de waarnemingen in Nederland waarschijnlijk dat er meer 

kraamkolonies zijn. Door tijdig te starten met monitoring voor deze soort kunnen kosten 

worden vermeden van een ‘inhaalslag’.  

 De FRP en FRV dienen opnieuw te worden vastgesteld.   

 De voorwaarden voor het rapporteren over lange-afstandsmigrerende soorten zijn nog niet 

geheel duidelijk. Zij kunnen van grote invloed zijn op de te hanteren methodes. Draag er zorg 

voor dat de voorwaarden snel duidelijk worden, zodat monitoring eventueel nog kan worden 

aangepast. 
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6 Analyse maatregelen voor in de bebouwde omgeving 

6.1 Selectie soorten 

De selectie van soorten waarvoor het overzicht van de effectiviteit van maatregelen in de bebouwde 

omgeving wordt gegeven is gebaseerd op de kwetsbaarheid van de soorten voor de energietransitie 

in de bebouwde omgeving (paragraaf 3.2) in combinatie met de SvI (Tabel 1). Wanneer een soort zeer 

kwetsbaar is voor de energietransitie in de bebouwde omgeving, of wanneer een soort kwetsbaar is 

voor de energietransitie in de bebouwde omgeving in combinatie met een SvI status lager dan 

gunstig, wordt ze geselecteerd. Voor deze soorten geldt dat de energietransitie mogelijk kan leiden 

tot een niet-gunstige of tot verslechtering van een al niet-gunstige SvI. Wanneer een soort nauwelijks 

kwetsbaar is, wordt ze niet geselecteerd voor verdere analyse (zie Tabel 34).  

 
Tabel 34: Selectiecriteria voor verdere analyse. 

kwetsbaar voor 

energietransitie in 

bebouwde omgeving 

SvI 
mogelijk effect energietransitie 

in bebouwde omgeving op SvI 
geselecteerd 

zeer kwetsbaar status niet bepalend naar minder dan ‘Gunstig’ ja 

    

kwetsbaar 

Onbekend naar minder dan ‘Gunstig’ ja 

Zeer ongunstig blijft ‘Zeer ongunstig’  ja 

Matig ongunstig naar minder dan ‘Matig gunstig’ ja 

Gunstig naar minder dan ‘Gunstig’  ja 

    

nauwelijks kwetsbaar status niet bepalend geen effect op SvI verwacht nee 

 

In een volgende stap wordt er voor een aantal soorten vanuit specifieke omstandigheden afgeweken 

van het proces zoals dat is weergegeven in Tabel 34. Specifiek voor vale vleermuis, ingekorven 

vleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis is van het proces afgewogen. Ze zijn niet geselecteerd 

omdat, effecten (zeer) lokaal zijn, de SFC’s waarop effecten te verwachten zijn lokaal voorkomen 

(ingekorven vleermuis, vale vleermuis en – in mindere mate –  rosse vleermuis en waterveermuis), of 

enkel optreden in specifieke situaties bij bijzondere gebouwen zoals historische gebouwen of schuren 

dan wel stallen (ingekorven vleermuis en vale vleermuis). Onderstaande Tabel 35 geeft de selectie 

weer.  Voor gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, baardvleermuis, 

Brandts vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis en meervleermuis wordt vervolgens een 

nadere analyse gedaan naar de effectiviteit van maatregelen. 
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Tabel 35: Selectie van soorten voor verdere analyse met betrekking tot maatregelen in de bebouwde omgeving, 
gebaseerd op de weging van de kwetsbaarheid voor de energietransitie in de bebouwde omgeving en de SvI; 
rood gemarkeerde soorten, in de kolom selectie naar aanpassing, zijn geselecteerd voor de verdere analyse.  

soort 

weging vanuit 

kwetsbaarheid 

weging vanuit SvI Primaire 

selectie 

Selectie na aanpassing op basis 

specifieke omstandigheden  

gewone dwergvleermuis Zeer kwetsbaar Onbekend  
 

bosvleermuis Nauwelijks kwetsbaar Onbekend  
 

vale vleermuis Kwetsbaar Onbekend  

Effect energietransitie enkel lokaal, 

specifieke situaties (schuren/stallen, 

historische gebouwen) 

grijze grootoorvleermuis Nauwelijks kwetsbaar Zeer ongunstig  
 

Brandts vleermuis Kwetsbaar Zeer ongunstig  
 

ingekorven vleermuis Kwetsbaar Zeer ongunstig  

Effect energietransitie enkel lokaal, 

specifieke situaties (schuren/stallen, 

historische gebouwen) 

rosse vleermuis Kwetsbaar Zeer ongunstig  Effect energietransitie enkel lokaal 

ruige dwergvleermuis Kwetsbaar Matig ongunstig  
 

laatvlieger Zeer kwetsbaar Matig ongunstig  
 

gewone grootoorvleermuis Kwetsbaar Matig ongunstig  
 

baardvleermuis Kwetsbaar Matig Ongunstig  
 

meervleermuis Zeer kwetsbaar Matig ongunstig  
 

tweekleurige vleermuis Zeer kwetsbaar Matig ongunstig  
 

watervleermuis Kwetsbaar Gunstig  Effect energietransitie enkel lokaal 

franjestaart Nauwelijks kwetsbaar Gunstig  
 

Bechsteins vleermuis Nauwelijks kwetsbaar niet gerapporteerd  
 

mopsvleermuis  niet gerapporteerd  
 

Noordse vleermuis  niet gerapporteerd  
 

kleine dwergvleermuis Zeer kwetsbaar 
 

 
 

 

 

6.2 Overzicht effectief bewezen maatregelen 

6.2.1 Hoe meet je ‘effectiviteit’? 

Idealiter wordt een vergelijking gemaakt via een zogenaamde BACI-opzet (before, after, control, 

impact). Hierbij wordt de populatiegrootte en –trend20 tezamen met het gebruik van maatregelen 

vergeleken tussen situaties of casussen/projecten voor ingreep (nulsituatie), met situaties na ingreep, 

waarbij bij een deel van de sites geen maatregelen zijn toegepast en een deel van de sites wel 

                                                           
20 Het volgen van de populatiegrootte en –trend is van groot belang omdat a) effectiviteit zou moeten leiden de 
afwezigheid van een afname van populatiegrootte én b) als er buiten de maatregelen andere verblijfplaatsen in 
de omgeving aanwezig zijn, het – op de kortere termijn - niet gebruiken van getroffen maatregelen foutief 
geïnterpreteerd zou kunnen worden als indicatie van een negatief effect op de populatie. 
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maatregelen zijn toegepast. En waarbij het aantal dieren over de loop van verschillende jaren wordt 

gevolgd tezamen met het gebruik van de maatregelen en waarbij omgevingsvariabelen ook bekend 

zijn. Door groepering van vergelijkbare maatregelen en omgevingsvariabelen kan dan de effectiviteit 

van een (type) maatregel worden bepaald en de omstandigheden waaronder een maatregel wel of 

niet effectief is. Dergelijke data en studies bleken echter niet beschikbaar.  

 

Een andere manier om de effectiviteit van maatregelen te bepalen is door bij projecten met 

vergelijkbare maatregelen (en omgevingsvariabelen) de populatiegrootte en –trend en het gebruik 

van maatregelen te volgen en af te zetten tegen de situatie voor een ingreep (before-after 

experimentele setup). Vervolgens wordt bepaald of en hoe maatregelen gebruikt worden, en wat de 

vergelijking tussen de originele of nulsituatie is, gedurende een aantal jaar na de ingreep. Vervolgens 

kan dan uit de verhouding tussen projecten met negatieve en positieve of neutrale effecten op de 

populatiegrootte en -trend, in combinatie met wel of geen gebruik van maatregelen, worden afgeleid 

in hoeverre een maatregel als effectief kan worden beschouwd.  Een voorbeeld hiervan staat 

beschreven in de combinatie van rapporten over 1 specifieke ruimtelijke ontwikkeling waarbij zowel 

maatregelgebruik als populatietrends werden gevolgd (Brekelmans et al., 2015, Vreugdenhil et al., 

2015, Schillemans et al., 2015, Korsten en Boonman 2016, Korsten, 2017, Limpens et al, 2018, Sietses, 

2018, Meinesz, 2019, van Adrichem et al., 2020, Brendeke, 2021 en Limpens & Schillemans, 2021). 

Dergelijke studies bleken echter zeer zeldzaam en daardoor is een bepaling van de effectiviteit van 

maatregelen op deze manier niet haalbaar. 

 

Een beperktere uitvoering dan de bovenstaande beschreven vergelijking is door enkel naar het 

gebruik van de maatregelen te kijken en aantallen te vergelijken met de nulsituatie, gedurende een 

beperkt aantal jaar of zelfs maar 1 jaar. Dus zonder dat de populatie ook wordt gevolgd. Voorbeelden 

van dergelijk onderzoek zijn met name beschikbaar uit het Verenigd Koninkrijk (bijvoorbeeld Collins 

et al., 2020, Lintott & Matthews, 2018 en referenties daarin, Mackintosh, 2016). In Nederland is de 

studie van Dekker & Jonge Poerink (2019) daar een voorbeeld van. Zij maken geen onderscheid voor 

de effectiviteit tussen soorten of functies. In het huidige onderzoek is getracht deze aanpak te volgen 

waarbij uit verschillende bronnen de effectiviteit van een type maatregel voor een soort en specifieke 

functie kan worden bepaald door een before-after analyse uit te voeren op basis van die 

verschillende bronnen. Echter het beperkte aantal bronnen en projecten met afdoende informatie en 

data laat een dergelijke analyse niet toe. Voor de gewone dwergvleermuis is de meeste informatie 

beschikbaar. Een verkennende analyse laat zien dat er desondanks nog onvoldoende informatie is 

voor een gedegen before-after-analyse (zie Bijlage VII). 

 

Daarom is de effectiviteit van maatregelen beoordeeld op basis van de informatie en data uit 

verschillende bronnen en zijn deze onderling afgewogen en aan de hand van reviews uit met name 

Verenigd Koninkrijk. 

 

6.2.1.1 Bronnen 

Monitoringsgegevens behorende bij een ontheffingsaanvraag zouden theoretisch een belangrijke 

bron (moeten) zijn waarin gebruik of effectiviteit wordt omschreven. Helaas blijken 

monitoringsgegevens die gebruik en effectiviteit beschrijven niet of zelden beschikbaar. Dekker & 
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Jonge Poerink (2019) hebben een lijst verzameld met ontheffingen verleend door provincie Limburg 

en het rijk als bevoegd gezag. Van deze lijst met 84 ontheffingen was 60 keer monitoring verplicht 

gesteld. Van slechts 3 projecten waren deze monitoringsgegevens ook beschikbaar. Dit komt neer op 

ongeveer 3,5% van de projecten. Het is onduidelijk of de monitoring van de andere onderzoeken 

überhaupt heeft plaats gevonden.  

Wij ondervonden dezelfde hinder. We hebben ons in eerste instantie gefocust op verleende 

ontheffingen voor gewone grootoorvleermuis, tweekleurige vleermuis, meervleermuis, 

baardvleermuis en laatvlieger. In totaal hebben we 24 ontheffingen kunnen vinden (in sommige 

vergunningen zijn 2 soorten genoemd; Tabel 36). Van een paar ontheffingen is bekend dat de 

maatregelen zoals voorgeschreven staan niet zijn uitgevoerd. Van merendeel is geen verdere 

informatie bekend.  

 

Vanuit RVO (Bollerman & Bankert, 2021) ontvingen we informatie over ontheffingen en 

monitoringsgegevens uit met name de periode 2002 - 2015. Van ruim 150 dossiers bleken 

monitoringsverslagen – mogelijk – aanwezig te zijn. Na een grove selectie van dossiers waarbij 

monitoring van vleermuizen zeer waarschijnlijk was, bleven 65 dossiers over; ongeveer 40 dossiers 

bleken daadwerkelijk over vleermuizen te handelen. Van elk van die dossiers is geprobeerd de 

informatie te achterhalen welke voor een inschatting van de effectiviteit van maatregelen minimaal 

noodzakelijk is21.  Slechts 18 dossiers, ongeveer de helft van de beschikbare monitoringsverslagen, 

voldeden aan die eisen.  

Daarvan zijn er, voor gebouwen, 7 van toepassing op gewone dwergvleermuis, 3 op gewone 

grootoorvleermuis, 1 op baardvleermuis en 2 op ruige dwergvleermuis (sommige zijn van toepassing 

op meerdere soorten). Een aantal dossiers hadden betrekking op functies welke we niet verder 

analyseren, zoals ondergrondse winterverblijven van Myotis-soorten, vliegroutes of kap van bomen.  

Wanneer deze aantallen monitoringsverslagen en ontheffingen (Dekker & Jonge Poerink 2019, 

Bollerman en Bankert 2021) worden afgezet tegen de naar inschatting honderden zo niet duizenden 

ontheffingsaanvragen én toepassingen van maatregelen van de afgelopen 20 jaar, wordt duidelijk dat 

de momenteel ontsloten ontheffingen en monitoringsverslagen geen goede afspiegeling zijn van de 

effectiviteit van in Nederland toegepaste maatregelen. Zelfs als we ervan uitgaan dat bij slechts een 

klein deel van alle uitgevoerde maatregelen daadwerkelijk monitoring is uitgevoerd en gegevens 

verzameld zijn, betekent dat er mogelijk voldoende gegevens aanwezig kunnen zijn om gebruik en 

effectiviteit te analyseren. Ontsluiten van die data – en in beeld brengen of en waar data wel of niet 

verzameld zijn - is van groot belang.  

 

We hebben tevens navraag gedaan bij meerdere onderzoeksbureaus of ze monitoringsinformatie 

beschikbaar hebben van uitgevoerde maatregelen. De 6 benaderde –grotere – bureaus gaven aan dat 

zij monitoringsdata hadden. Deze waren echter niet ontsloten, veelal vanuit privacyoverwegingen en 

afspraken met opdrachtgevers. Ondanks verschillende oproepen hebben ook Dekker & Jonge Poerink 

(2019) ondervonden dat onderzoeksrapporten van kwantitatieve studies vanuit onderzoeksbureaus 

                                                           
21 Locatie en werkzaamheden; Soort, te mitigeren functie en exacte locatie hiervan, aantal betrokken dieren; Omschrijving 

maatregelen; Jaar monitoring, methode en resultaten; Conclusie effectiviteit: heeft de soort met dezelfde functie en aantal dieren als 

de oorspronkelijke situatie, gebruikt gemaakt van de mitigerende maatregelen? 
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zeer spaarzaam ontsloten zijn (J. Dekker pers. com.). Het is van belang dat alle stakeholders 

transparant met data omgaan, data ten minste openbaar worden gemaakt en beter nog worden 

ingevoerd in de NDFF en andere (nog te ontwikkelen) databases bijvoorbeeld specifiek voor 

verzamelen van gegevens van monitoring van maatregelen. Het is van belang dat bevoegde gezagen 

het proces naar transparantie en delen van data aanjagen door het delen van data te eisen als 

onderdeel van het proces van ontheffingverlening.   

 

Tabel 36: aantal beschouwde ontheffingen buiten de analyse van RVO.  

 gewone 

grootoor-

vleermuis 

tweekleurige 

vleermuis 

meer-

vleermuis 

baard-

vleermuis 

laatvlieger 

aantal 

ontheffingen 

5 0 7 2 12 

 

Andere onderzoekers hebben al eerder een overzicht gemaakt van effectiviteit en gebruik van 

maatregelen. Op de website van Conservation Evidence (https://www.conservationevidence.com/22) 

staan 17 bronnen vermeldt die achtergrondinformatie geven over beschermingsmaatregelen bij 

ruimtelijke ontwikkelingen aan gebouwen (wereldwijd) en het gebruik van deze maatregelen door 

vleermuizen met betrekking tot verblijfplaatsen. Dekker & Jonge Poerink (2019) hebben een 

vergelijkbaar overzicht gemaakt, vooral gericht op de Europese situatie. In totaal hebben zij 29 

bronnen verzameld (waarvan een deel ook genoemd op website Conservation Evidence en aangevuld 

met onder andere Nederlandse niet peer reviewed bronnen zoals monitoringsverslagen van 

ontheffingen en enkele monitoringsverslagen van adviesbureaus).  

We hebben vrijwel alle van de bovengenoemde bronnen ook gebruikt; samen met nieuwe bronnen 

hebben we ongeveer 80 unieke bronnen. 

 

Er bestaan verschillende overzichten van maatregelen welke kunnen worden getroffen in bebouwd 

gebied, echter deze overzichten gaan niet vergezeld van data. Ze zijn met name gebaseerd op expert 

judgement en anekdotische ervaringen en zijn daarom niet gebruikt. Het is zeer waarschijnlijk dat er 

wel onderliggende data is, maar deze is niet ontsloten. 

 

6.3 Resultaten 

De resultaten van het onderzoek naar effectiviteit van de verschillende typen maatregelen zijn in 

detail gegeven in de separaat meegeleverde Exceltabel (analysetabel 3 effectiviteit maatregelen). Hier 

beschouwen we de resultaten op een overzichtsniveau. 

 

Tabel 37 geeft het globaal overzicht voor standaard verblijfplaatsvoorzieningen en Tabel 38 geeft het 

overzicht voor maatwerk verblijfplaatsvoorzieningen. Bijlage VIII geeft een verdere verdeling naar 

type maatregelen per soort, welke als potentieel effectief of bewezen effectief worden beschouwd. 

Uit de vergelijking tussen Tabel 37 en Tabel 38 wordt duidelijk dat maatwerkvoorzienigen een 

positiever beeld laten zien qua effectiviteit, dan de standaardvoorzieningen. 

                                                           
22 Deze website verzameld wetenschappelijke artikelen het betreft dus enkel peer reviewed informatie 

https://www.conservationevidence.com/
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Korsten (2020a) heeft gebruik van een groot aantal maatregelen omschreven. Een vergelijk tussen 

gebruik en effectiviteit laat zien dat lang niet alle maatregelen waarvan gebruik bekend is, ook 

effectief zijn. Vaak wordt op basis van literatuur, mechanismen of expert criteria effectiviteit wel 

verwacht. Alleen voor gewone en ruige dwergvleermuis komen gebruik en effectiviteit overeen. 

 
Tabel 37: Overzicht van de status van de effectiviteit van toegepaste voorzieningen per verblijfplaatsfunctie 
voor standaardvoorzieningen. De maatregel ‘deel werkzaamheden niet uitvoeren’ is hier niet bij inbegrepen. Zie 
Bijlage I voor de gebruikte afkortingen voor de soorten. De toevoeging “(data!)” geeft aan dat data om 
‘bewezen effectiviteit’ aan te tonen ontbreekt, maar dat effectiviteit afgeleid mag worden (zie paragraaf 2.4.1 
voor verdere uitleg). 

soort 
massawinter-
verblijfplaats 

winter-
verblijfplaats 

kraam- 
verblijfplaats 

mannen- 
verblijfplaats 

paar-
verblijfplaats 

zomer-
verblijfplaats 

BaV n.v.t. geen bewezen n.v.t. n.v.t. bewezen 

BrV n.v.t. geen potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel 

GeD geen bewezen (data!) potentieel n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

GeG n.v.t. geen geen n.v.t. potentieel potentieel 

KlD geen potentieel potentieel n.v.t. potentieel potentieel 

LaV n.v.t. geen geen n.v.t. geen potentieel 

MeV n.v.t. geen geen geen geen geen 

RuD n.v.t. bewezen (data!) n.v.t. n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

TwV n.v.t. potentieel potentieel bewezen potentieel bewezen 

 

 
Tabel 38: Overzicht van de effectiviteitsstatus van toegepaste voorzieningen  per verblijfplaatsfunctie voor 
maatwerkvoorzieningen. De maatregel ‘deel werkzaamheden niet uitvoeren’ is hier niet bij inbegrepen. Zie 
Bijlage I voor de gebruikte afkortingen voor de soorten. De toevoeging “(data!)” geeft aan dat data om 
‘bewezen effectiviteit’ aan te tonen ontbreekt, maar dat effectiviteit afgeleid mag worden (zie paragraaf 2.4.1 
voor verdere uitleg). 

soort 
massawinter-
verblijfplaats 

winter-
verblijfplaats 

kraam- 
verblijfplaats 

mannen- 
verblijfplaats 

paar-
verblijfplaats 

zomer-
verblijfplaats 

BaV n.v.t. potentieel bewezen n.v.t. n.v.t. bewezen 

BrV n.v.t. potentieel potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel 

GeD potentieel bewezen (data!) bewezen (data!) n.v.t. bewezen (data!) bewezen (data!) 

GeG n.v.t. bewezen geen n.v.t. potentieel potentieel 

KlD potentieel potentieel potentieel n.v.t. bewezen bewezen 

LaV n.v.t. potentieel potentieel n.v.t. geen potentieel 

MeV n.v.t. geen potentieel potentieel potentieel potentieel 

RuD n.v.t. potentieel n.v.t. n.v.t. potentieel potentieel 

TwV n.v.t. geen potentieel bewezen geen potentieel 

 

Opvallend is dat voor Brandts vleermuis, laatvlieger en meervleermuis in de geraadpleegde bronnen 

geen bewezen effectieve voorzieningen zijn gevonden. Voor de kraamverblijven zijn buiten de 

baardvleermuis en gewone dwergvleermuis voor geen van de beschouwde soorten bewezen 

effectieve maatregelen ontsloten. 

We moeten constateren dat er voor veel maatregelen wel potentie is, maar dat data ontbreekt om 

van bewezen effectiviteit te kunnen spreken.  

Voor de gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, baardvleermuis, Brandts vleermuis en 

tweekleurige vleermuis zijn vrijwel geen bruikbare Nederlandse bronnen gevonden. De analyse voor 
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gewone grootoorvleermuis en kleine dwergvleermuis leunt voor een groot deel op bronnen uit het 

Verenigd Koninkrijk (Stone et al. 2013, Mackintosh 2016, Lintott & Mathews 2018, Collins et al., 

2020), voor baardvleermuis en Brandts vleermuis op bronnen uit Duitsland (Rueegger 2016, Hübner 

2000, Hübner & Papadopolous 2000, Reiter & Zahn 2005) en voor tweekleurige vleermuis is vrijwel 

geen bruikbare literatuur gevonden.  

 

Voorzieningen (zowel maatwerk- als standaardvoorzieningen) voor zomer-, paar- en (niet 

massa)winterverblijven voor de gewone en ruige dwergvleermuis worden als bewezen effectief 

beschouwd, maar zijn dat strikt genomen niet, effectiviteit kon alleen worden afgeleid (zie 2.4.1), 

omdat onderliggende – voor een belangrijk deel wel verzamelde – data niet is ontsloten. Echter 

gezien het vele gebruik van vleermuiskasten voor deze functies en deze soorten, en de vele 

anekdotische waarnemingen beschouwen wij de voorzieningen wel als bewezen effectief (effectiviteit 

afgeleid). Voor de gewone dwergvleermuis geldt dat voor kraamverblijven er een aantal voorbeelden 

zijn van maatwerk, die als effectief kunnen worden beschouwd. Echter het blijft beperkt tot een paar 

voorbeelden. Het verdient de sterke aanbeveling om onderliggende data en informatie met 

betrekking tot de kenmerken van deze maatwerkvoorzieningen wel in beeld te brengen.  

Voor de gewone grootoorvleermuis is gebruik van vleermuiskasten ook veelvuldig waargenomen 

(Korsten 2020a), maar in de context van de bebouwde omgeving is er zeer weinig informatie over het 

gebruik van vleermuiskasten als compensatie voor verblijfplaatsen in gebouwen. Uit de gegevens van 

Collins et al. (2020) blijkt dat gewone grootoorvleermuizen zeer weinig gebruik maken van 

vleermuiskasten aan of in muren. Daarom beschouwen we vleermuiskasten niet als een bewezen 

effectieve maatregel voor compensatie van verblijfplaatsen in gebouwen voor de gewone 

grootoorvleermuis.  

 

Uit de meta-analyses van Stone et al. (2013), Lintott & Mathews (2018) en Collins et al., 2020 blijkt 

dat de effectiviteit van uitgevoerde compensatie voor kraamverblijffuncties voor gewone 

dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis laag is. Collins et al (2020) 

rapporteren voor gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis 

respectievelijk circa 15%, 40% en 10% succes. Lintott & Matthews (2018) geven een nog lager succes 

nadat een kraamverblijfplaats was vernietigd23 en een nieuwe verblijfplaats werd aangeboden: voor 

gewone dwergvleermuis en kleine dwergvleermuis respectievelijk 10% en 7%. 

Hoewel Dekker & Jonge Poerink (2019) in hun aanpak en conclusies geen onderscheid maken tussen 

SFC’s, komen de bevindingen van het huidige onderzoek overeen: maatwerk in de vorm boeiboorden 

kunnen als bewezen effectief worden beschouwd (voor de gewone dwergvleermuis), tijdelijke 

‘externe’ vleermuiskasten (in het huidige onderzoek ‘opbouw’kasten) zijn kansrijk (‘potentieel’ in 

huidige onderzoek), evenals als inbouwkasten. Aanpassingen op zolders (‘maatwerk intern aan een 

gebouw’ in het huidige onderzoek) worden tevens als kansrijk gezien. 

 

Voor de meeste SFC’s blijken de grotere24 voorzieningen vaker als bewezen of potentieel effectief te 

kunnen worden beschouwd, dan kleinere voorzieningen (zie ook White 2004, Mackintosh 2016). 

                                                           
23 De manier waarop een bestaand verblijf verloren gaat (bijvoorbeeld voorzichtig buiten sluiten met exclusion 
flap buiten de gevoelige periode versus zonder mitigerende maatregelen slopen in de kraamperiode) zal zeker 
ook invloed hebben op acceptatie van alternatieve voorzieningen op de locatie of in de directe omgeving.  
24 In termen van oppervlakte of volume en/of aantal lagen of compartimenten in een voorziening. 
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Grotere voorzieningen bieden een grotere range aan microklimaten. Indien een voorziening –

potentieel- effectief is voor een voor de soort kritische functie, zoals een kraamverblijf, is de aanname 

dat deze voorziening ook effectief zal zijn voor een minder kritische functie als een zomerverblijf. 

Inzet op grotere voorzieningen voor kritische functies vergroot dus de effectiviteit ook voor de 

minder kritische functies. Echter grotere voorzieningen (bijvoorbeeld voor meervleermuis 

gedefinieerd als > 12m3 in Haarsma 2021, de mediaan van volumes [voor zolders] in Lintott & 

Mathews 2018 voor kleine dwergvleermuis/gewone dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis is 

respectievelijk 24m3 en 37m3) en lokaal maatwerk, zijn minder makkelijk op grote schaal 

realiseerbaar (bijvoorbeeld duurder en afwijkender van de vertrouwde ontwerpen en bouwwijzen). 

Hier tekent zich een spanningsveld af. Het is daarom van belang om de effectiviteit van de – 

makkelijker geaccepteerde – kleinere standaardvoorzieningen beter in beeld te krijgen en de 

achterliggende mechanismen voor effectiviteit (of de afwezigheid daarvan) te kennen. Het is 

daarnaast evenzeer van belang de acceptatie voor het incorporeren van grotere voorzieningen te 

vergroten, om vervolgens kansen die gebouwen bieden te benutten. Ook bij grotere voorzieningen en 

maatwerk is van belang achterliggende mechanismen voor effectiviteit (of de afwezigheid daarvan) te 

onderzoeken. 

Het ontbreken van data (met before-after) maakt dat voor de meeste SFC’s er niet gesproken kan 

worden van bewezen effectief. 

 
Tabel 39: Overzicht van het aantal maatregelen of voorzieningen dat als bewezen effectief kan 
worden beschouwd per soort en functie. Maatregelen ter voorkoming van doding en verwonding, het 
deels niet uitvoeren van werkzaamheden zijn als maatregel beschouwd; een gedetailleerder overzicht 
is te vinden in Bijlage VIII.   

  kraam-

verblijfplaats 

mannen-

verblijfplaats 

paar-

verblijfplaats 

winter-

verblijfplaats 

zomer-

verblijfplaats 

baardvleermuis 8 n.v.t.   8 

gewone 

dwergvleermuis 

3 n.v.t. 16 16 16 

gewone 

grootoorvleermuis 

 n.v.t. 1 1 1 

kleine 

dwergvleermuis 

2 n.v.t. 3  4 

ruige 

dwergvleermuis 

 n.v.t. 18 16 18 

tweekleurige 

vleermuis 

1 2   1 
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Tabel 40: Overzicht aantal bewezen effectieve maatregelen (ter voorkoming van doding en 
verwonding of het gedeeltelijk niet uitvoeren van werkzaamheden), maatwerkvoorzieningen en 
standaardvoorzieningen per soort; bij “n.v.t.” of aantal 0 vanwege leesbaarheid alleen op hoogste 
niveau aangegeven.  

  
baard-

vleermuis 

gewone 
dwerg-

vleermuis 

gewone 
grootoor-
vleermuis 

kleine 
dwerg-

vleermuis 

ruige 
dwerg-

vleermuis 
tweekleurige 

vleermuis 

kraamverblijfplaats 8 3 0 2 n.v.t. 1 

maatregel 1 1  2  1 

maatwerk 5 2     

standaard 2      

mannenverblijfplaats n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 

maatwerk      1 

standaard      1 

paarverblijfplaats n.v.t. 16 1 4 18 0 

maatregel   1 2   

maatwerk  6  2   

standaard  10   18  

winterverblijfplaats 
bovengronds 0 16 1 0 16 0 

maatwerk  6 1  6  

standaard  10   10  

zomerverblijfplaats 8 16 1 4 18 1 

maatregel 1  1 2   

maatwerk 5 6  2   

 
Tabel 41: Overzicht aantal bewezen effectieve maatregelen (ter voorkoming van doding en 
verwonding of het gedeeltelijk niet uitvoeren van werkzaamheden), maatwerkvoorzieningen en 
standaardvoorzieningen per soort met onderverdeling naar type; bij “n.v.t.” of aantal 0 vanwege 
leesbaarheid alleen op hoogste niveau aangegeven.  

 baard-
vleermuis 

gewone 
dwerg-

vleermuis 

gewone 
grootoor-
vleermuis 

kleine 
dwerg-

vleermuis 

ruige 
dwerg-

vleermuis 

tweekleurige 
vleermuis 

kraamverblijfplaats 8 3 0 2 n.v.t. 1 

maatregel 1 1  2  1 

creëren van tocht om 
dieren weg te jagen 

     1 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 

houden 

   1   

deel werkzaamheden niet 
uitvoeren (bijvoorbeeld 

niet isoleren hele dak, 
muur, etc.) 

1 1  1   

maatwerk 5 3     

aan (buitenkant) gebouw 2 2 (data)     

in (intern) gebouw 2      
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 baard-
vleermuis 

gewone 
dwerg-

vleermuis 

gewone 
grootoor-
vleermuis 

kleine 
dwerg-

vleermuis 

ruige 
dwerg-

vleermuis 

tweekleurige 
vleermuis 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, 

aangepast gebouw) 

1 1     

standaard 2      

opbouw 2      

mannenverblijfplaats n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2 

maatwerk      1 

aan (buitenkant) gebouw      1 

standaard      1 

opbouw      1 

paarverblijfplaats n.v.t. 16 1 0 18 0 

maatregel   1    

deel werkzaamheden niet 
uitvoeren (bijvoorbeeld 

niet isoleren hele dak, 
muur, etc.) 

  1    

maatwerk  6     

aan (buitenkant) gebouw  2     

in (intern) gebouw  2     

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, 

aangepast gebouw) 

 2     

standaard  10   18  

inbouw  4   6  

opbouw  4   6  

vrij (bijvoorbeeld paal)  2   6  

winterverblijfplaats 
bovengronds 

0 16 1 0 16 0 

maatwerk  6 1  6  

aan (buitenkant) gebouw  2   2  

in (intern) gebouw  2   2  

ondergronds/grondgedekt   1    

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, 

aangepast gebouw) 

 2   2  

standaard  10   10  

inbouw  4   4  

opbouw  4   4  

vrij (bijvoorbeeld paal)  2   2  

zomerverblijfplaats 8 16 1 4 18 1 

maatregel 1  1 2   

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 

houden 

   1   
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 baard-
vleermuis 

gewone 
dwerg-

vleermuis 

gewone 
grootoor-
vleermuis 

kleine 
dwerg-

vleermuis 

ruige 
dwerg-

vleermuis 

tweekleurige 
vleermuis 

deel werkzaamheden niet 
uitvoeren (bijvoorbeeld 

niet isoleren hele dak, 
muur, etc.) 

1  1 1   

maatwerk 5 6  2   

aan (buitenkant) gebouw 2 2  2   

in (intern) gebouw 2 2     

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, 

aangepast gebouw) 

1 2     

standaard 2 10   18 1 

inbouw  4   6  

opbouw 2 4   6 1 

vrij (bijvoorbeeld paal)  2   6  

 

6.3.1 Invloed van ruimtelijke en temporele context op gemeten effectiviteit 

Grofweg bestaan er drie soorten situaties die een rol spelen bij compensatie van verblijfplaatsen: 

1) Een gedwongen verhuizing naar een voor vleermuizen onbekende situatie: de oude verblijfplaats 

is niet meer functioneel en vleermuizen krijgen een nieuwbouw alternatief aangeboden. Uit 

buitenlands onderzoek (Arias et al. 2020) blijkt dat de kans op gebruik van een voorziening bijna 

twee keer zo groot is bij uitsluiting, dan als dieren nog kunnen terugkeren naar een bekende 

verblijfplaats. De kans (en mate) van ingebruikname is hoog.  

2) Een gedwongen verhuizing naar een voor vleermuizen bekende situatie: de oude verblijfplaats 

wordt aangepast, zodat merendeel van de kenmerken van de nieuwe situatie gelijk zijn aan de 

oude situatie. Uit Lintott & Mathews (2018) blijkt dat wanneer verblijfplaatsen deels behouden 

blijven de kans dat dieren gebruik maken van die verblijfplaats groter is dan wanneer er enkel 

nieuwe verblijfplaatsen worden aangeboden en dat bovendien (her)ingebruikname relatief snel 

gebeurt. 

3) Een alternatief wordt aangeboden, terwijl de oude verblijfplaats nog voor een langere periode 

aanwezig is en (al dan niet langzaam) ongeschikt wordt gemaakt. Bij de meeste ontheffingen in 

Nederland is het de voorwaarde dat nieuwe en oude verblijven enige tijd (afhankelijk van soort 

en functie) gelijktijdig aanwezig zijn (zie ook de kennisdocumenten van BIJ12).  

 

Effectiviteit van verblijfplaatsvoorzieningen wordt gemeten door gebruik (vrijwel nooit in samenhang 

met populatie-ontwikkelingen) te monitoren en te vergelijken met de originele situatie. In de regel 

worden voorzieningen 1 of slechts enkele jaren gemonitord. Echter de snelheid van ingebruikname 

van een nieuwe/alternatieve voorziening is ook gekoppeld aan de noodzaak tot ingebruikname. 

Wanneer binnen het netwerk van een kolonie nog (voldoende) bestaande verblijfplaatsen 

beschikbaar zijn, zal de kans dat een nieuw of alternatief verblijf – snel – in gebruik wordt genomen 

kleiner zijn, dan wanneer er geen andere opties voor verblijfplaatsen zijn. Lintott & Mathews (2018) 

geven aan dat ook de intensiteit van monitoring (aantal bezoeken per seizoen) van (grote) invloed is 
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op het al dan niet waarnemen van effectiviteit en/of ingebruikname (trefkans!). In de meeste 

casussen die zijn beschouwd is dergelijke informatie niet bekend. 

 
In situatie 1 (hierboven) is het aannemelijk dat ingebruikname van voorzieningen na het aanbieden 

ervan, na korte tijd kan worden/wordt geconstateerd, terwijl in situatie 3 ingebruikname mogelijk pas 

na langere tijd kan worden/wordt geconstateerd. Bij een slechts korte monitoringstijd na het 

aanbieden van voorzieningen, bij een lagere intensiteit van monitoren en/of het onderzoek slechts 

richten op vaststellen van gebruik, bestaat het risico verschillen in effectiviteit waar te nemen, los van 

de daadwerkelijke effectiviteit van een verblijfsvoorziening. 

Stone et al. (2013) geven aan dat voor soorten met een lage verblijftrouwheid en die veel van 

verblijfplaats wisselen in een seizoen (bijvoorbeeld franjestaart), het uitblijven van ingebruikname 

niet per se aan ongeschiktheid van een maatregel te wijten is. Bovenstaande gedrag – en ecologisch 

verschil tussen soorten en locaties – vertroebelt het beeld van de gemeten of waargenomen 

effectiviteit. Tegelijkertijd geeft het ook aan dat langere monitoringstijd (meerdere jaren) van belang 

is om de daadwerkelijke effectiviteit te achterhalen en dat informatie over de context ook 

noodzakelijk is. 

 

6.3.2 Deel werkzaamheden niet uitvoeren/-deels- behoud originele verblijfplaats 

De studies van Lintott & Mathews (2018), Mackintosh (2016) en Collins et al. (2020) laten allen zien 

dat het behouden van – delen van – verblijfplaatsen effectiever is dan geheel nieuwe voorzieningen 

aanbieden voor gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis.  Het 

percentage bezette én het totale aantal dieren dat gebruik maakten na modificatie van een 

verblijfplaats was – veel – hoger dan wanneer een compleet nieuwe verblijfplaats werd aangeboden 

(Lintott & Mathews, 2018). Met name voor de gewone grootoorvleermuis is behouden van 

bestaande, maar eventueel aangepaste kraamverblijven veel succesvoller dan het aanbieden van 

nieuwe verblijfplaatsen.  

Ondanks dat er voor de Nederlandse situatie maar weinig gedocumenteerde voorbeelden zijn, is de 

maatregel ‘deel werkzaamheden niet uitvoeren’ voor vrijwel alle SFC’s als potentieel effectief of soms 

als bewezen effectief te classificeren. Tot die conclusie komen Dekker & Jonge Poerink (2019) ook 

voor specifiek ‘isolatiemethoden’. Data om effectiviteit te bewijzen ontbreekt echter. 

Uitzondering op bovenstaande aanname van effectiviteit van behouden van (delen) van 

verblijfplaatsen zijn met name meervleermuis en tweekleurige vleermuis. Voor de laatvlieger werkte 

het soms wel en soms niet. 

Van belang bij het behouden van verblijfplaatsen is ‘behoud van oorspronkelijke openingen’. Het 

(minimale) verplaatsen van een opening kan bij sommige soorten negatieve gevolgen hebben op de 

effectiviteit (Kurtze, 1991). 

Behoud met of zonder (interne) modificatie lijkt vooral voor plaatstrouwe soorten (zoals gewone 

grootoorvleermuis of meervleermuis) veel meer van belang dan voor niet-plaatstrouwe soorten 

(Stone et al., 2013). 
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6.3.3 Succes- en faalfactoren 

Het literatuuronderzoek is niet gericht geweest op succes- en faalfactoren of de mechanismen 

daarachter op zich, maar op het creëren van een overzicht van de effectiviteit. Desondanks worden 

een aantal succes- en faalfactoren of mechanismen/redenen duidelijk voor waarom een maatregel 

wel of niet effectief was. Zowel de doorgenomen literatuur als de soortexperts geven verschillende 

redenen voor waarom een maatregel wel of niet effectief was of kan zijn. 

 

In Bijlage XI worden relevante fysiologische en ecologische informatie achter de mechanismen van 

effectiviteit van maatregelen samengevat.  

6.3.3.1 Kenmerken van voorzieningen zelf 

Om voor een specifieke SFC een geschikte of effectieve verblijfplaats te kunnen zijn, dient een 

verblijfplaats te voldoen aan klimaateisen (maximum/minimum en gradiënten) voor wat betreft 

temperatuur en luchtvochtigheid, van die soort, voor die functie en locatie. De temperatuur in 

vleermuiskasten kan hoog oplopen in sommige perioden van het jaar, terwijl andere typen 

vleermuiskasten of vleermuiskasten op andere locaties te koud blijven of worden (bijvoorbeeld 

Bartonička & Řehák 2004, Larson et al. 2018, Rueegger 2019 en Brouwer & Henrard 2020). 

Oververhitting kan voor vleermuizen dodelijk zijn, onderkoeling is niet efficiënt in termen van 

energiebesparing voor de vleermuis zelf, maar de tolerantie daarvoor is mede afhankelijk van het 

voedselaanbod. 

Het volume speelt een belangrijke rol. Voor grotere groepen dieren zijn kleine volumes niet passend. 

Kleinere volumes zullen bovendien minder gradiënten bieden. Uit studies in het Verenigd Koninkrijk 

blijkt dat voor kleine dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis geldt, hoe groter het volume, 

hoe groter de kans op gebruik en effectiviteit (Mackintosh 2016, Lintott & Matthews 2018, Collins et 

al. 2020). Materiaal is ook van belang in de zin van voldoende grip leveren om de dieren te kunnen 

laten landen (pers. com. E. Korsten/H. de Wit Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant).  

 

6.3.3.2 Toepassing-gerelateerd: ruimtelijk 

Ruimtelijke aspecten die een belangrijke rol spelen bij het al dan niet succesvol zijn van voorzieningen 

zijn de aanwezigheid van essentieel habitat in omgeving (Mackintosh 2016) en het plaatsen van de 

voorzieningen in de directe omgeving van bekende verblijven (Stone et al. 2013). Bij dit laatste is het 

afhankelijk van hoe plaatstrouw de soort is, dit verschilt namelijk per soort. 

 

6.3.3.3 Toepassing-gerelateerd: tijd 

Het is bekend dat het gebruik van alternatieven toeneemt over de tijd (Schillemans 2014, 

Mackintosch 2016, Lintott & Matthews 2018, pers. comm. E. Korsten/H. de Wit, Vleermuiswerkgroep 

Noord-Brabant). Gewenningstijden van Nederlandse soorten zijn bekend voor kraamverblijven; deze 

zijn waarschijnlijk afhankelijk van meerdere factoren zoals beschikbaarheid van voedsel en 

alternatieven in de omgeving en de verblijfsplaatstrouwheid van de soort. Naast het verzamelen van 

meer kennis hierover is het daarom van belang om ook over een langere tijd te monitoren om te 

kunnen constateren of een voorziening in gebruik genomen wordt. 
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6.3.3.4 Toepassing-gerelateerd: plaatsing van voorzieningen 

In relatie tot het plaatsen van voorzieningen komt uit de literatuur naar voren dat succes en falen 

samenhangen met hoogte (Collins et al. 2020), aan/afwezigheid van verlichting in de directe 

omgeving (Korsten 2020a), de nabijheid van het originele verblijf en het aantal aangeboden 

verblijfplaatsen (Lintott & Matthews 2018). 

 

6.3.4 Voorkomen van doden en verwonden 

Om sterfte tijdens uitvoeren van werkzaamheden te voorkomen kunnen een aantal (combinaties van) 

maatregelen worden ingezet. Het gaat daarbij om het ongeschikt maken van het verblijf door het 

toepassen van licht, geur, tocht of geluid. Ook worden wel ‘exclusion flaps’ ingezet, waarbij de dieren 

wel naar buiten maar niet meer naar binnen kunnen. 

Licht wordt al sinds ten minste 1970 toegepast om vleermuizen buiten te sluiten (Barclay et al, 1980). 

Tijdens deze test met een aantal kraamverblijven (van een Amerikaanse vleermuissoort) met en 

zonder verlichting in het verblijf, nam het aantal dieren dat gebruik maakte van de verlichte verblijven 

tussen de 41 en 96% af. Andere onderzoekers (Verkem & Moermans 2002; Boldogh et al 2007) 

toonden aan dat het toepassen van verlichting vooral effect heeft op het gedrag van de soort. Dieren 

zullen later uitvliegen of andere routes/openingen gebruiken. Alhoewel ‘licht’ breed wordt toegepast 

als maatregel, zijn studies die effectiviteit aantonen zeer schaars. Omdat deze maatregel in de 

Nederlandse context vaak als onderdeel van de het ecologisch werkprotocol wordt toegepast, lijkt 

het voor de hand te liggen dat informatie over effectiviteit via verslaglegging van ecologische 

begeleiding kan worden verkregen. We vermoeden dat voor grotere kraamverblijfplaatsen (van 

soorten die in grote groepen leven) een effect te verwachten is, maar voor andere functies (en 

soorten met gemiddeld een kleine groepsgrootte) niet of minder, omdat deze waarschijnlijk meer 

flexibiliteit kennen in gebruikte uitvliegopeningen. 

Ook tocht wordt veelvuldig toegepast, met als doel het ‘ongeschikt maken van microklimaat’ 

(kennisdocumenten BIJ12), echter (overzichts)studies naar effectiviteit ontbreken.  

Het gebruiken van geluid kan twee kanten op werken: zowel afschrikkend als aanlokkend. 

Vleermuizen zijn heel sociaal en kunnen signalen van andere vleermuizen gebruiken om bijvoorbeeld 

plekken met voedsel op te sporen (Cvikel et al. 2015) of om juist soortgenoten bij dit voedsel weg te 

jagen (Götze et al. 2020). Ook kan echolocatie worden gebruikt om groepsgenoten te herkennen 

(Voigt-Heucke et al. 2010; Chaverri et al. 2018). Vleermuizen kennen verblijfplaatsindicerend gedrag 

(en geluid). Dit gedrag en geluid wordt gebruikt om als groep nieuwe verblijven te ontdekken en 

keuze voor een alternatief samen af te stemmen (Naďo & Kaňuch 2015; Patriquin & Ratcliffe 2016). 

Soorten die gewend zijn relatief vaak te verhuizen en in hun netwerk al een grotere set 

verblijfplaatsen kennen, kunnen mogelijk sneller door soortgenoten verleid worden naar een nieuwe 

locatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor gewone dwergvleermuizen, die vaak verhuizen, terwijl kleine 

dwergvleermuis in grotere groepen leeft en juist minder verhuist (relatie tussen groepsgrootte en 

verhuisgedrag zie ook advies 2). Ook soorten met een hoge trouwheid aan één verblijf (bijvoorbeeld 

meervleermuis, grootoorvleermuis, baardvleermuis) kennen satellietverblijfplaatsen en (groter 

aantal) paar/zomer/mannenverblijfplaatsen.  

Het toepassen van geluiden om vleermuizen naar een nieuwe verblijfplaats te lokken (Schöner et al 
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2010, Apodemus 2019) lijkt erg goed te werken, aangezien dit inspeelt op al voor vleermuizen 

bekende mechanismen om nieuwe verblijven op te sporen. Echter of dit bij alle soorten kan werken 

en op welke manier dit het beste kan gebeuren, is nog relatief onbekend. En of dit snel genoeg kan 

gaan om vervolgens risico’s op doden of verwonden te verkleinen is nog niet bekend. Dit leidt tot 

onderzoeksadvies. Het doel van dit advies is het vergroten van effectiviteit van maatregelen. 

Exclusion flaps worden steeds breder toegepast en zijn al commercieel verkrijgbaar. In hoeverre 

echter exclusion flaps bij daadwerkelijk alle toegangsopeningen worden toegepast is onduidelijk. Of 

dus de grootschalige toepassing ook daadwerkelijk leidt tot het geheel of in voldoende mate 

voorkomen van doding en verwonding is onbekend; een overzichtsstudie naar effectiviteit ontbreekt.  

 

6.3.5 Verwarming 

Om acceptatie van een nieuwbouw verblijf te verhogen, wordt soms passieve verwarming (Swift 

2004, Fontaine et al. 2020) of actieve verwarming aangebracht. Voor meervleermuis is een extra 

verwarmingsbron ook belangrijk, in sommige perioden van het jaar (of van de nacht) kruipen dieren 

actief naar verwarmde plekken toe (Haarsma 2012, waarnemingen in situ bij meervleermuis (pers 

com Haarsma) doet vermoeden dat dieren bewust warme plekken op zoeken en bij warme dagen 

juist niet. 

Verwarming is niet geschikt voor alle soorten (Zeale et al. 2016) en niet in alle geografische regio’s 

(Alcalde et al. 2017). Zowel Nederland als Engeland kennen soms langdurige koude periodes tijdens 

de zomer, hier zal verwarming voor sommige soorten een belangrijke besparing van energieuitgave 

zijn. Mackintosh (2016) heeft in Schotland voor kraamverblijfplaatsen geen effect kunnen aantonen. 

Bij sommige vleermuissoorten zijn ook experimenten uitgevoerd door aanbrengen van 

verwarmingsbronnen (onder andere Hübner 2004, Kurtze 1991, Haarsma 2012, Kerth 2001, 

Mackintosh 2016). In alle gevallen worden dieren op sommige momenten duidelijk aangetrokken tot 

verwarmde delen, terwijl op andere momenten ze hier juist weg blijven. Onderzoekers vinden steeds 

een duidelijk verband met reproductiestatus (begin zwanger, hoogzwanger, zogend, etc.) en de 

behoefte aan verwarming. Via interne migratie binnen een verblijf kunnen vleermuizen zelf bepalen 

of een verwarming wel/niet wordt gekozen. Het is daarom raadzaam om altijd maar een zeer beperkt 

deel van een verblijf te verwarmen, zoals bij Haarsma 2012, Kurtze 1991). Het verwarmen van een 

kast kan ook succesvol zijn, maar dan moeten ook onverwarmde kasten worden aangeboden. 

Moderne huizen of verduurzaamde huizen hebben vaak geen warmtelek meer, wat betekent dat 

vleermuizen op koude dagen hier geen warmtebron meer hebben. Het toepassen van een 

warmtebron of het gebruik maken van restwarmte kan een makkelijke manier zijn om reeds 

bestaande nieuwbouwvoorzieningen te optimaliseren. Dit leidt tot onderzoeksadvies. Het doel van 

dit advies is om te onderzoek of een werkend mechanisme (verwarming) kan leiden tot een toename 

van effectiviteit. 

 

6.4 Overzicht soort-gerelateerde kennislacunes 

6.4.1 Inleiding 

Voor effectieve maatregelen is het van groot belang dat de ‘eisen’ van SFC’s en de reactie op 

maatregelen ter voorkoming van doding en verwonding bekend zijn. Daarbij gaat het zowel om 
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randvoorwaarden vanuit een dier of groep van dieren zelf als om randvoorwaarden op grotere schaal 

zoals een kolonie en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van een kolonie (zomer- 

winter- kraamfuncties). Vervolgens dienen de voorwaarden vertaalt te worden naar toepassing in de 

praktijk. 

 

We werken daarom met drie domeinen of groepen van parameters en hebben onderscheid gemaakt 

tussen essentiële parameters en minder essentiële parameters (zie paragraaf 2.5). Het 

literatuuronderzoek heeft zich gericht op de essentiële parameters waarbij als informatie werd 

verkregen over minder essentiële parameters deze ook is opgenomen.  

 

6.4.2 Resultaten 

Voor wat betreft de autoecologische of soort-gerelateerde parameters geldt dat deze grotendeels 
bekend zijn ( 
 
 
 

Tabel 42; in de meegeleverde analysetabel 4 staan alle parameters en hun kennis gespecificeerd). 

Voor de ruimtelijke toepassing-gerelateerde en aan de verblijf-gerelateerde parameters25 is het beeld 

anders: daar zijn de waarden van een groot aantal parameters nog onbekend. Ook is er een groep 

parameters – informatie over parameters - waarvan bij het team van de onderhavige analyse, het 

vermoeden bestaat dat deze, hoewel niet in de literatuur gevonden, al dan niet bewust bekend kan 

zijn bij experts. Een overzicht van alle parameters (essentieel en minder essentieel) en de gevonden 

waarden en referenties staan in analysetabel 4 die apart is opgeleverd. 

 
 
 
 
 
Tabel 42: Overzicht aantal bekende, waarschijnlijk bekende en onbekende soort-, toepassing- en 
verblijf-gerelateerde kenmerken. 

domein en soort status kennis 

soort-gerelateerd    

 bekend waarschijnlijk bekend onbekend 

gewone dwergvleermuis 10 1 0 

ruige dwergvleermuis 10 0 0 

kleine dwergvleermuis 7 0 4 

laatvlieger 10 0 0 

gewone 
grootoorvleermuis 9 0 1 

meervleermuis 11 0 0 

baardvleermuis 11 0 0 

                                                           
25 Alle parameters gaan over de soort, maar we onderscheiden autoecologisch parameters ofwel soort-gerelateerde parameters,  
parameters met betrekking tot waar binnen de ruimtelijke constellatie van de verblijven en andere functies binnen het netwerk we een 
maatregel toepassen, ofwel toepassing-gerelateerde parameters en parameters met betrekking tot de verblijven zelf, ofwel verblijf-
gerelateerde parameters.  
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domein en soort status kennis 

tweekleurige vleermuis 9 0 2 

Brandts vleermuis 11 0 0 

    

toepassing-gerelateerd    

 bekend waarschijnlijk bekend onbekend 

gewone dwergvleermuis 9 8 10 

ruige dwergvleermuis 8 2 6 

kleine dwergvleermuis 5 12 10 

laatvlieger 4 12 4 

gewone 
grootoorvleermuis 1 22 3 

meervleermuis 10 11 6 

baardvleermuis 12 2 4 

tweekleurige vleermuis 5 6 16 

Brandts vleermuis 11 4 5 

    

verblijf-gerelateerd    

 bekend waarschijnlijk bekend onbekend 

gewone dwergvleermuis 22 20 20 

ruige dwergvleermuis 16 4 13 

kleine dwergvleermuis 12 28 22 

laatvlieger 22 11 14 

gewone 
grootoorvleermuis 20 29 8 

meervleermuis 37 8 11 

baardvleermuis 18 8 5 

tweekleurige vleermuis 23 10 23 

Brandts vleermuis 5 13 19 
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7 Adviezen en kosten maatregelen 

We richten ons voor het vervolgonderzoek op een doorlooptijd van drie jaar. Niet al het noodzakelijke 

onderzoek zal echter in drie jaar haalbaar zijn en voor de monitoring geldt dat deze idealiter na drie 

jaar blijven doorlopen.  

 

7.1.1 Ontsluiting en gebruik bestaande data 

Het doel van analysetabel 3 is een bundeling van kennis over mitigerende maatregelen. Van veel van 

de toegepaste maatregelen is geen data ontsloten, terwijl deze voor een deel zeer waarschijnlijk wel 

aanwezig is. Er bestaat momenteel geen eenduidige methode of locatie om monitoringsdata te 

raadplegen of op te slaan. Helaas bestaat er nog geen vaste monitoringsmethodiek of standaard 

verslaglegging, waardoor de kwaliteit (en dus bruikbaarheid) van de rapportages sterk verschilt. Om 

de effectiviteit van een maatregel goed te kunnen beschouwen is op zijn minste informatie nodig 

over het aantal dieren, functie, en periode van gebruik voor en na de ingreep. Helaas ontbreekt vaak 

een of meerdere van deze stukjes informatie.  

 

We raden daarom aan bij een monitoringsverplichting ook een vaste monitoringsmethodiek op te 

leggen en een vaste set aan data die verzameld en toegankelijk vastgelegd moeten worden (zie ook 

Stone et al., 2013 en Mackintosh 2016). 

De lijst van mechanismen achter effectiviteit, zoals gerapporteerd in analysetabel 3, is een eerste 

aanzet, waarbij waarnemingen opgegeven in de literatuur leidend zijn geweest. Het zou waardevol 

zijn om op basis van deze aanzet een volgende lijst mechanismen te maken en deze in een 

gezamenlijke brainstormsessie met een aantal soortenexperts te laten invullen. Ook kan de huidige 

aanzet worden gebruikt voor een online-document.  

Sommige potentieel effectieve maatregelen, zoals grotere meer compartimenten bevattende 

inbouw- of opbouwkasten, worden ondanks deze kwaliteiten niet gebruikt. Verkeerde en mogelijk 

niet op de soort gerichte plaatsingskeuze van een kast kan hiervan de oorzaak zijn. We raden daarom 

aan om duidelijke richtlijnen voor plaatsing op te stellen, Erik Korsten (2020a) heeft hiervoor een 

eerste opzet gemaakt, de zogenaamde ‘veldkaart vleermuiskasten’.  

In Nederland en het buitenland zijn veel maatwerkoplossingen voor gebouwbewonende vleermuizen 

uitgevoerd, voor zowel kraam -en winterverblijven, als voor minder eisende functies, zoals paar, 

zomer en mannenverblijven. Een groot deel van de maatwerkoplossingen is gekoppeld aan de 

specifieke lokale situatie, zo worden bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk vaak zolders van 

woonhuizen voor vleermuizen ingericht en in Duitsland vinden maatwerkoplossingen plaats die lijken 

op de daar aanwezige Plattenbau. Dit soort typen gebouwen met voor vleermuizen beschikbare 

zolders in woonhuizen en Plattenbau komen in Nederland niet (of zeer zelden) voor.  In Nederland is 

daarom een andere set faal- en succesfactoren van toepassing. Toch kunnen we veel van de 

buitenlandse situatie leren. Het geeft grip op de complexiteit. Met name de omgang met 

kraamverblijfplaatsen van grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en tweekleurige vleermuis 

blijkt, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland, zeer nauw te luisteren. Een gezamenlijke 

bundeling van kennis is daarom nuttig 

Er bestaan wat betreft mitigatie/compensatievoorzieningen meerdere documenten. Een aantal 
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hiervan zijn een ‘levend document’ of bedoeld ter inspiratie (bijvoorbeeld , 

www.checklistgroenbouwen.nl, Arcadis 2017, Blokker & Timmermans 2018, Mulder 2019, Jansen 

2021, kennisdocumenten BIJ12). Hierdoor zijn meerdere losse documenten ontstaan, die elk hun 

eigen leven leiden en hun eigen groep gebruikers hebben. Het resultaat is verwarrende en soms 

conflicterende informatie, die bovendien niet altijd regelmatig worden geüpdatet. Daarnaast is het 

onduidelijk of de in de documenten genoemde maatregelen en voorzieningen wel effectief zijn, dan 

wel gemonitord worden. We raden aan om een online-document (website/app) te maken, welke ook 

wordt geüpdatet. Dit maakt de informatie voor iedereen toegankelijk en voorkomt dat ecologen 

onbedoeld verouderde kennis toepassen. Op de website moeten voor elke soort op een puntsgewijze 

manier maatregelen, effectiviteit, mechanismen en randvoorwaarden worden besproken 

(analysetabel 3 vormt hiervoor een startpunt). Ook van niet succesvolle maatregelen kunnen we veel 

leren. Het is belangrijk dat de toon van een dergelijk document zodanig is, dat deelnemers geen 

belemmering voelen om resultaten door te geven. We moeten leren terwijl we doen.  

De kennis- en informatieontwikkeling staat niet stil. Zorg ervoor dat nieuwe kennis en informatie snel 

verwerkt kunnen worden in een kennissysteem (website, app, database, overlegstructuur). Dit hangt 

samen met zowel de opbouw van het systeem als met een continu actief beheer van het systeem. 

Het kennissysteem zou zowel ruwe data, analyses voor effectiviteit als overzichten van effectiviteit 

van typen maatregelen en toepassen van maatregelen moeten bundelen én up to date moeten 

houden. 

In analysetabel 4 staan momenteel nog vrij veel ontbrekende of ‘waarschijnlijk bekende’ waarden. 

Engelstalige literatuur is vrij volledig doorgezocht, Duitse literatuur redelijk volledig, maar grijze 

literatuur uit andere landen bleek extreem lastig vindbaar. We vermoeden dat sommige kennis wel 

degelijk bij buitenlandse collega’s aanwezig kan zijn, we raden daarom aan om vragen die we 

essentieel vinden voor te leggen bij ‘native speakers’, zodat een bredere set literatuur kan worden 

doorzocht. Het netwerk van Eurobats en BatLifeEurope, evenals de wetenschappelijke congressen zijn 

daarbij van waarde. Ook het gericht raadplegen van een bredere groep soortexperts in Nederland zal 

leiden tot het (beter) bekend worden van verschillende prameters. 

 

Advies 

 Vaste methodiek monitoring opzetten inclusief opslag (met onder andere info over before 

en after situatie, mechanismen en randvoorwaarden, te gebruiken door onder andere 

vergunningverstrekkers en vergunninghouders), zo dragen we zorg, dat er geen datalacune 

gaat ontstaat bij nieuwe maatregelen etc.). Sluit aan bij methode op 

www.conservationevidence.com 

 Ontsluiten én analyseren data omtrent toegepaste maatregelen (denk hier aan 

vergunningen, grijze data buitenland, SMP-data, gedragscode-data etc.). Waarschijnlijk is dan 

de effectiviteit van een aantal (veel toegepaste/toe te passen) maatregelen te onderbouwen. 

 Kennis bundelen (en onderhouden) van effectieve en niet effectieve maatregelen in online-

document (met hierin per SFC mechanismen en randvoorwaarden), in combinatie met 

toepassingsregels (zie plaatsingshandleiding). Het zou een goed onderdeel kunnen zijn van de 

ontsluiting zoals genoemd in ‘Analyse knelpuntenonderzoek natuurinclusief bouwen’ 

(Mommers et al. 2021).  

 Maken van een plaatsingshandleiding (hoe zijn maatregelen toe te passen met de hoogste 

kans op effectiviteit 

http://www.checklistgroenbouwen.nl/
http://www.conservationevidence.com/
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 Vollediger maken van overzicht van toepassing- en verblijf-gerelateerde kennis en 

parameters en waar nodig van relevante soort-relateerde kennis. Gerichte vragenlijst 

versturen aan buitenlandse en Nederlandse experts. Terugkoppeling en kwaliteitscontrole 

van ingevulde vragenlijst is belangrijk. Voor Nederlandse experts zou een fysieke bijeenkomst 

mogelijk zijn. Internationaal kan een online bijenkomst zinvol zijn.  

 

7.1.2 Adviezen onderzoek   

Ontsluiting van bestaande data zal zeker bijdragen aan een beter en completer overzicht en zal naar 

verwachting leiden tot het als ’bewezen effectief’ kunnen beoordelen van een heel aantal bekende en 

al toegepaste maatregelen.  

 Advies: werk aan ontsluiting van data en aan een cultuur van delen van data via rapportages, 

toevoegen aan NDFF en specifieke databases voor monitoring van effectiviteit van maatregelen.  

Analyse van data na effectieve ontsluiting zal echter niet voor alle potentieel effectieve maatregelen 

leiden tot meer informatie over de effectiviteit en zal vaak beperkt inzicht geven in de reden waarom 

en onder welke ecologische randvoorwaarden een maatregel effectief is, omdat we verwachten dat 

niet alle (meta-)informatie die daarvoor benodigd is nog beschikbaar is.  

 Advies: Zet in op gericht monitoren van al toegepaste maatregelen, evenals op gericht 

onderzoek met betrekking tot (nieuwe) kansrijke aanpak. 

 

Inzet op grotere voorzieningen voor kritische functies vergroot de effectiviteit van genomen 

maatregelen voor ook de minder kritische functies. Echter grotere voorzieningen en lokaal maatwerk, 

zijn minder makkelijk op grote schaal realiseerbaar. Hier tekent zich een spanningsveld af. Tevens 

willen we toe naar een situatie waarin we zoveel mogelijk met bewezen effectieve 

standaardmaatregelen kunnen werken in plaats van maatwerk. 

 Advies: Breng de effectiviteit van kleinere standaardvoorzieningen, zowel als van grotere 

maatwerkvoorzieningen, evenals de achterliggende mechanismen voor effectiviteit (of de 

afwezigheid daarvan) beter in beeld, in de context van de ecologische randvoorwaarden van 

effectiviteit.  

 Advies: Bevorder de acceptatie van toepassing van grotere voorzieningen.  

 

Binnen de eisen aan microklimaat, blijkt met name de temperatuurvoorkeur (in de zin van 

bandbreedte/max-min temperaturen) redelijk goed onderzocht te zijn (zowel in Nederland als het 

buitenland). Een aantal belangrijke ‘standaardwerken’ met informatie over meerdere soorten zijn 

Simon et al. 2004 en Reiter & Zahn 2006. Daarnaast zijn er diverse bronnen voor specifieke soorten 

(zie voor meer informatie de analysetabel 4 zelf). De informatie betreft echter veelal een 

bandbreedte van waargenomen waardes in relatie tot zeer uiteenlopende situaties. Werken met die 

bekende bandbreedtes kan echter in specifieke situaties in Nederland onvoldoende zijn voor 

daadwerkelijke effectiviteit van een maatregel.  

 Advies: onderzoek de eisen aan microklimaat, waaronder de temperatuurvoorkeuren, met de 

focus op de meer kritische SFC’s, zoals kraamverblijven en winterverblijven en massa-

winterverblijven voor de soorten.  

 

Voor bewezen effectieve maatregelen, evenals voor potentieel effectieve maatregelen, geldt dat deze 
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meestal in specifieke situaties (potentieel) effectief waren/zijn. Naast het op de juiste wijze toepassen 

van de maatregel, is echter ook de ruimtelijk context (aanwezigheid positieve factoren zoals 

foerageergebied, verbindend habitat, beschutting van het verblijf, andere geschikte verblijfplaatsen 

[in het netwerk]; of negatieve factoren zoals gebrek aan voedsel of beschutting, kunstmatige 

verlichting) van grote invloed op de effectiviteit. Dit geldt zowel voor het gebruik van de maatregel, 

als voor de functionaliteit op het niveau van de populatie. 

Bovendien speelt , naast effectiviteit op zich, de tijdsduur waarin een voorziening een volwaardig 

onderdeel van het netwerk kan worden een rol (paragraaf 6.3.3.2, 6.3.3.3 en 6.3.3.4). Dit is netwerk-

gerelateerde context van een maatregel.  

In analysetabel 3 worden ‘groepsgedrag (aanwezigheid van satellieten) en bekend gebruik van een 

maatregel voor andere functies, vaak als mechanismen/factoren genoemd welke het effectiviteit 

kunnen verklaren Momenteel ontbreekt echter de kennis over de minimale waarden of bandbreedte 

van zulke parameters nog. Ook uit de analysetabel 4 blijkt dat netwerk gerelateerde parameters nog 

veelal te weinig bekend zijn. 

 advies: onderzoek de invloed van omgevingskenmerken, het essentiële leefgebied buiten de 

maatregel, het netwerk, op de effectiviteit van maatregelen in concrete situaties, voor zowel 

bewezen effectieve als potentieel effectieve maatregelen. 

 

Het is momenteel nog onbekend in hoeverre de vervanging van oorspronkelijke verblijven door het 

aanbieden van alternatieve verblijven, effect heeft op de populatieontwikkeling en -dynamiek. Bij 

vervanging kan het aantal verblijfplaatsen wellicht kleiner worden ten opzichte van de 

uitgangssituatie. De functionaliteit van alternatieve verblijven is mogelijk kleiner, waardoor 

geschiktheid van verblijven alleen gegeven is bij een kleinere bandbreedte van externe klimaats- en 

omgevingsfactoren (zoals beschikbaarheid en bereikbaarheid van jachtgebieden). Het is onbekend in 

hoeverre populaties kwetsbaarder worden door de vervanging van oorspronkelijke verblijven door 

alternatieve verblijven. 

 advies: onderzoek de invloed van vervangen van verblijven op de populatiedynamische 

kenmerken van kolonies welke met die vervangende verblijven te maken hebben gekregen.  

 

Vergroten van effectiviteit van bestaande maatregelen zal kunnen leiden tot een bredere set aan 

typen maatregelen vergeleken met het realiseren van nieuwe type maatregelen.  

 advies: Onderzoek en ontwikkel de mogelijkheden om de effectiviteit van bestaande 

maatregelen te vergroten én de mogelijkheden om andere type maatregelen te ontwikkelen en 

toe te passen, en hun effectiviteit te valideren. 

 

7.1.2.1 Nadere beschrijving adviezen met betrekking tot aanpak onderzoek maatregelen 

 Verzamel data waarmee bewijs van effectiviteit kan worden bepaald 

Het is noodzakelijk te werken met aantallen onderzoeksobjecten i.c. steekproefgroottes 

waarmee conclusies op niveau van statistische significantie en peer review haalbaar zijn. Zie 

voorbeelden verderop. Actie en maatregelen zijn echter urgent en er moet worden gewerkt 

in de actuele praktijk van renoveren, na-isoleren, slopen en bouwen in het kader van de 

energietransitie. Er is geen tijd en ruimte om alle vragen in gecontroleerde veldexperimenten 

te onderzoeken. Het is dan ook, zowel voor waar, wanneer en in welke aantallen objecten 
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onderzocht moeten worden, als voor de te nemen maatregelen, noodzakelijk te werken met 

wat nu bekend is. Prioriteer naar soorten (zie paragraaf 3.2) en probeer te prioriteren naar 

functies (bijvoorbeeld kraamverblijven, massa-winterverblijven). Werk strategisch en maak 

door protocollen vergelijking van data in tijd en ruimte mogelijk. Werk consequent toe naar 

het vergroten van de steekproefgrootte en significante conclusies. Werk consequent toe naar 

het vergroten van de kennis en daarmee naar een grotere effectiviteit. 

 Gericht monitorings- en parameteronderzoek bij (oorspronkelijke) verblijfplaatsen 

Hoofdoelen zijn het bepalen van de relatie tussen het kwantitatieve en kwalitatieve aanbod 

aan verblijfplaatsen, met betrekking tot parameters als temperatuur, luchtvochtigheid, 

buffering en gradiënten, materiaaleigenschappen, grip, afmetingen en oriëntatie en de 

daaruit resulterende dynamiek in microklimaat; evenals parameters als grip, 

voedselbeschikbaarheid, verbindend habitat en verstoring. Daarbij is ook de relatie tussen 

deze parameters en de resulterende groepsgrootte(n) van vleermuizen en hun verhuisgedrag 

van belang. Doel is expliciet ook om effecten van de parameters van verblijven op gebruik en 

effectiviteit te kunnen bepalen. Inzicht in dergelijke parameters is richtinggevend voor de 

specificaties voor de – bewust ontworpen - alternatieve voorzieningen.  

Onderzoek bijvoorbeeld, bij SFC met voldoende bekende verblijfplaatsen in bebouwde 

omgeving, per SFC 50 bekende verblijfplaatsen; liefst divers aanbod, zowel kerkzolder, 

woonhuizen als niet woonhuizen in verschillende delen van Nederland. In een straal van x 

meter SFC rondom het bekende verblijf, worden ook alle op basis van expert judgement 

geschikt geachte verblijfplaatsen in kaart gebracht. x is afhankelijk van SFC en hangt samen 

met de grootte van het netwerk van verblijven voor die SFC. De bekende en de mogelijk 

geschikte verblijven in de omgeving worden omschreven in termen van nader te bepalen 

eigenschappen van een gebouw, zoals materiaal (steen, hout, etc.), oriëntatie op zon en 

volume/afmetingen voor de volgende 4 categorieën, zoals 4 genoemd in analysetabel 4: 

spouwmuur, ruimte onder dakpannendak, zolder en overige gebouwdelen. Werk per 

bekende verblijfplaats voldoende uitvliegtellingen (in de voor de functie relevante periode) 

voor het vaststellen van aantallen, en combineer dat met, of gebruik andere technieken 

(detectie op basis van temperatuur, geluid, doorbreken infra-rood-lichtstraal) voor het 

vaststellen van aanwezigheid en indien mogelijk aantallen.   

Meet en karteer bovendien de kwaliteit van de omgeving in een straal van y meter 

(afhankelijk van soort, netwerkgrootte SFC). Meet daarnaast de klimaateigenschappen van de 

verblijven in de context van oriëntatie, materiaal en afmetingen.  

 Gericht monitorings- en parameteronderzoek bij toegepaste maatregelen Hoofddoelen zijn: 

aantonen effectiviteit maatregelen en identificeren van succes- en faalfactoren voor 

maatregelen. Doe dit voor effectieve en potentieel effectieve maatregelen en SFC’s waarvan 

de verwachting is dat dataontsluiting niet afdoende informatie gaat geven over effectiviteit. 

Kies per SFC 4 potentieel effectieve typen maatregelen uit en 50 meetlocaties per SFC/type 

maatregel combinatie. Draag zorg dat de toepassing (hoogte, licht, etc.) binnen een type 

maatregel vergelijkbaar is én dat de nulsituatie goed bekend is. Kies een nog nader te 

bepalen aantal locaties uit waarvan gebruik toegepaste maatregel voor SFC bekend is, en een 

aantal waarbij de maatregel recent is toegepast (zo kan ook het gebruik op langere termijn in 

kaart gebracht). Voer per locatie 4 uitvliegtellingen uit (begin mei – eind augustus) om vast te 

stellen wanneer een soort van het verblijf gebruik maakt en met hoeveel dieren. 
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Meet/karteer daarnaast de kwaliteit van de omgeving in een straal van Y meter (afhankelijk 

van soort, netwerkgrootte en SFC). Meet ook de klimaateigenschappen van de verblijven. 

Vergelijk vervolgens kenmerken, gebruik en klimaateigenschappen met bestaande 

verblijfplaatsen (zie boven) én bepaal of effectiviteit als bewezen kan worden beschouwd. 

 Onderzoek het netwerk van een aantal populaties met en zonder maatregelen.  

Doel is om te bepalen of er op populatieniveau verschillen zijn tussen netwerken met en 

zonder maatregelen, qua populatieontwikkeling en –dynamiek én om de dynamiek en 

functioneren/structuur van ‘natuurlijke’ netwerken beter te kennen. Kennis daarvan zal de 

effectieve toepassing van maatregelen vergroten. Relevante vragen zijn: 

(a) hoe is de populatieontwikkeling (mortaliteit/reproductiviteit en aantalsontwikkelingen); 

(b) hoe groot is een netwerk (aantal verblijven plus homerange dieren); 

(c) wat is de structuur van een netwerk (afstand tussen verblijven, tijden van gebruik van 

verblijven);  

(d) onderzoek tevens relaties tussen aanbod verblijven, afmeting verblijven, groepsgrootte, 

en reproductiesucces; 

(e) is er een duidelijke relatie tussen omgeving en omvang en gebruik netwerk.  

Voer het onderzoek uit bij een – nog te bepalen – beperkt aantal soorten en netwerklocaties. 

Uit gesprekken met de Radboud Universiteit lijkt dit type onderzoek zeer geschikt voor een 

promotieonderzoek. 

Delen van het gerichte monitoringsonderzoek bij verblijfplaatsen kunnen hierin betrokken 

worden. 

 Bouwfysisch onderzoek.  

Bepaal welke (combinatie van) materiaalkeuze, materiaaldikte, kleur, oriëntatie etc. het 

meest succesvol kan zijn. Laat bouwfysisch doormeten welke bouw- en materiaalkenmerken, 

bijvoorbeeld materiaalkeuze, dikte materiaal, kleur materiaal, oriëntatie, aantal bouwlagen, 

etc. nodig zijn om aan eisen van een soort te voldoen.  

 Onderzoek optimalisatie bestaande maatregelen 

Hoofddoel: zijn bestaande maatregelen te optimaliseren? 

a) Extra warmte. In de afgelopen 10-20 jaar zijn er meerdere maatregelen toegepast, 

voorzieningen aangeboden, welke nog nooit effectief zijn geweest voor de soort en/of 

functie waarvoor ze zijn gemaakt, maar wel potentieel effectief werden (en worden) 

geacht. Indien deze maatregelen groot genoeg zijn, of veelvuldig zijn toegepast kan 

worden onderzocht of kunstmatig verwarmen van deze maatregelen leidt tot effectiviteit. 

Dit moet worden gezien als een experimentele aanpak, waarbij het doel is om te 

onderzoeken of dit makkelijk haalbaar is. En zo ja, of er dan verandering in 

gebruik/effectiviteit kan worden waargenomen.  

b) Kies een aantal en bij voorkeur soorten welke representatief kunnen zijn voor ‘veel 

geraakt worden door energietransitie en/of gevoelig zijn’, ‘klein - groot’, ‘meer - minder 

warmt minnend’ (bijvoorbeeld gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, 

laatvlieger en meervleermuis). Kies bij voorkeur een aantal verschillende typen 

maatregelen die zouden kunnen functioneren voor de kraamfunctie voor die soorten.  

c) Lokgeluiden. Door sociale geluiden van vleermuizen af te spelen, kunnen vleermuizen 

naar een plek gelokt worden. Dat vergroot de kans op ingebruikname van een 

alternatieve voorziening. Het is van belang de aanname dat het mogelijk is soorten aan te 
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lokken d.m.v. sociaal geluid te testen. Speel bij gebouwen in de directe nabijheid van 

bekende verblijfplaatsen gedurende bijvoorbeeld 4 weken sociale geluiden af voor een 

beperkte set aan soorten. Wissel bijvoorbeeld per twee dagen random tussen 1) 

soortspecifiek, 2) niet-soort specifiek (andere dan de gekozen set aan soorten), 3) een 

supra-prikkel (een prikkel waar naar verwachting alle soorten op reageren) en 4) geen 

geluid. Meet tegelijk de akoestisch activiteit van soorten met automatische detectoren. 

De mate van reactie wordt gemeten door de het patroon van activiteit per soort te 

vergelijken met de verschillende typen ‘lokgeluid’. Prioriteer en richt het onderzoek 

bijvoorbeeld op kraamverblijven en (massa)winterverblijven van de onder a) gekozen 

soorten.  

 

 Onderzoek effectiviteit van maatregelen ter voorkoming slachtoffers 

Bepaal de effectiviteit van exclusion flaps. Selecteer aan de hand van ontheffingsaanvragen 

locaties. Maak onderscheid in drie categorieën gebouwen en in/uitvliegopeningen in relatie 

tot gemak van het toepassen van exclusion flaps: gebruik van exclusion flaps makkelijk, 

minder makkelijk en moeilijk voor soort in relatie tot functie. Beoordeel in hoeverre de 

toegepaste exclusion flap past (adequaat aangebracht, groot genoeg, niet te soepel of te stijf, 

et cetera) bij/op de situatie (relevante  

gebouwkenmerken en SFC).  Onderzoek de reactie van vleermuizen (uitvliegen en invliegen) 

op de exclusion flaps. Plaats bijvoorbeeld automatische batdetectoren en cameravallen in de 

buurt van invliegopeningen, zodanig dat niet enkel de invliegopening wordt bemonsterd, 

maar ook een deel van het gebouw er omheen. Laat de uitvoering over aan de uitvoerende 

partij van de ontheffing en bekostig extra kosten. 

 

7.2 Kostenbepaling 

In Tabel 43 staat een samenvatting van de kosten als het volledige programma van adviezen zou 

worden uitgevoerd. Een onderbouwing en de uitwerking van scenario’s en varianten daarop staan in 

het meegeleverde Excelbestand. Hierin zijn ook kostenbesparende opties opgenomen, zoals: 

 (monitoring) doe minder replica’s per SFC: het aantal van 50 is nu gekozen omdat er veel 

variabiliteit te verwachten is bij toegepaste maatregelen qua omgeving, nulsituaties en 

toepassing; daarbij is er bij 50 originele verblijfplaatsen een betere spreiding over Nederland 

en typen te krijgen; minder meetpunten betekent voor toegepaste maatregelen dat er veel 

strikter op de variabelen moet worden geselecteerd en bij bestaande verblijven betekent dat 

de stratificatie over Nederland en typen strikter moet zijn; 

 (monitoring) uitvoeren als onderdeel van ontheffingsvoorwaarden; 

 (monitoring) inzetten op sensoren; de kosten hiervan zijn nog niet duidelijk, maar er zijn al 

wel verkennende gesprekken geweest met Arcadis (M. Klasberg en H. Bouman) en Unitura (S. 

Janssen); voordeel is dat veldbezoeken alleen worden afgelegd als er ook daadwerkelijk 

activiteit is; 

 (onderzoek netwerk) zoveel als mogelijk combineren met gericht monitoringsonderzoek naar 

bestaande en alternatieve verblijven; 

 (onderzoek netwerk): inzetten van studenten bij het onderzoek als onderdeel van een 

promotieonderzoek; vergt wel goede voorbereiding en afspraken; 
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 (alle onderzoeken) beperken van het aantal SFC’s. 

Het is een eerste, grove inschatting waarbij nog de nodige onzekerheden zijn, waaronder de 

(on)mogelijkheden en bijbehorende kosten voor aansluiting op bestaande datastructuren zoals de 

NDFF, de kosten voor het opzetten van een website/kennissysteem. Een ander risico zit in de 

hoeveelheid veldwerk die moet worden uitgevoerd in de zin van de beschikbaarheid van voldoende 

capaciteit. 
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Tabel 43: Overzicht kosten inschatting (ex BTW) in k€ voor volledige uitvoering onderzoeksprogramma effectieve maatregelen. 

Onderwerp Primair 
gericht op 

Subonderwerp Kosten t/m 
2024 

Bandbreedte kosten 

Gebruik en ontsluiting bestaande en te genereren data 

Kennis bundelen, onderhouden en 
verspreiden 

           

Opzetten en blijvend aanvullen van een 
kennissysteem 

Toepassing opzetten online kennissysteem: kosten 
sterk afhankelijk van functionaliteit.  

 
200 100-200 

  
Welke maatregelen zijn bewezen 
effectief (incl. bewijs), welke niet  

   

 
Toepassing Hoe dienen maatregelen toegepast te 

worden (plaatsingshandleiding) 

   

            

 
Kennis Databank met soortsparameters, verblijf-

gerelateerde én toepassing-gerelateerde 
parameters 

  

Onderhoud 
         

50 20-50 

Actief uitdragen kennis zodat deze breed 
bekend is (symposia, makkelijk 
toegankelijke site) 

Kennis Website plus 
symposia 

     
200 100-200 

Ontsluit bestaande kennis uit literatuur en 
brede kring experts voor soortskenmerken, 
verblijf - en toepassing-gerelateerde 
parameters 

Kennis 
        

100 mogelijk deels samen te voegen met 
symposia? 

            

Opzetten en blijvend bijhouden dataopslag 
           

Opzetten dataopslag Kennis bepaal functioneel ontwerp en onderzoek 
mogelijkheden aansluiting bij NDFF 

75 50-100 
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Onderwerp Primair 
gericht op 

Subonderwerp Kosten t/m 
2024 

Bandbreedte kosten 

Gestandaardiseerde monitoringsdata 
inzameling (protocol) 

Kennis 
        

50 30-50 

Ontsluit bestaande monitoringsdata Kennis via bestaande data uit ontheffingen 
(waaronder SMP's en gedragscodes) 

 
200 100-200 

  
via bestaande data uit 
onderzoeksrapporten 

     

Onderhoud 
         

50 30-50             

Analyse bestaande data 
           

Analyseer aan de hand van bestaande, 
ontsloten en gegenereerde data 
effectiviteit van toegepaste en potentiële 
maatregelen (herhaal met vaste cyclus) 

Kennis 
        

150 100-150 

            

Onderzoek 

Verricht gericht monitorings- en 
parameteronderzoek bij toegepaste 
maatregelen 

Kennis 
        

14852,2 zie aparte staat, afhankelijk van opties 

Verricht gericht monitorings- 
parameteronderzoek bij verblijfplaatsen 

Kennis 
        

4952,2 zie aparte staat, afhankelijk van opties 

Verricht onderzoek naar netwerken van 
vleermuizen 

Kennis 
        

500 300-500 Promotieonderzoek. Let op 
doorlooptijd past niet geheel.  

Bepaal effectiviteit van optimalisatie 
maatregelen 

Toepassing 
        

11634,7 zie aparte staat, afhankelijk van opties 

Bepaal effectiviteit van maatregelen ter 
voorkoming slachtoffers 

Toepassing 
        

480,7 zie aparte staat, afhankelijk van opties 

Bepaal aan de hand van bouwfysische 
modellen effecten van materiaal, vorm, 
oriëntatie, volumes op 
klimaateigenschappen 
verblijfsvoorzieningen. Ga uit van 

Toepassing 
        

54 op basis eerdere pilot studie Haarsma 
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Onderwerp Primair 
gericht op 

Subonderwerp Kosten t/m 
2024 

Bandbreedte kosten 

spleetvormige voorzieningen, holtevormige 
voorzieningen en mix tussen beide vormen, 
per vorm 2 ontwerpen: dus  6 basis  
ontwerpen en per basis ontwerp 3 
verschillende  materialen, 2 verschillende 
diktes van materialen en 2 verschillende 
kleuren,  richten op kraamverblijven en 
massa winterverblijven 
TOTAAL 

         
33.548,8 
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7.3 Prioritering 

Voor een aantal SFC’s is het noodzakelijk om monitoring op te zetten. Deze staan in onderstaande 

Tabel 44 aangegeven met donkeroranje. Voor een aantal andere SFC’s is het echter mogelijk om mee 

te liften op andere soorten en/of functies (lichtoranje).  

 

Tabel 44: Noodzaak om monitoring voor evaluatie van gebruik natuurlijke verblijfplaatsen evenals gebruik en 

effectiviteit van alternatieve verblijfplaatsen uit te voeren; voor afkortingen zie Bijlage I. 
soort functie Mogelijkheden tot reduceren noodzakelijke inspanning door mee liften. Argument: SFC komt weinig voor = 

uitzondering; effect op SvI waarschijnlijk heel laag want gebouwen met die functie worden weinig getroffen; lift mee 
met; blijft maatwerk 

       ↓↓ 

 kraamverblijf 
(K) 

mannen 
verblijf (M) 

zomerverblijf 
(Z) 

paarverblijf (P) winterverblijf 
(W) 

massawinter
verblijf (MW) 

 

MeV noodzakelijk noodzakelijk Als M Als M n.v.t. n.v.t. Z en P liften mee op M 

GeD  noodzakelijk n.v.t. Wel nog data te 
analyseren om 
aan te tonen 

Wel nog data te 
analyseren om 
aan te tonen 

Wel nog data te 
analyseren om 
aan te tonen 

noodzakelijk; 
blijft 
maatwerk 

RuD lift mee bij GeD 

RuD  noodzakelijk, 
als GeD 

n.v.t. Als GeD Als GeD Als GeD n.v.t. RuD lift mee bij GeD 

TwV Uitzondering -- -- Als W noodzakelijk n.v.t. K = uitzondering: soort is 
relatief lokaal. Bestaande 
verblijven sparen. 

En mogelijk mee laten 
liften op MeV 
maatregelen. 

LaV noodzakelijk n.v.t. noodzakelijk noodzakelijk? noodzakelijk n.v.t.  

BaV -- n.v.t. -- n.v.t.(?) n.v.t. n.v.t. K: gebouwen met die 
functie weinig getroffen 
(kerkzolders)? Plus lift 
mee op GeD? 

Uitzondering 

BrV Uitzondering n.v.t. Uitzondering n.v.t.(?) n.v.t. n.v.t. K = uitzondering: soort is 
relatief lokaal.  

Lift mee op BaV 

KlD noodzakelijk n.v.t. -- -- Als GeD n.v.t.?  

GeG noodzakelijk n.v.t. -- noodzakelijk n.v.t.(?) n.v.t.  

  

 Noodzaak tot monitoring 

 Loopt mee met andere functie of andere soort, maar onderbouwing analogie met andere functie of soort expliciet maken.  

 Bewezen effectieve maatregelen naar inschatting voorhanden, maar analyse – beschikbare en nog te ontsluiten - data nodig.  

 Bewezen effectieve maatregelen voorhanden 
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7.4 Aanbevelingen  

 Onderbouw de te onderzoeken SFC’s voor fase 2 zo spoedig mogelijk.  

 Uit buitenlandse literatuur blijkt dat de gewenningstijd voor sommige vleermuissoorten aan 

een nieuwe voorziening meerdere jaren kan duren (zie bijvoorbeeld Stone et al., 2013, 

Mackintosh 2016, Collins et al., 2020). Pas na enkele jaren kan de effectiviteit van een 

maatregel beschouwd worden. In Nederland is de monitoringsperiode vaak te kort. Pas dit 

aan. 

 Dit geldt ook voor de inzet van tijdelijke voorzieningen. Voor soorten zoals tweekleurige 

vleermuis, meervleermuis, laatvlieger met een gewenningstijd van meer dan 3 jaar, is de 

inzet van tijdelijke maatregelen problematisch, omdat hiermee de kans op gebruik van een 

permanente voorziening wordt benadeeld. De tijdelijke maatregelen zijn te kort aanwezig 

voor een goede/volledige gewenning en ingebruikname en de permanente maatregelen zijn 

later ‘klaar’, waardoor ook voor die verblijven geldt dat de tijd voor volledige acceptatie te 

kort is om de oorspronkelijke functies over te nemen. Onderzoek of en hoe de gewenningstijd 

zinvol kan worden aangepast.  

 De mismatch tussen gewenningstijd, invloed daarvan op nut van tijdelijke voorzieningen, 

moment van bijvoorbeeld sloop of renovatie/na-isolatie en moment van realiseren 

permanent vervangend verblijf vraagt eigenlijk om vooraf proactief beheer van woonhabitat.  

 Zoek naar koppelkansen voor monitoring van voorzieningen én het realiseren van 

voorzieningen vooraf en proactief bij andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld natuurinclusief of 

klimaatadapatief bouwen). 

 Zo lang de effectiviteit van kleinere standaardvoorzieningen onbekend of afwezig is, of alleen 

bekend is voor SFC’s als zomer- en paarverblijven, lijkt inzetten op grotere 

(standaard)voorzieningen de hoogste effectiviteit te waarborgen. Standaard toepassen van 

kleinere voorzieningen is op zichzelf niet verkeerd, maar moet niet leiden tot de aanname dat 

er dan voldoende is gedaan.  

 Uit onderzoek van Dekker & Jonge Poerink (2019) en huidige onderzoek blijkt monitoring, 

ondanks monitoringsvoorschriften, niet altijd te zijn uitgevoerd; handhaving is dus ook nodig. 

 Uit Brits onderzoek blijkt dat modificatie beter werkt dan vernietiging, kasten vs. 

nieuwe/aangepaste zolder vs. enkel dak vervangen; de strategie zou moeten zijn, in volgorde 

van wenselijkheid: a) niet aantasten van locatie, in-/uitgangen en wegkruipplekken, b) 

gedeeltelijke aantasten accepteren, maar ook in-/uitvliegopening herstellen, 

wegkruipplekken behouden en/of aanbod wegkruipplekken verstevigen, c) aanbieden zelfde 

type verblijf op nagenoeg zelfde locatie, d) pas als laatste alternatief volledig 

nieuwe/alternatieve verblijven toepassen en wanneer dit gebeurt deze in ruime hoeveelheid 

toepassen.  

 Het meer gebruik maken van instrumenten SoortManagementPlan en gedragscodes zijn een 

belangrijk onderdeel van het natuurbeleid van het ministerie van LNV (zie onder andere de 

Kamerbrief d.d. 20 september 2021, met kenmerk DGNVLG-NS / 21228610). Beide 

instrumenten vragen om informatie omtrent effectieve maatregelen, voorkomen van soorten 

én kunnen informatie (data) opleveren om de effectiviteit van maatregelen te monitoren. 

Ook provincies – als bevoegd gezag bij ontheffingen op de Wnb – hebben grote behoefte aan 
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kennis omtrent effectieve maatregelen én kunnen bijdragen aan de kennis daarover via 

bijvoorbeeld monitoringsverplichtingen. Het verdient de sterke aanbeveling om deze nu nog 

min of meer parallel aan elkaar lopende processen samen te brengen, om zo maximale 

synergie te behalen op zowel het ontsluiten van data en kennis als het genereren van data en 

kennis en het eenduidig toe passen van kennis. Het werken met een SMP vraagt ook om 

proactief natuurinclusief te bouwen hetgeen vanuit gewenningstijd gewenst is/kan zijn. Het 

in een vroeg stadium betrekken van zowel provincies (via IPO?) en het Rijk (via RVO?) bij de 

vervolgfase van het huidige onderzoek is daarom belangrijk. 

 Betrek Netwerk Groene Bureaus bij de eventuele monitoringsverplichtingen en wijze van 

aanlevering van data. 

 Het monitoren van gebruik van maatregelen vergt een grote tijdsinspanning en is daarmee 

kostbaar. In de regel wordt een maatregel tweemaal per seizoen (afhankelijk van de beoogde 

functie) bezocht en gedurende twee uur gemonitord. Aantal dieren en soort kunnen dan 

worden bepaald. Echter in veel gevallen wordt er geen gebruik geconstateerd op dat 

moment. Door gebruik te maken van ‘sensoren’ of ‘remote sensing’ kan waarschijnlijk de 

tijdinvestering worden verkleind en het resultaat verbeterd. De sensoren geven aan of er 

gebruik is geconstateerd. Soort- en aantalsbepaling is niet bij alle technieken mogelijk. 

Vervolgens kunnen die maatregelen gericht worden bezocht en kunnen soort en aantallen 

worden bepaald. Werken met sensoren bespaard tijd doordat bij niet in gebruik zijnde 

maatregelen nog niet door mensen hoeft te worden gemonitord. Onderzoek of er additionele 

fondsen zijn om de ontwikkeling van dergelijke sensoren te versnellen. 

Ook het fysiek inspecteren kan een tijdswinst opleveren. Gebruik, of de afwezigheid daarvan, 

kan worden vastgesteld door de aan- of afwezigheid van keuteltjes. Echter niet elk type 

maatregel leent zich hiervoor en aantallen of soort kunnen vaak niet (nauwkeurig genoeg) 

worden bepaald. 

 Bij alle onderzoek en het verzamelen van data in het kader van onze omgang met 

vleermuizen in de energietransitie, zal de inzet van een groot aantal professionals 

(wetenschappelijk, adviesbureau en NGO) zowel als vrijwilligers nodig zijn. Een van de 

opgaven zal zijn dit eerlijk en constructief te managen. Daarbij gaat het er niet alleen om 

meer data te verzamelen en kennis te vergroten, maar ook infrastructuur voor onderzoek, 

dataopslag en kennisuitwisseling te ontwikkelen en het netwerk aan bekwame 

vleermuiswerkers te versterken. 
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8 Beknopt overzicht maatregelen buiten bebouwde omgeving  

8.1 Wind op land 

8.1.1 Windturbines 

Er is een zeker slachtofferrisico van vleermuizen in relatie tot windturbines (onder andere Ahlén et al. 

2007). Dit risico hangt samen met vliegbewegingen in het rotorbereik vanuit migratie, foeragereen 

tijdens migratie, transitvluchten boven het landschap in de kraamtijd en foerageren tijdens de 

kraamtijd, al dan niet als gevolg van aantrekking door de insecten bij de turbines en al dan niet met 

omhoogvliegen langs de turbines (zie onder andere of vanuit foerageren (zie onder andere Limpens 

et al. 2021).  

  

De vlieghoogte tijdens foerageren verschilt per soort en hangt af van weersomstandigheden. Rosse 

vleermuizen zijn met betrekking tot de hogere vlieghoogtes vooral jagend op hoogtes van zo’n 40 m 

waargenomen, maar maken regelmatig uitstapjes naar 100 tot 300 m (O’Mara et al. 2019). Van ruige 

dwergvleermuis is aangetoond dat ze tijdens foerageren boven zee rondom turbines voorkeur lijken 

te hebben voor een lagere vlieghoogte (Brabant et al. 2019). Echter in sommige omstandigheden 

worden ze ook op grotere hoogtes waargenomen. Ook wijkt vlieghoogte af doordat dieren via turbine 

omhoog vliegen (Cryan et al. 2014). Omdat de wieken van turbines boven zee zich lager bevinden dan 

boven land, is het risico voor vleermuizen bij windparken op zee vanuit dit aspect naar verwachting 

hoger.  

 

Met name over vlieghoogte tijdens migratie is veel discussie, hoogtes variëren van laag tot heel hoog 

(Amorim et al. 2012, McCracken et al. 2008; Ahlén et al. 2009, Hatch et al. 2013, Hüppop & Hill 

2016). Bij analogie met trekvogels van vergelijkbare omvang blijkt dat vlieghoogte met name afhangt 

van windrichting en windsnelheid. Bij zachte tegenwind wordt laag gevolgen, bij hard mee wind (in 

hoge luchtsferen) migreren dieren hoger tot boven 200 meter. (onder andere Dokter et al. 2013, 

Krijgsveld et al. 2015). Zowel rosse vleermuis als ruige dwergvleermuis zullen regelmatig actief zijn bij 

windsnelheiden van 7 m/s (Voigt et al. 2015). Van optimale vlieghoogtes van vleermuizen migrerend 

boven zee, en vooral wat betreft de relatie tussen vlieghoogte en heersend weer, is nog bijzonder 

weinig bekend. 

 

8.1.1.1 Slachtofferreducerende maatregelen algemeen 

Er zijn diverse methodes getest om het aantal slachtoffers door windturbines te verlagen, waaronder 

acoustic deterrent, radar, de kleur en textuur van een windturbine veranderen (Horn et al. 2008, 

Nicholls & Racey 2009, Long et al. 2010). Testen waarvan het gericht zoeken naar slachtoffers een 

onderdeel is, kan alleen nog op land. Voor wind op zee is dan een interpretatie naar de situatie op 

zee noodzakelijk.  

De meeste van de geteste methodes zijn niet effectief gebleken om het aantal slachtoffers te 

verlagen. Het verjagen van vleermuizen door middel van geluid (acoustic deterrent) is bij veel soorten 

effectief (tot 50% reductie), maar kan andere soorten (bijvoorbeeld eastern red bat) juist aantrekken 

en heeft daarbij juist een verhoging van het aantal slachtoffers veroorzaakt (Arnett et al. 2013a; Hein 
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2018). Het is bovendien geen gemakkelijk toepasbare methode. Door de beperkte reikwijdte van 

ultrasoon geluid dienen de luidsprekers in de rotorbladen gemonteerd te worden om het rotorbereik 

van moderne windturbines af te kunnen dekken.  

 

Tot op heden is het stilzetten van windturbines de meest effectieve methode om het aantal 

slachtoffers te reduceren (Behr et al. 2017). Er zijn 2 mogelijkheden. Een methode, waarbij een 

turbine bijna maar niet geheel stil staat (<1 ronde per minuut), of een volledige stilstand. De laatste 

wordt zelden toegepast, omdat te veel energie nodig is om een turbine weer op te starten. Dit kan 

echter met vernieuwde technologie anders worden.   

 

Wanneer de rotorbladen minder dan 1 ronde per minuut draaien of stilstaan, vallen er minder 

slachtoffers. Omdat vleermuizen vrijwel uitsluitend bij lage windsnelheden in het rotorbereik 

voorkomen, is deze methode toepasbaar zonder dat dit teveel ingrijpt op de financiële 

bedrijfsvoering van windparken (Schuster et al. 2015). De voorziening waarmee het aantal 

slachtoffers gereduceerd wordt, wordt doorgaans een stilstandvoorziening genoemd (hierna ssvz).  

 

Er zijn twee typen stilstandsvoorzieningen te onderscheiden die sterk van elkaar verschillen:  

- stilstand op basis van condities 

- stilstand op basis van detectie 

 

8.1.1.2 Slachtofferreducerende maatregelen: stilstand op basis van condities 

Een windturbine meet diverse condities zoals de windsnelheid, windrichting, temperatuur, seizoen, 

tijdstip. In het SCADA-systeem van de windturbine worden per 10 minuten de gemiddelde waarden 

opgeslagen. Door akoestische monitoring kan bepaald worden bij welke van deze condities 

vleermuizen - in grotere aantallen - in het rotorbereik voorkomen. Wanneer deze condities optreden 

wordt de windturbine afgeschakeld (draaisnelheid actief verlaagd naar 1 ronde per minuut of lager). 

De normale bedrijfsvoering kan weer worden hervat wanneer bijvoorbeeld de windsnelheid boven de 

grenswaarde komt waarbij geen grotere aantallen vleermuizen meer te verwachten zijn.  

 

Bij een stilstandsvoorziening wordt vervolgens op basis van verwacht aanvaringsrisico een 

startsnelheid bepaald. De startsnelheid wordt bepaald aan de hand van de verwachte netto reductie 

van slachtofferrisico. Op land is er een significante relatie tussen vleermuisactiviteit op ashoogte en 

het aantal aanvaringsslachtoffers (onder andere Körner-Nievergelt et al. 2013). Door deze relatie is 

het mogelijk om in relatieve zin uitspraken te doen over het risico op aanvaringsslachtoffers. De 

startsnelheid is vaak gekoppeld aan condities, zoals tijd van het jaar, windsnelheid, windrichting, 

temperatuur, tijd van de nacht, afstand van kust en diverse combinaties daartussen, zoals 

bijvoorbeeld een variabele windsnelheid gekoppeld aan windrichting en temperatuur (Tabel 45).  
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Tabel 45: Veel gebruikte condities en de verwachte reductie van slachtoffers (Arnett et al. 2011, 
Lagerveld et al. 2017, Arnett et al. 2013, Behr et al. 2017, Voigt et al. 2015, Rydell et al. 2010). In 
Duitsland wordt vaak een cut-in speed van 6-7 m/s toegepast. 

conditie verwachte reductie 

slachtoffers minimaal 

verwachte reductie 

slachtoffers intermediate 

verwachte reductie 

slachtoffers optimaal 

tijd van het jaar 15 aug en 1 oktober 1 augustus tot 15 oktober 15 maart tot 1 november 

windsnelheid > 5m/s >7.5 m/s ** 10 m/s 

afstand turbine van 

kust 

> 10 km > 20 km > 30 km 

tijd van de nacht 1 uur na zon onder tot 2 uur 

voor zonsopkomst 

 1 uur na zon onder tot 1 

uur voor zonsopkomst 

windrichting boven 

Noordzee in najaar 

NO en O  N NO en O 

windrichting boven 

Noordzee in voorjaar 

ZW en W  Z ZW en W 

temperatuur > 20 graden > 15 graden > 10 graden 

 

Een veel voorkomend nadeel van het toepassen van de relatie tussen vleermuisactiviteit en 

windsnelheid is verschil in meethoogte. Bij het formuleren van de stilstandsvoorziening wordt vaak 

gekeken naar de relatie tussen vleermuisactiviteit en de windsnelheid. Echter windsnelheid wordt 

niet bepaald ter plaatse van de vleermuis, maar vaak ter plaatse van de vleermuisdetector. 

Vleermuizen vliegen vaak beduidend hoger dan een detector en zijn vanaf een afstand detecteerbaar. 

Dit betekent dat een verschil kan bestaan tussen windsnelheid ter hoogte van de vleermuis en op 

meethoogte. Omdat de stilstandsvoorziening uitgaat van de windsnelheid op ashoogte wordt de 

stilstand bij toenemende windsnelheid al opgeheven, op het moment dat lager de windsnelheid nog 

substantieel kleiner kan zijn en de kans op vleermuisactiviteit betrekkelijk hoog. Het verdient 

aanbeveling om de relatie tussen vleermuisactiviteit in het risicogebied van de rotorbladen – en met 

name de zone de tip van de rotorbladen – en windsnelheid op ashoogte beter te gaan te bepalen.  

 

De tipsnelheid is afhankelijk van de bladlengte (tussen 35 en 107 meter lengte). Arnett et al. (2013) 

nemen aan dat turbinebladen voor vleermuizen dodelijk kunnen zijn vanaf een tipsnelheid van boven 

22.4 m/s (50 mph). Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ondanks toegepaste stilstandvoorzieningen 

sommige turbines deze tipsnelheidsgrens regelmatig overschrijden. Dit gebeurt met name bij 

windsnelheiden tussen 2-5 m/s, waarbij een turbines tijdens vrijloop (zonder energieopwekking) dus 

nog steeds te hard draaien. Naast startcondities (Tabel 46), verdient het ook aanbeveling vaker naar 

verwachte tipsnelheid bij die condities te kijken. 

 

Vaste startwindsnelheid (blanket curtailment) 

De startwindsnelheid of cut-inspeed is de windsnelheid waarbij een windturbine energie gaat 

produceren. Bij windturbines is dat momenteel ongeveer bij 3 m/s. Gedurende de omstandigheden 

waarin de kans op slachtoffers het hoogst is (hoge temperatuur, zomer/actieve seizoen, nacht) wordt 

de startwindsnelheid verhoogd en ervoor gezorgd dat de rotorbladen langzaam draaien (<1 rpm) of 

stilstaan. In Tabel 46 is een overzicht gegeven van verschillende studies naar de effectiviteit van deze 

stilstandvoorzieningen. 
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Tabel 46: overzicht gegeven van gerapporteerde effectiviteit van stilstandvoorzieningen; * merendeel 
slachtoffers Tadarida brasiliensis. 

startwindsnelheid reductie locatie bron 

5,5 60% Alberta, Canada Baerwald et al. 2009 

5,0 & 6,5 44-93% Pensylvania, USA Arnett et al. 2011 

4,0 50-72% West Virginia, USA Young et al. 2011 

5,0 58% West Virginia, USA Schirmacher et al. 2017a 

6,5 75% West Virginia, USA Schirmacher et al. 2017b 

5,0 50% Indiana, USA Good et al. 2011 

6,5 78% Indiana, USA Good et al. 2011 

3,5 36 % Indiana, USA Good et al. 2012 

4,5 57% Indiana, USA Good et al. 2012 

5,5 73% Indiana, USA Good et al. 2012 

6,0 60% Vermont, USA Arnett et al. 2013 

5,0 62% Maryland, USA Young et al. 2013 

4,5 47% Midwest USA Arnett et al. 2013 

5,5 72% Midwest USA Arnett et al. 2013 

4,0 20% CA & NEV, USA* Arnett et al. 2013 

5,0 35% CA & NEV, USA* Arnett et al. 2013 

6,0 38% CA & NEV, USA* Arnett et al. 2013 

5,5 >50% Duitsland Behr & von Helversen 2006 

5,5 96% Frankrijk Beucher et al. 2011 

6,5 98% Frankrijk Beucher et al. 2011 

5-5,5 84% Duitsland Behr et al. 2015 

 

Studies uit Californië en Nevada waar het merendeel van de slachtoffers uit Tadarida brasiliensis 

bestaat laten een relatief lage reductie zien. T. brasiliensis is een hoogvliegende, uitermate 

windtolerante soort. Wanneer we deze studies buiten beschouwing laten, dan is de reductie 

gemiddeld over de bovengenoemde studies bij 4,0 – 4,5 m/s ongeveer 50%, bij 5,0 - 5,5 m/s ongeveer 

70% en bij 6,0 – 6,5 ongeveer 80%. Bij zeer lage windsnelheden wanneer windturbines geen stroom 

opwekken (idling phase/vrijloop), kunnen de rotorbladen ook snel genoeg draaien om slachtoffers te 

veroorzaken. In bovengenoemde studies is niet in alle gevallen duidelijk of ook de draaisnelheid 

gedurende vrijloop is gereduceerd. 

 

In windparken in Noord-Amerika vallen doorgaans meer slachtoffers dan in Europa. Hierdoor zijn 

vrijwel alle studies hier uitgevoerd. Ook in Europa is de effectiviteit van dergelijke 

stilstandsvoorziening aangetoond (onder andere Behr & von Helversen 2006; Beucher et al. 2011; 

Bach & Niermann 2013, Behr et al. 2015). In Nederland zijn zulke studies niet uitgevoerd. Er is wel 

meerdere keren slachtofferonderzoek uitgevoerd in windparken met een stilstandsvoorziening. Hier 

werden vrijwel nooit slachtoffers aangetroffen (Boonman 2018; Boonman & Kuiper 2020). Voor alle 

Nederlandse soorten geldt dat de activiteit op rotorhoogte zich beperkt tot de lage windsnelheden 

net als bij de soorten in de buitenlandse studies. Voor een windtolerante soort als de ruige 

dwergvleermuis zal gelden dat de effectiviteit wat lager zal zijn dan voor bijvoorbeeld de gewone 
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dwergvleermuis die zelden boven de 5,5 m/s wordt vastgesteld (onder andere Limpens et al. 2013). 

 

Variabele startwindsnelheid (smart curtailment) 

Behalve de windsnelheid zijn ook andere factoren die een grote invloed hebben op de kans dat 

vleermuizen in het rotorbereik voorkomen zoals de tijd van het jaar, de tijd van de nacht en de 

temperatuur. In Frankrijk is een systeem ontwikkeld, Chirotech, dat gebaseerd is op een variabele cut-

in speed, aangestuurd door factoren die de vleermuisactiviteit beïnvloeden, zoals seizoen, 

temperatuur en tijd van de nacht. Dit systeem is twee keer getest in twee verschillende windparken 

en liet een afname van 64% (2009/2010) en 90,7% (2011/2012) in vleermuisslachtoffers zien. 

(Lagrange et al., 2012a, b). 

 

In Duitsland is een algoritme ontwikkeld waarmee het aantal slachtoffers gereduceerd kan worden 

tot een vooraf gekozen waarde (bijvoorbeeld 2 slachtoffer/turbine/jaar; Behr et al. 2017). Dit systeem 

genaamd ProBat is de standaardmethode waarmee het aantal slachtoffers in windparken in Duitsland 

wordt gereduceerd. De startwindsnelheid wordt bij dit systeem aangestuurd door het seizoen en de 

tijd van jaar. Hiervoor worden doorgaans de resultaten gebruikt van akoestische monitoring in het 

windpark zelf. De efficiëntie van het systeem is bevestigd door middel van slachtofferonderzoek. Het 

gemiddeld aantal voor de test locatie werd door het systeem verlaagd met zo’n 83% à 84% (Behr et 

al. 2014, 2015; van 12 naar 2 op testlocatie; van gemiddeld 0,064 naar 0,01 over grotere aantallen 

turbines).  

De hogere efficiëntie van deze systemen, ten opzichte van de systemen met een vaste waarde voor 

de startwindsnelheid, wordt verklaard uit het feit dat gedurende zeer specifieke momenten (met 

hoog slachtofferrisico) de windturbines worden stilgezet tot hogere windsnelheden (bijvoorbeeld 7,5 

m/s). Zulke hoge startwindsnelheden worden in de systemen met een vaste waarde niet generiek 

toegepast omdat het verlies aan energieopbrengst dan te hoog zou worden. 

 

8.1.1.3 Slachtofferreducerende maatregelen: stilstand op basis van detectie 

Er zijn enkele systemen op de markt, die een windturbine afschakelen wanneer een vleermuis vanuit 

de windturbine akoestisch gedetecteerd wordt. Doorgaans wordt uitsluitend beneden een bepaalde 

windsnelheid afgeschakeld, waardoor de kans op valse triggers sterk verkleind wordt (bijvoorbeeld 

stoorgeluid dat sterk op geluid van vleermuizen kan lijken, komt vooral bij hoge windsnelheid voor). 

Voorbeelden van dergelijke systemen zijn DT Bat en het door Topwind ontwikkelde Bat Protection 

System (BPS). Van beide systemen is de efficiency nog niet aangetoond door middel van 

slachtofferonderzoek. Van het Turbine-Integrated Mortality Reduction (TIMRSM) systeem werd in 

Wisconsin, USA de efficiency bepaald door middel van slachtofferonderzoek. Dit bleek 83% met 

bijbehorend verlies aan energieopbrengst van 10-14% (Hayes et al. 2019). 

Om een efficiënt systeem te hebben moet het merendeel van de vleermuizen die in het rotorbereik 

voorkomen, gedetecteerd kunnen worden. Bij de moderne, grote windturbines zijn hiervoor 

meerdere microfoons nodig op verschillende hoogtes. De maximale detectieafstand van bijvoorbeeld 

de ruige dwergvleermuis bedraagt enkele tientallen meters wanneer de vleermuis relatief recht op de 

microfoon afvliegt, want de detectieafstand variabel naar hoek van aanvliegen, terwijl rotorbladen 

vaak meer dan 50 meter lang zijn. Het is niet waarschijnlijk dat de reductie van het aantal slachtoffers 

door deze systemen hoog zal zijn wanneer de microfoons niet regelmatig vervangen worden of 
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wanneer slechts een beperkt aantal windturbines binnen een windpark ermee worden uitgerust. 

 

8.1.1.4 Toekomstige ontwikkelingen 

De techniek is in voortdurende ontwikkeling. Vrijloop is niet overal meer nodig en sommige typen 

turbines kunnen soms al binnen een omloop stil staan. In de toekomst zullen stilstandvoorzieningen 

die gebruik maken van een vaste waarde van de startwindsnelheid minder vaak worden toegepast 

dan de systemen met een variabele startwindsnelheid (smart curtailment). Er wordt steeds verder 

gezocht naar methoden die het verlies aan energieopbrengst verkleinen zoals het afschakelen op 

basis van detectie. De software waarmee automatisch stoorgeluid van vleermuizen kan worden 

onderscheiden verbeterd (onder andere door machine learning) en dit kan de efficiëntie van deze 

methode sterk vergroten. Stroomprijzen zijn zeer variabel. In de VS worden systemen ontwikkeld die 

zelfstandig beslissingen nemen om al dan niet stil te gaan staan op basis van het risico op slachtoffers 

en de actuele stroomprijs. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om de stilstand meer te 

concentreren op de momenten waarop de risico’s op populatieniveau het grootst zijn, bijvoorbeeld 

de tijd van het jaar dat vooral slachtoffers onder volwassen vrouwtjes te verwachten zijn. Een beeld 

creëren op grotere geografische schaal van de actuele fronten (golven van dichtheid aan dieren) van 

migratie; zou kunnen bijdragen aan onnodig stilstaan. 

 

Het is bij een stilstandsvoorziening essentieel om de draaisnelheid van de rotoren, beneden een 

bepaalde windsnelheid, zo te vertragen (afremmen of hoek van de bladen ten opzichte van de wind 

veranderen) dat de hoeksnelheid resulteert in maximaal 1 rpm. Het resulterende risico wordt echter 

uiteindelijk wellicht meer door de baansnelheid van de rotortip als de rpm bepaald. Het gaat bij een 

stilstandsvoorziening dus niet om vrijloop ten opzichte van de energieopwekking als zodanig, maar 

om de resulterende rpm en tipsnelheid, waarbij de tipsnelheid afhangt van de lengte van de 

rotorbladen. Dit moet worden verdisconteerd en de relatie tussen rpm, tipsnelheid en risico beter 

worden onderzocht. Wellicht zullen algoritmes voor bepalen van de ssvz effectiever zijn wanneer 

deze op basis van resulterende rpm of tipsnelheid werken, in plaats van de windsnelheid op zich.  

 

 

8.2 Wind op zee  

8.2.1 Inleiding 

Onderzoek (Ahlén et al. 2009 – Baltische zee, Lagerveld et al. 2012, Lagerveld 2017 – Zuidelijke 

Noordzee) toonde aan dat turbineparken van begin april tot laat in oktober in trek zijn als 

foerageergebied voor meerdere vleermuissoorten, mogelijk door de verhoogde concentratie insecten 

rondom de turbines (Rydell et al. 2010). Voor informatie over voorkomen van vleermuizen op de 

(Zuidelijke) Noordzee zie ook Limpens et al. (2017). 

 

Windturbines op zee staan in Nederland vanaf 18 km uit de kust. Dit soort turbines staan in parken 

met gemiddeld meer dan 65 stuks. Op zee gelden andere regels dan op land, over het algemeen 

reiken de wieken tot lagere hoogtes dan op land. Er zijn diverse methode om het aantal slachtoffers 

te verlagen, waarvan een deel overeenkomt met situatie van windturbines op land. Op zee zijn de 
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verwachte dichtheden vleermuizen lager, maar zal mogelijk wel de rol van aantrekking tot een park 

groter zijn.  

 

Twee groepen vleermuizen kunnen slachtoffer worden:  

1) foeragerende dieren (met najaarspiek) en  

2) migrerende dieren; vaak zijn foerageren en migratie lastig van elkaar te onderscheiden, omdat de 

meeste soorten onder het migreren ook jagen (Šuba et al 2012). 

 
Tabel 47: Maximum waargenomen foerageerafstanden van een aantal algemene 
kustregiobewonende vleermuissoorten, zoals opgegeven door Rodrigues et al. 2015. 

soort maximale foerageerafstand (kilometer) 

rosse vleermuis 26 

ruige dwergvleermuis 12 

gewone dwergvleermuis 5,1 

laatvlieger 5-12 

meervleermuis 34 

tweekleurige vleermuis 20,5 

 

8.2.2 Bewezen effectieve maatregelen 

8.2.2.1 Zonering voor foeragerende vleermuizen 

Gemiddeld werd door Lagerveld et al. (2017) op offshore-plekken tijdens 11% van de 

monitoringsnachten vleermuizen waargenomen. De kans op waarnemingen boven zee neemt 

duidelijk af met de windsnelheid en neemt toe met temperatuur (Figuur 9).  

 

 

 

Figuur 9: Kans op waarnemingen van vleermuizen bij off-shore windpark in relatie tot windsnelheid 

en temperatuur, berekend via een binair logistisch model (Lagerveld et al., 2017). De berekende β0 

voor windsnelheid is -1.0879 (wat aanduidt dat de dependent variable (aanwezigheid van 

vleermuizen) negatief wordt beïnvloed door windsnelheid). De berekende β0 voor temperatuur is 

0.8563. De gebruikte factoren wind en temperatuur zijn genormaliseerd, wat impliceert dat effect van 

wind een iets groter effect heeft op het aantal vleermuizen dan temperatuur.  
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Het effect van afstand op de kans op vleermuizen is door Lagerveld et al. (2017) via een tweede 

modelberekening bepaald (figuur 10). Bij de oorspronkelijke berekening is de gemiddelde kans van 

zowel off shore (11% van de waarnemingen) als on shore (66% van de waarnemingen) bepaald. In 

onderstaande figuur staan gecorrigeerde waarden die overeenkomen met modelberekeningen van 

Figuur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gps-onderzoek, waarbij het habitatgedrag van rosse vleermuizen nabij turbines werd onderzocht, 

toont aan dat rosse vleermuizen regelmatig boven zee jagen (Lagerveld mond. med.). Net als bij 

vergelijkbare onderzoeken, worden vleermuizen niet noodzakelijkerwijs aangetrokken en in sommige 

situaties is zelfs ook vermijdingsgedrag bekend (Roeleke et al 2016).  

 

Voor een goede zonering van turbines is meer informatie nodig over verwachte prooiopbrengst 

gedurende het seizoen boven zee op toekomstige plekken met turbines. Ook is meer informatie nodig 

over verwachte jachtafstanden van probleemsoorten, zodat turbine parken buiten deze zone gepland 

kunnen worden. Bekend is dat de homerange gedurende een zomerseizoen sterk varieert en 

afhankelijk is van de reproductieve status van dieren (bijvoorbeeld Mackie & Racey 2007).  

 

Figuur 10: Kans op waarnemingen van vleermuizen bij off-shore windpark in relatie 
tot afstand (Lagerveld et al., 2017). De getoonde figuur is aangepast zodat alleen off-
shore kansen worden getoond. 



  

 

137 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 48: Afstanden van bestaande en geplande parken tot aan de kust. 

 

8.2.2.2 Zonering tijdens migratie 

Directe observaties van het migratiegedrag van vleermuizen zijn schaars. Overdag trekkende 

vleermuizen, zoals rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis worden soms waargenomen door 

vogelaars. Gericht onderzoek op plekken met gestuwde trek wijst uit dat totaalaantallen per nacht 

enorm kunnen zijn, naar schatting tot 10.000 dieren (mond. med. Lagerveld). Boven zee vindt geen 

gestuwde trek plaats en zal het aantal dieren en vooral de dichtheid op een locatie waarschijnlijk vele 

malen lager zijn. Meerdere onderzoeksresultaten tonen aan dat vleermuizen tijdens migratie vaak de 

zee op gaan, tot op grote afstanden van de kust. Waarnemingen van verzwakte vleermuizen op 

boorplatform, schepen en dergelijke (Boshamer & Bekker 2008, Russ et al. 2001, Skiba 2007, Walter 

et al. 2007, Petersen et al. 2014) duiden dat ze vaak gericht –door mensen gemaakte- constructies 

opzoeken om even uit te rusten. Dit zou betekenen dat individuele dieren van hun migratieroute 

kunnen afwijken om naar een turbinepark te vliegen. Er zijn diverse waarnemingen die bevestigen 

dat vleermuizen onder de nacelle hebben gerust of daar zwermgedrag vertonen (onder andere 

Lagerveld et al. 2017, Cryan et al. 2014). Het is onduidelijk hoe vaak dit zou voorkomen. Verwacht is 

naam park deelset afstand tot 

kust 

(kilometer) 

vergunninghouder aantal status 

Ten noorden 

van 

waddeneilanden 

Gemini 

(Buitengaats) 

67 Consortium 75 gereed 

 Gemini 

(ZeeEnergie) 

55 Consortium 75 gereed 

 Kavel I 55  ? te bouwen 

Borssele Kavel I + II 22 Ørsted 94 gereed 

 Kavel III + IV 22 Blauwwind 77 gereed 

 Kavel V 22 Two Towers 2 te bouwen 

Hollandse kust 

zuid 

Luchterduinen 23 Eneco 43 gereed 

 Kavels I +II 18 Vattenfall 70 te bouwen 

 Kavels III+ IV 28 Vattenfall 70 te bouwen 

      

Hollandse kust 

noord 

Prinses 

Amalia 

23 Eneco 60 gereed 

 Egmond aan 

zee 

15 OWEZ/ 

Noordzeewind 

36 gereed 

 Kavel V 18 Crosswind 69 te bouwen 

Hollandse kust 

west 

Kavel VI 52   te bouwen 

 Kavel VII 52   te bouwen 

IJmuiden ver Kavel I + II 63   te bouwen 

 Kval III+IV 63   te bouwen 
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dat dit effect relatief groter zou kan bij turbines boven zee dan boven land, omdat hier geen 

alternatieven aanwezig zijn. Zolang er geen duidelijk beeld is van of, en hoe sterk er sprake is van 

stuwing en dus verdichting van de concentratie aan bewegende dieren boven zee, zal zonering niet 

goed onderbouwd kunnen worden.  

 

8.2.2.3 Overige maatregelen om slachtoffers te reduceren 

Net als bij windturbines boven land, zijn veel van de toegepaste methodes om het aantal slachtoffers 

te verlagen, zoals acoustic deterrent, draaien van de rotor/wieken, radar, de kleur en textuur van een 

windturbine, niet of onvoldoende effectief, dan wel de effectiviteit is nog voldoende bewezen. De 

kennis en ervaring met deze methodes is vergelijkbaar met die van turbines boven land – hoewel van 

de situatie boven land natuurlijk relatief meer data zijn. Het ligt dan ook voor de hand dat 

stilstandvoorziening ook op zee een manier kan zijn om aantallen slachtoffers te verminderen.  

 

Voor algemene info over toepassing van stilstandvoorzieningen op zee zie paragraaf 8.2, Lagerveld et 

al. (2017) en Boonman (2018). De mechanismen zijn hetzelfde, maar de dichtheid aan dieren en de 

samenhang van temperatuur en windsnelheid zijn anders dan op land. Opvallend afwijkend van de 

situatie op land, maar op zich goed voorstelbaar vanuit migratie langs de kust en/of migratie naar 

Groot-Brittannië, is het (grotere) effect van oostelijke wind op de dichtheid van vleermuizen 

(Lagerveld et al. 2017) en dus op zin en noodzaak van een stilstandvoorziening op zee.  

 

Ondanks diverse maatregelen om slachtoffers te reduceren, blijft het geschatte aantal slachtoffers in 

bijvoorbeeld Duitsland zeer hoog. Op dit moment worden schattingen gemaakt van minstens 250.000 

vleermuizen per jaar (Voigt et al. 2015). Waaruit duidelijk wordt dat implementatie van effectieve 

maatregelen om slachtoffers te reduceren essentieel is.  

 

Ondanks maatregelen ter reductie van slachtoffers zullen er toch altijd vleermuisslachtoffers vallen. 

Het doel is een reductie van het aantal slachtoffers naar een zodanig niveau, dat geen afbreuk wordt 

gedaan aan de gunstige SvI. Echter om een bepaald slachtofferniveau te kunnen accepteren is kennis 

nodig over zowel de omvang van de bronpopulatie – en populatiedynamische prameters daarvan - als 

het slachtofferrisico. Bij effect tijdens de migratie is kennis van de bronpopulatie en het percentage 

wat een bepaalde migratieroute (bijvoorbeeld Noordzeekust) volgt nodig. Vaak zijn dergelijke 

populatieparameters onbekend, en wordt een schatting met een brede bandbreedte gebruikt (bv: 

ruige dwergvleermuizen langs de Noordzee, bandbreedte 100.000-1000.000, Limpens et al 2017). 

Hoewel bekend is dat slechts een deel van de totale bronpopulatie een bepaalde migratieroute volgt 

(bijvoorbeeld de oostelijke route of de westelijke route, onder andere Lehnert et al. 2018) zijn ook 

details over omvang wederom onbekend. Daarmee is het slachtofferrisico (en het effect op populatie) 

bij windturbines op zee nog onbekend (Arnett et al. 2016). Ook voor het bepalen van effect in de 

zomer is kennis van de omvang van de lokale populatie nodig (zie ook paragraaf 8.2.1, zonering 

foerageren).  
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8.3 Zonneparken 

8.3.1 inleiding 

In het kader van de energietransitie wordt in Nederland steeds meer zonne-energie opgewekt. De 
laatste 10 jaar komt er jaarlijks ongeveer 50% opgesteld vermogen bij; eind 2020 was dit 10.7 MW. 
Het grootste deel hiervan betreft zonnepanelen op daken; het aandeel zonneparken was in 2019 
ongeveer 13% volgens een schatting van Compendium voor de Leefomgeving. Tot 2050 wordt in 
Nederland een behoefte aan ten minste 30.000 hectare zonneparken op land voorzien (Schotman et 
al., 2021). 
De meeste zonneparken worden in het buitengebied aangelegd omdat daar grotere oppervlakten 
beschikbaar zijn dan elders; een klein deel van de zonneparken wordt drijvend op water aangelegd.  
 
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan en afgerond naar de effecten van zonneparken op natuur en 
landschap. Wel is duidelijk dat zonneparken effect hebben op bijvoorbeeld bodem en biodiversiteit. 
Afhankelijk van de uitgangssituatie kan dit effect positief of negatief zijn (Van der Zee et al., 2019).  
 
We geven een beknopte theoretische analyse van mogelijke effecten van zonne-energie op land en 
op water op vleermuizen. 
 

8.3.2 mogelijke effecten op vleermuizen 

Zonneparken kunnen op verschillende manieren effect hebben op vleermuizen. We gaan hier niet in 
op het eventueel verdwijnen van bomen, bomenrijen, heggen of andere structuren die gebruikt 
worden als verblijfplaats of als vliegroute. Dit moet in principe voorkomen worden en anders worden 
gecompenseerd. 
Andere effecten die een zonnepark kan hebben op vleermuizen zijn mogelijke botsingen met de 
zonnepanelen (doordat gladde oppervlakken kunnen worden aangezien voor wateroppervlak), 
verlies van foerageergebied, verminderde kwaliteit van foerageergebied, effecten op specifieke 
soorten, diversiteit en aantallen (in ruimte en tijd) van potentiële prooi-insecten, barrièrewerking en 
de accumulatie van insecten. 
 

8.3.3 aanvaringen 

Uit de literatuur blijkt tot op heden nergens dat vleermuizen slachtoffer worden van zonnepanelen 
vanwege aanvaringen. Maar er is ook nog maar zeer weinig onderzoek gedaan naar de effecten 
welke zonneparken kunnen hebben op gedrag en voorkomen van vleermuizen (Harrison et al., 2017; 
Taylor et al., 2019). 
Bij meer dan 10 soorten Europese vleermuizen toonden Greif & Siemers (2010) aan dat zij gladde, 
horizontale oppervlakten, aanzien voor water en pogingen doen om te drinken. Of dieren het gladde 
oppervlak voor water aan leken te zien bleek afhankelijk van de hoek: drinkgedrag gebeurde bij 
platen tot een hoek van 37,5°. Het lijkt er echter op dat vleermuizen wel leren om oppervlakten die 
geen water zijn uiteindelijk te herkennen en te vermijden (Russo et al., 2012). 
In een andere studie bleken vleermuizen regelmatig tegen verticaal gemonteerde gladde platen te 
botsen, waarbij ze overigens geen verwondingen opliepen (Greif et al., 2017). Rahman et al. (2021) 
registreerden aanvaringen bij panelen in een hoek van 45°, 60° en 90°. 
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8.3.4 verlies en verminderde kwaliteit van foerageergebied 

Het effect van een zonnepark op de foerageermogelijkheden is complex en afhankelijk van de 
uitgangssituatie en de (jachtstrategie van) de aanwezige soorten.  
 
Een intensief beheerd, open, agrarisch landschap zal – buiten de beschutte randen van een gebied – 
over het algemeen niet of nauwelijks functioneren als foerageergebied en/of vooral bejaagd worden 
door hoger boven het landschap jagende soorten.  Een zonnepark kan in theorie door de beschutting 
aan de randen van, of tussen de opstelling tot verbetering van de geschiktheid als foerageergebied 
leiden.  
In het geval van een kleinschaliger landschapsinrichting, extensiever beheer en/of aanwezigheid van 
veel insecten, kan het omvormen naar een zonnepark leiden tot verlies of verminderde kwaliteit van 
foerageergebied. Tegelijk kan er echter ook nieuwe voedselproducerende vegetatie en beschutting 
ontstaan.  
 
Negatieve dan wel positieve effecten zullen daarnaast afhankelijk zijn van de schaal en de specifieke 
ruimtelijke inrichting en het beheer van het zonnepark en verschillen per soort. 
 
Drijvende zonneparken kunnen een groot oppervlakteverlies veroorzaken voor boven wateren 
foeragerende vleermuizen. Afhankelijk van de ruimtelijke inrichting kan er echter ook meer 
beschutting ontstaan. Schaduwwerking kan positief dan wel negatief werken op de diversiteit en 
abundantie van prooisoorten. Net als bij zonnevelden zullen effecten afhangen van de schaal en de 
specifieke ruimtelijke inrichting en het beheer van het zonnepark en verschillen per soort. 
 

8.3.5 barrièrewerking 

Barrièrewerking kan optreden als er bijvoorbeeld hekwerken rondom de zonneweides geplaatst 
worden of als de schaal heel groot is. Dit geldt boven land zowel als boven water. Soorten die boven 
open gebied foerageren kunnen hinder ondervinden als de locaties van de zonneparken interfereren 
met hun vliegroutes of foerageergebieden.  
Daarbij zullen de soorten die relatief strikt gebonden zijn aan landschappelijke structuren 
(bijvoorbeeld genera Myotis en Plecotus), om moeten vliegen en extra energiekosten moeten dragen 
als die landschappelijke structuren wegvallen. Ook de water- en meervleermuis uit de Myotis-groep 
zouden met omvliegen geconfronteerd kunnen worden. De schaal waarop deze soorten opereren 
maakt ze echter minder gevoelig. De middengroep (genus Pipistrellus) zal relatief makkelijk over een 
zonneveld heen vliegen. De losser en hoger vliegende soorten (genus Nyctalus, Eptesicus en 
Verspertilio) zullen er makkelijk overheen vliegen. Wanneer echter in een extreem geval een relatief 
kleinschalig landschap zou veranderen in een grootschalig open zonneveld, is zelfs effect op een 
soort als de laatvlieger niet uit te sluiten. Effecten zullen ook hier afhangen van de schaal en de 
specifieke ruimtelijke inrichting van het zonnepark en verschillen per soort. 
 

8.3.6 accumulatie insecten 

Het is bekend dat sommige aquatische insecten worden aangetrokken tot het gepolariseerde licht 
van zonnepanelen dat zij interpreteren als water (Horváth et al. 2010). Ook eventuele verlichting op 
of bij zonneparken kan zorgen dat insecten worden aangetrokken. Of de parken daarmee vanuit de 
aantrekkende werking rijkere foerageergebieden worden voor vleermuizen, of door verstoring van 
bijvoorbeeld voortplanting van insecten leiden tot minder voedsel, is afhankelijk van de op locatie en 
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in de omgeving aanwezige vleermuissoorten. Effecten op de vleermuizen zullen weer afhankelijk zijn 
van de afstanden tot verblijfplaatsen, andere foerageergebieden en verbindingen hiertussen. 
 

8.3.7 Kansen en mogelijkheden voor vleermuizen 

Door met ontwerp, inrichting en beheer rekening te houden met natuur, kunnen zonneparken ook 
veel mogelijkheden bieden voor vleermuizen (Montag et al., 2016; Peschel et al., 2019; Schotman et 
al., 2021). Zeker wanneer zonnevelden worden ontwikkeld op locaties die nu weinig habitat voor 
vleermuizen bieden.  
 
De plaatsing van zonnepanelen in een zonnepark (opstellingsrichting, onderlinge afstand, hoogte, 
grootte en oriëntering panelen) kunnen grote effecten hebben op de mogelijkheden voor vegetatie 
en insecten. Zo is een zuidopstelling bijvoorbeeld gunstiger voor de biodiversiteit dan een oost-
westopstelling en een ruimere positionering van de panelen (grotere afstand tussen de panelen en 
paneeltafels en landscape plaatsing) geeft meer mogelijkheden voor biodiversiteit vanwege lichtinval 
en neerslag. Overigens blijkt uit een analyse van WenR dat er steeds groter deel van de parken een 
oost-west-oriëntering heeft (pers. med. A. Schotman, augustus 2021). 
Door rondom een zonnepark een haag aan te leggen van inheemse heesters en struiken die insecten 
aantrekken ontstaat foerageergebied, inclusief luwten. En afhankelijk van de positionering in het 
landschap kan het ook bijdragen aan het netwerk van verbindingen waar vleermuizen gebruik van 
maken om naar verschillende foerageergebieden te vliegen. Bij de inrichting van het park is de aanleg 
van gradiënten water en/of drassige situaties aan te bevelen vanwege de insecten die dit oplevert 
voor vleermuizen. Beheer van de vegetatie zou gericht moeten zijn op een grote biodiversiteit met 
veel insecten: verschralen van de bodem door gericht maaien en afvoeren en/of extensieve 
begrazing. Indien nodig kan overwogen worden om de toplaag af te voeren en/of in te zaaien met 
(inheemse) planten. Het gebruik van herbiciden en andere pesticiden moet voorkomen worden, 
evenals het gebruik van ontwormingsmiddelen bij gebruikte grazers. 
 
Voor drijvende zonnepanelen moet rekening worden gehouden met het feit dat het overgrote deel 
van het jagen langs de oever gebeurd, omdat daar de concentratie van prooi-insecten het grootst is. 
Windrichting en beschutting – en dus ook de vorm en vegetatiestructuur van de oever - zijn daarop 
van grote invloed. Oeverzones moeten daarom vrij worden gehouden van zonnepanelen en de 
opstelling zou zo gekozen moeten worden dat deze leidt tot meer beschutting van oeverzones.  
 

8.3.8 ontwikkelingen 

Vanaf het najaar 2021 wordt een groot, meerjarig project (EcoCertified) vanuit WenR opgestart 
waarbij met een aantal promovendi bij een twintigtal projecten uitgebreid gemonitord gaat worden 
wat de verschillen zijn tussen een aantal beheertypen. 
Bij een ander groot project (SolarEcoPlus) dat is opgestart, wordt nader onderzoek gedaan naar 
verschillende opstellingen en het effect ervan op de biodiversiteit; hierbij wordt ook gekeken naar de 
aanwezigheid van vleermuizen voorafgaand aan de bouw van het zonnepark en na oplevering. 

Daarnaast is zijn er een aantal consortia26 waarin stakeholders samenwerken aan ontwikkeling van 

het benutten van zonne-energie: Zon in Landschap, Zon op Water, Zon op Gebouw en Zon op Infra. In 

deze consortia is het doelstelling ook biodiversiteit in beeld te houden.  

                                                           
26 https://zoninlandschap.nl/home; https://zonopwater.nl/home; https://zonopgebouw.nl/home; https://zonopinfra.nl/home. 
 

https://zoninlandschap.nl/home
https://zonopwater.nl/home
https://zonopinfra.nl/home
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Bijlage I: afkortingen 

hoofd- of 

subindicator 

afkorting omschrijving 

hoofdindicator P Populatie 

subindicator PG Populatiegrootte 

subindicator PT Populatietrend 

hoofdindicator V Verspreiding of range 

subindicator V Verspreiding 

subindicator TV Trend Verspreiding 

hoofdindicator L / H Beschikbaarheid en kwaliteit gebruikt Leefgebied / Habitat 

subindicator LG / HG Leefgebied Grootte / Habitat Grootte  

subindicator TLG / THG Trend Leefgebied Grootte / Trend Habitat Grootte  

subindicator LK / HK Leefgebied Kwaliteit / Habitat Kwaliteit 

subindicator TLK / THK Trend Leefgebied Kwaliteit / Trend Habitat Kwaliteit 

 

 

Nederlandse naam wetenschappelijk naam 
afkorting 

wetenschappelijke 
naam 

afkorting 
Nederlandse 

naam 

watervleermuis Myotis daubentonii Mdau WaV 

meervleermuis Myotis dasycneme Mdas MeV 

Brandts vleermuis Myotis brandtii Mbra BrV 

baardvleermuis Myotis mystacinus Mmys BaV 

franjestaart Myotis nattereri Mnat FrS 

ingekorven vleermuis Myotis emarginatus Mema InV 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii Mbec BeV 

vale vleermuis Myotis Mmyo VaV 

rosse vleermuis Nyctalus noctula Nnoc RoV 

bosvleermuis Nyctalus leisleri Nlei BoV 

gewone dwergvleermuis Pipistrellus Ppip GeD 

kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus Ppyg KlD 

ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Pnat RuD 

tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus Vmur TwV 

laatvlieger Eptesicus serotinus Eser LaV 

noordse vleermuis Eptesicus nilsonii Enil NoV 

mopsvleermuis Barbastella barbastellus Bbar MoV 

gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus Paur GeG 

grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus Paus GrG 
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Bijlage II: literatuur analysetabellen 

In deze bijlage staan de bronnen die horen bij de nummers die gebruikt zijn in de analysetabellen. 
Vanuit praktische overwegingen hebben de experts bij de start van het invullen van de 
analysetabellen een aantal eigen discrete “ranges” aan nummers toebedeeld gekregen die zij 
vervolgens gebruikt hebben voor de bronnen waarna zij verwijzen in de analysetabellen. Dit heeft tot 
gevolg dat niet alle volgnummers gebruikt zijn en dat er dubbelingen in de lijst staan als meerdere 
experts dezelfde bron gebruiken. 
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Bijlage III: verspreiding op 10x10-kilometerhok 

Figuur 1 baardvleermuis  197 

Figuur 2 bosvleermuis  198 

Figuur 3 Brandts vleermuis  199 

Figuur 4 franjestaart  200 

Figuur 5 gewone dwergvleermuis  201 

Figuur 6 gewone grootoorvleermuis 202 

Figuur 7 grijze grootoorvleermuis  203 

Figuur 8 ingekorven vleermuis  204 

Figuur 9 laatvlieger  205 

Figuur 10 meervleermuis  206 

Figuur 11 rosse vleermuis  207 

Figuur 12 ruige dwergvleermuis  208 

Figuur 13 tweekleurige vleermuis  209 

Figuur 14 vale vleermuis  210 

Figuur 15 watervleermuis  211 
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Figuur 1. Verspreiding baardvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Figuur 2. Verspreiding bosvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 kilometer. 
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Figuur 3. Verspreiding Brandts vleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Figuur 4. Verspreiding franjestaart 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 kilometer. 
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Figuur 5. Verspreiding gewone dwergvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 
10*10 kilometer. 
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Figuur 6. Verspreiding gewone grootoorvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 
10*10 kilometer.  
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Figuur 7. Verspreiding grijze grootoorvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 
10*10 kilometer. 
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Figuur 8. Verspreiding ingekorven vleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer.  
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Figuur 9. Verspreiding laatvlieger 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 kilometer. 
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Figuur 10. Verspreiding meervleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Figuur 11. Verspreiding rosse vleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer.  
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Figuur 12. Verspreiding ruige dwergvleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Figuur 13. Verspreiding tweekleurige vleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 
10*10 kilometer. 
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Figuur 14. Verspreiding vale vleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Figuur 15. Verspreiding watervleermuis 2005-2011 (gearceerd) en 2012-2017 (bruin) op 10*10 
kilometer. 
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Bijlage IV: relatieve en absolute aantal waarnemingen op 1x1 kilometerhok niveau 

Tabel 1 baardvleermuis  212 

Tabel 2 baardvleermuis + Brandts vleermuis 212 

Tabel 3 Bechsteins vleermuis  213 

Tabel 4 bosvleermuis  213 

Tabel 5 Brandts vleermuis  213 

Tabel 6 franjestaart  213 

Tabel 7 gewone grootoorvleermuis 214 

Tabel 8 grijze grootoorvleermuis  214 

Tabel 9 ingekorven vleermuis  214 

Tabel 10 laatvlieger  214 

Tabel 11 meervleermuis  215 

Tabel 12 rosse vleermuis  215 

Tabel 13 ruige dwergvleermuis  215 

Tabel 14 tweekleurige vleermuis  216 

Tabel 15 vale vleermuis  216 

Tabel 16 watervleermuis  216 

 
Tabel 1: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 van baardvleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 86 5,63% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 222 14,53% 

106.000 Losse waarnemingen Staatsbosbeheer 6 0,39% 

12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014) 5 0,33% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 32 2,09% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 1170 76,57% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 7 0,46% 

Eindtotaal 1528  

 
Tabel 2: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 baardvleermuis en Brandts vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 11 0,41% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 153 5,74% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 9 0,34% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 2415 90,65% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 27 1,01% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 49 1,84% 

Eindtotaal 2664  
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Tabel 3: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 Bechsteins vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 1 5,26% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 18 94,74% 

Eindtotaal 19  

 
Tabel 4: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 Bosvleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 89 13,24% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 146 21,73% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 129 19,20% 

17.003 Zoogdierenatlas Limburg 52 7,74% 

17.006 Atlas van de Nederlandse Vleermuizen 1997 27 4,02% 

17.204 Dagactieve Zoogdieren-Broedvogel Monitoring Project (DAZ-BMP) 
(NEM) 

2 0,30% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 227 33,78% 

Eindtotaal 672  

 
Tabel 5: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 Brandts vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 11 0,41% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 153 5,74% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 9 0,34% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 2415 90,65% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 27 1,01% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 49 1,84% 

Eindtotaal 2664  

 
Tabel 6: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 franjestaart 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 107 2,89% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 209 5,65% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 31 0,84% 

17.002 Braakbalonderzoek 1 0,03% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 3342 90,32% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 2 0,05% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 8 0,22% 

Eindtotaal 3700  
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Tabel 7: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 gewone grootoorvleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 563 6,16% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 1144 12,52% 

102.002 Jaarrond Tuintelling 28 0,31% 

106.000 Losse waarnemingen Staatsbosbeheer 12 0,13% 

12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014) 13 0,14% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 194 2,12% 

17.002 Braakbalonderzoek 1 0,01% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 6325 69,21% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 809 8,85% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 50 0,55% 

Eindtotaal 9139  

 
Tabel 8: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 grijze grootoorvleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 6 1,35% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 43 9,71% 

17.002 Braakbalonderzoek 3 0,68% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 15 3,39% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 376 84,88% 

Eindtotaal 443  

 
Tabel 9: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2017 ingekorven vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 29 4,20% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 258 37,34% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 9 1,30% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 243 35,17% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 151 21,85% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 1 0,14% 

Eindtotaal 691  

 
Tabel 10: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 laatvlieger 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 7338 31,45% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 7923 33,95% 

102.002 Jaarrond Tuintelling 264 1,13% 

12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014) 106 0,45% 

12.206 Vlakdekkende flora- en faunakartering Provincie Utrecht 
(Provinciaal Meetnet) 

11 0,05% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 2560 10,97% 

17.002 Braakbalonderzoek 7 0,03% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 57 0,24% 
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Protocol Aantal  Percentage   

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 490 2,10% 

17.204 Dagactieve Zoogdieren-Broedvogel Monitoring Project (DAZ-BMP) 
(NEM) 

11 0,05% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 4568 19,58% 

Eindtotaal 23335  

 
Tabel 11: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 meervleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 779 22,12% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 485 13,77% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 1023 29,05% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 842 23,91% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 35 0,99% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 355 10,08% 

17.505 Vleermuisprotocol 2017 2 0,06% 

Eindtotaal 3521  

 
Tabel 12: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 rosse vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 2778 28,37% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 2858 29,19% 

102.002 Jaarrond Tuintelling 67 0,68% 

106.000 Losse waarnemingen Staatsbosbeheer 1 0,01% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 212 2,17% 

17.002 Braakbalonderzoek 1 0,01% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 4 0,04% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 3849 39,31% 

17.505 Vleermuisprotocol 2017 22 0,22% 

eindtotaal 9792  

 
Tabel 13: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 ruige dwergvleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 8777 32,80% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 11375 42,51% 

102.002 Jaarrond Tuintelling 21 0,08% 

106.000 Losse waarnemingen Staatsbosbeheer 4 0,01% 

12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014) 63 0,24% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 3995 14,93% 

17.002 Braakbalonderzoek 3 0,01% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 98 0,37% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 4 0,01% 

17.204 Dagactieve Zoogdieren-Broedvogel Monitoring Project (DAZ-BMP) 
(NEM) 1 0,00% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 2416 9,03% 
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Protocol Aantal  Percentage   

Eindtotaal 26757  

 
Tabel 14: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 tweekleurige vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 38 20,32% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 15 8,02% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 44 23,53% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 90 48,13% 

Eindtotaal 187  

 
Tabel 15: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 vale vleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 15 7,69% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 49 25,13% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 121 62,05% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 10 5,13% 

Eindtotaal 195  

 
Tabel 16: Overzicht van de bronnen van waarnemingen in de NDFF uit de periode 1 januari 2012 tot 
en met 31 december 2017 watervleermuis 

Protocol Aantal  Percentage   

100.000 Losse waarnemingen NDFF-invoerportaal 1610 12,79% 

101.000 Losse waarnemingen van Waarneming.nl 2772 22,02% 

106.000 Losse waarnemingen Staatsbosbeheer 18 0,14% 

12.205 Monitoring Beoordeling Natuurkwaliteit EHS - N2000 (SNL-2014) 43 0,34% 

17.000 Losse waarnemingen van zoogdieren 218 1,73% 

17.201 Monitoren van vleermuizen in de winter 7504 59,60% 

17.202 Monitoren van vleermuizen op zolder 100 0,79% 

17.204 Dagactieve Zoogdieren-Broedvogel Monitoring Project (DAZ-BMP) 
(NEM) 5 0,04% 

17.208 Vleermuistransecttelling (NEM) 321 2,55% 

Eindtotaal 12591  
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Bijlage V: Verstuurde questionnaire status monitoring buitenland 

Quality data, methods & information indicators for assessment Conservation Status 
 

Dear colleagues and friends 
 

As you probably know, I am concerned about the quality of the information we – have to - use to assess the Conservation Status of our bats species. 
 

This concerns data, methods & information on the indicators for assessment of CS:  

-          Population size & trend 

-          Range (occurrence and distribution) & trend therein 

-          Size of available and used habitat (range/ occurrence and distribution of habitat) & trend therein 

-          Quality of available and used habitat (range/ occurrence and distribution of habitat) & trend therein 

-          Main pressures and threats 

-          Conservation measures (evidence based measures for conservation and mitigation) 

-          Future prospects 
 

Some data, methods, estimators, monitoring programs and expert judgement assessment of values on the different CS-indicators may be available, but are they the 
result of targeted and systematic efforts. Systematic efforts may be in place in some countries with respect to assessment of population trends and distribution. As a 
result, our assessment of the species CS, is often based on poor data and quality of information.  
 

In our country, we now have the luck to work on a project generating an overview on the quality of the available data and information for the different indicators. We 
are asked to also identify priorities regarding data collection and development of methods to improve the quality of the available data, as well as research to develop 
(evidence-based) measures to counter negative effects resulting in an unfavourable conservations status.  
 

I hope you will be able and interested in giving us some input regarding the quality of the information that you have to use for assessment of CS in your country, from 
your viewpoint. A full assessment is a tremendous lot of work. Therefore, I would want to ask you for a general opinion, an overview with examples illustrating the 
spectrum of the quality of information for the different CS-indicators, and issues you are positive about, as well as those that you are negative about.  
 

  



  

 

218 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
 
 
 
To facilitate you, I have attached a questionnaire, and I like to invite you to fill in your first thoughts, some good and bad examples, and the issues that would be your 
highest priority/priorities for improvement. Some keywords would already be a good help. If you can help us with references, that would be very great. You will find 
the questions on the worksheet called: [quality info for assessment CS]. 
 

On the next worksheet, titled overview, I would like to ask you to fill in your general view regarding the quality of information available for assessment of the different 
CS-indicators for your country.   
 

When you are not the bat scientist/bat worker handling the Conservation Status assessments – or the required collection of data - for the bats and article 17 reporting 
in your country, please give us your opining, and please forward my request and this email to the person who is normally taking care of this data part of the 
assessment. We are looking for the view of bat scientists regarding the matter.  
 

Your information we be handled with absolute confidentially. We just want to use it as a source of inspiration, and to be able to judge whether our ‘quality of 
information for a specific indicator’ is comparable, worse or better than the situation in our neighbouring countries, and whether patterns in data deficiency and lack 
of methods can be recognized.   
 

Thank you very much for your effort and help!! 
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

OVERALL ASSESSMENT         

  is the Conservation Status of the bat species assessed acurately       

          

INDICATORS: 
POPULATION 

        

Population Size          

PS Is there an estimate of the population size? Yes/no, for which species?        

Data PS Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered?       

  What is needed to improve the situation?        

Method PS Is there systematic survey for data to assess population size?       

  Is there a research program addressing these issues?       

  What is needed to improve the situation?        

 Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

FRP Is a Favourable Reference Value/Population - FRP available?       
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

Population Trend         

PT Is a population trend available?       

Data PT Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method PT Is there a method, are their methods to assess the PT?        

  Is the method, are the methods representative enough?        

  Does the assessment result in sufficient statistical power?        

  Does the assessment result in sufficient statistical robustness?        

  What is needed to improve the situation?        

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

          

INDICATORS: RANGE 
(OOCCURENCE AND 
DISTRIBUTION) 

        

Occurrence and 
Distribution 

        

OD Is the range, are occurrence and distribution known?       

Data OD Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method OD 
Is there a systematic method, are their methods to assess occurrence 
and distribution?  

      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  What is needed to improve the situation?        

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

FRR Is there a Favourable Reference Value/Range - FRR?        

Trend in Occurrence and 
Distribution  

        

TOD Is a trend in OD available?       

Data TOD Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method TOD Is there a method, are their methods to assess the trend in OD?  
      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  Does the assessment result in sufficient statistical power?        

  Does the assessment result in sufficient statistical robustness?  
      

  What is needed to improve the situation?        
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

          

INDICATORS: 
AVAILABILITY AND 
QUALITY HABITAT 

        

Size Available Habitat         

SAH 
Is the range, are occurrence and distribution and/or size of the available 
Habitat known? 

      

Data SAH Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method SAH 
Is there a systematic method, are their methods to assess available 
habitat? 

      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  What is needed to improve the situation?        

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

  
       

Trend in Size Available 
Habitat 

        

TSAH Is a trend in SAH available?       

Data TSAH Are data available, accessible, sufficient?        
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method TSAH Is there a method, are their methods to assess the trend in OD?  
      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  What is needed to improve the situation?        

  is statistical power and robustness an issue? How?       

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

          

Quality Available Habitat         

QAH Is the quality the available and used Habitat known?       

Data QAH Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method QAH 
Is there a systematic method, are their methods to assess the quality of 
available and used habitat? 

      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  What is needed to improve the situation?        

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

  
       

Trend in Quality 
Available Habitat 

        

TQAH Is a trend in QAH available?       

Data TQAH Are data available, accessible, sufficient?        

  Is resolution in area and time sufficient?       

  Are data representative for the territory considered       

  What is needed to improve the situation?        

Method TQAH Is there a method, are their methods to assess the trend in QAH?  
      

  Is the method, are the methods representative enough?        

  What is needed to improve the situation?        

  is statistical power and robustness an issue? How?       

  Are there methods You would like to apply and furhter develop?        

          

INDICATOR: MAIN 
PRESSURES AND 
THREATS  

        

Main pressures and 
threats 

Are all threats and pressures known? (qualitative)       

  
Is the measure of impact of threats and pressures known? 
(quantitative) 
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CONSERVATION STATUS 
INDICATORS 

CONSERVATION STATUS - NATIONAL SCALE / SCALE OF STATE comments 

Please use a 5-point scale for 
ranking quality of information, 
data and methods (1 = low <> 5 
= high) 

Please comment with some species as an illustration 
of the spectrum of possible answers;  

      1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Please give some exampleS of where you are quite 
satisfied with the status of information and/or where 
you feel the information is far from target.  

        Please add references where available.  

  Is there an active  process to gain insight in known threats and 
pressures?       

  Is there an active  process to identify unknown potential threats and 
pressures?       

  Are there mechanismes you would like to apply and furhter develop?        

          

INDICATOR: 
CONSERVATION 
MEASURES 

        

Consevation measures  Are all measures for mitigation and conservation known? (qualitative)       

  Is the effectiveness of measures known? (quantitative)       

  Is there insight, are there data on the locations where measures for 
mitigation and conservation are implemented?        

  Is there an active  process to gain insight and advance effectiveness of 
known measures?       

  Is there an active  process to identify new potential measures?       

  Are there mechanismes you would like to apply and furhter develop?        

  
       

INDICATOR: FUTURE 
PROSPECTS 

  
      

Future prospects How are future prospects deduced from available data?        
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CONSERVATION STATUS INDICATORS 
Please use a 5-point scale for ranking quality of 
information, data and methods (1 = low <> 5 = high) 

comments 

  1 - 2 - 3 - 4 - 5   

      

INDICATORS: POPULATION 
    

Population Size  
    

Population Trend 
    

INDICATORS: RANGE (OOCCURENCE AND DISTRIBUTION)     

Occurrence and Distribution 
    

Trend in Occurrence and Distribution  
    

INDICATORS: AVAILABILITY AND QUALITY HABITAT     

Size Available Habitat 
    

Trend in Size Available Habitat 
    

Quality Available Habitat 
    

Trend in Quality Available Habitat 
    

INDICATOR: MAIN PRESSURES AND THREATS      

Main pressures and threats 
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INDICATOR: CONSERVATION MEASURES     

Consevation measures  
    

INDICATOR: FUTURE PROSPECTS     

Future prospects 
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Bijlage VI: Advies verbetering monitoring per soort 

Tabel 1 baardvleermuis  228 

Tabel 2 Bechsteins vleermuis  230 

Tabel 3 bosvleermuis  232 

Tabel 4 Brandts vleermuis  233 

Tabel 5 franjestaart  235 

Tabel 6 gewone dwergvleermuis  236 

Tabel 7 gewone grootoorvleermuis 237 

Tabel 8 grijze grootoorvleermuis  239 

Tabel 9 ingekorven vleermuis  240 

Tabel 10 kleine dwergvleermuis  241 

Tabel 11 laatvlieger  241 

Tabel 12 meervleermuis  243 

Tabel 13 rosse vleermuis  244 

Tabel 14 ruige dwergvleermuis  245 

Tabel 15 tweekleurige vleermuis  246 

Tabel 16 vale vleermuis  247 

Tabel 17 watervleermuis  248 
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Tabel 1: Overzicht verbetering monitoring Baardvleermuis (BaV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  

GeG, WaV, BaV, FrS, WaV 

6 2021 
Relatie tussen individuen in winterverblijven en totale populatie expliciet maken. Onderzoek hoe 
dit te doen. 

25   

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

  MeV, GeG, BaV, WaV 12 2021 Effect van optimaliseerde of herstelde verblijven op wintertrend onderzoeken 19   

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV           

  
BaV 

12 2022 
Onderzoek relatie tussen in situ zoldertellingen en uitvliegtellingen én bepaal tevens haalbaarheid 
uitvliegtellingen. Gebruik warmtebeeld camera's én batdetectoren 

15 25 

  BaV 36 2022 Intensiveer Zoldertellingen in verspreidingsgebied BaV   10 

  BaV 36 2022 Breidt Zoldertellingen uit met E-DNA in verspreidingsgebied BaV 19 9 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  
BaV 

6 2021 
Literatuuronderzoek naar oude zomerlocaties, en vervolgens bevestig aan/afwezigheid via 
zoldertellingen 

5   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.)  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) irt tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  BaV 24 2023 Uitvliegtellingen bij kraamverblijven gevonden tijdens NEM Zoldertellingen voor PT 92 26 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Soortgericht             

  

BaV 

6 2021 
Onderzoek wat het verschil is tussen boom of gebouw(zolders) van historische gebouwen én 
woonhuizen) bewonende baardvleermuizen (zijn het gescheiden groepen? Wat is de verhouding in 
de populatie?). Start met vooronderzoek. 

30   

  BaV     Mogelijk pilotonderzoek naar boom- of gebouwbewonende fractie BaV 200   

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 

 
Tabel 2: Overzicht verbetering monitoring Bechsteins vleermuis (BeV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV           

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV, BeV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

Vleermuiskasten 
GeG, FrS, BoV, RoV, GeG, 
BeV 

          

  
BoV, BeV 

    
Zet vleermuiskasten schema's op in verspreidingsgebied in aansluiting op bestaande 
kastenschema's 

    

Akoestische methoden (anders dan 
autotransecten of punttellingen bij 
water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, 
VaV           

  
BoV, BeV, VaV 

12 2022 
Onderzoek mogelijkheid om vanuit akoestische metingen naar dichtheidsschattingen te komen 
voor soorten waarvoor momenteel vang- en telemetrieonderzoek wordt toegepast 

100   

  
BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Doe tijdens vang- en telemetrie studies ook of extra akoestische metingen om geluidsdata en 
vangsten te kunnen relateren 

30 45 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2021 
Bepaal PG via extrapolatie op basis van data vanuit gerichte inventarisaties met gebruik van 
vangen en telemetrie vanuit zoveel als mogelijk contrasterende landschappen.  

20   

  
BeV 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 6 
gebieden 

30 138 

  

BeV 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 6 
gebieden. Besparing door geen geluidsonderzoek te doen. Risico op oneigenlijke nulwaarnemingen 
plus extra kosten om eventueel relatie akoestiek <-> dichtheden te leggen 

30 100 

  BeV 24 2023 Herhaal tellingen in 3 gebieden 3 34 

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Efficiënte uitvoering kan ook door jaarlijkse vangkampen gericht op PG BoV, BrV, BeV en VaV. Meer 
dan 1 vangkamp per jaar is qua logistiek en capaciteit niet mogelijk. 

58 131 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 
Tabel 3: Overzicht verbetering monitoring bosvleermuis (BoV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  RoV 36 2022 Leg routes specifiek voor RoV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT   20 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  BoV, RoV, RuD, GeG   2021 Faciliteer opslag en ontsluiting vleermuiskastendata     

  BoV 12 2021 Beoordeel determinaties  van de LaV/TwV/RoV/BoV groep uit windturbine data.     

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.). 

    

  
BoV 

36 2021 
Onderzoek of met behulp van windturbine data en NEM VTT data al occupancy kan worden 
toegepast. 

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, GeG           

  
GeG, FrS, BoV, RoV, GeG 

12 2022 
Roep op tot invoer kastendata, en analyseer ontsloten kasten data. Bepaal of er bruikbare data is 
voor PT en PG. V en TV gaan via NDFF 

40   
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  
BoV, BeV 

    
Zet vleermuiskasten schema's op in verspreidingsgebied in aansluiting op bestaande 
kastenschema's 

    

Akoestische methoden (anders dan 
autotransecten of punttellingen bij 
water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, 
VaV           

  
BoV, BeV, VaV 

12 2022 
Onderzoek mogelijkheid om vanuit akoestische metingen naar dichtheidsschattingen te komen 
voor soorten waarvoor momenteel vang- en telemetrieonderzoek wordt toegepast 

100   

  
BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Doe tijdens vang- en telemetrie studies ook of extra akoestische metingen om geluidsdata en 
vangsten te kunnen relateren 

30 45 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2021 
Bepaal PG via extrapolatie op basis van data vanuit gerichte inventarisaties met gebruik van 
vangen en telemetrie vanuit zoveel als mogelijk contrasterende landschappen.  

20   

  
BoV 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 6 
gebieden 

12 90 

  BoV 36 2023 Herhaal tellingen in 3 gebieden 3 23 

  
BoV 

24 2023 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. Voeg  3 
gebieden toe 

3 30 

  BoV 12 2024 Herhaal tellingen in 3 extra gebieden 3 30 

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Efficiënte uitvoering kan ook door jaarlijkse vangkampen gericht op PG BoV, BrV, BeV en VaV. Meer 
dan 1 vangkamp per jaar is qua logistiek en capaciteit niet mogelijk. 

58 131 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Soortgericht             

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

  RuD, TwV, BoV, RoV     Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft lange-afstandsmigrerende soorten?     
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 4: Overzicht verbetering monitoring Brandts vleermuis (BrV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  
BrV 

6 2021 
Zoekbeeld ontwikkelen voor Brandts vleermuis in de winter zodat deze soort de wintertelling niet 
vertroebeld van baardvleermuis 

11   

  
BrV 

36 2022 
Verzamelen faeces in winterverblijven van baardvleermuis en Brandts vleermuis. Determineer ze 
via E-DNA 

79 5 

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2021 
Bepaal PG via extrapolatie op basis van data vanuit gerichte inventarisaties met gebruik van 
vangen en telemetrie vanuit zoveel als mogelijk contrasterende landschappen.  

20   

  
BrV 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 7 
gebieden 

13 72 

  BrV 24 2023 Herhaal tellingen in 7 gebieden 12 72 

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Efficiënte uitvoering kan ook door jaarlijkse vangkampen gericht op PG BoV, BrV, BeV en VaV. Meer 
dan 1 vangkamp per jaar is qua logistiek en capaciteit niet mogelijk. 

58 131 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 

 
Tabel 5: Overzicht verbetering monitoring franjestaart (FrS) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  

GeG, WaV, BaV, FrS, WaV 

6 2021 
Relatie tussen individuen in winterverblijven en totale populatie expliciet maken. Onderzoek hoe 
dit te doen. 

25   

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, GeG           

  
GeG, FrS, BoV, RoV, GeG 

12 2022 
Roep op tot invoer kastendata, en analyseer ontsloten kasten data. Bepaal of er bruikbare data is 
voor PT en PG. V en TV gaan via NDFF 

40   

Akoestische methoden (anders dan 
autotransecten of punttellingen bij 
water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, 
VaV           

  

GeG, BaV, FrS 

24 2022 
Gericht inventariseren met passieve akoestische punt- of transecttellingen in bossen kan relatief 
snel veel verspreidingsdata opleveren. Bepaal eerst of punttellingen of transecten het meest 
geschikt zijn door middel van pilot, gericht op trefkansen 

50 200 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
FrS 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 12 
gebieden 

30 156 

  FrS 24 2023 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 27 156 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

237 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 6: Overzicht verbetering monitoring gewone dwergvleermuis (GeD) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  GeD, RoV, RuD, LaV 36 2022 Breidt NEM VTT routes uit. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 15 5 

  GeD, LaV, RuD 6 2021 Bepaal representativiteit NEM VTT voor urbaan gebied 5   

  
GeD, RuD, RoV, LaV 

6 2021 
Onderzoek representativiteit NEM VTT qua habitat (GIS --> bemonsterd habitat), vul eventueel aan 
met extra transecten voor onder gerepresenteerd habitat (buiten urbaan) 

    

  GeD 6 2021 Bepaal potentiële bijdrage vleerMUS aan monitoring 5   

  GeD     Valideer NEM VTT ten opzichte van mogelijke uitvliegtellingen     

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

  GeD, LaV 12 2022 Onderzoek en voer extrapolatie uit van dichtheidsdata uit bestaande data 50   

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

 
Tabel 7: Overzicht verbetering monitoring gewone grootoorvleermuis (GeG) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  

GeG, WaV, BaV, FrS, WaV 

6 2021 
Relatie tussen individuen in winterverblijven en totale populatie expliciet maken. Onderzoek hoe 
dit te doen. 

25   

  
GeG 

6 2021 
Bepaal invloed covariabele aantal strenge vorst nachten en temperatuur winter op index 
wintertellingen (en hiermee corrigeren?) 

20   

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

  MeV, GeG, BaV, WaV 12 2021 Effect van optimaliseerde of herstelde verblijven op wintertrend onderzoeken 19   

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV           

  GeG 36 2022 Breidt NEM Zoldertellingen uit in ZW en NO Nederland.    3 

  GeG 36 2022 Breidt NEM Zoldertellingen uit in ZW met E-DNA 5 6 

Data ontsluiting Alle soorten           

  BoV, RoV, RuD, GeG   2021 Faciliteer opslag en ontsluiting vleermuiskastendata     

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, GeG           

  
GeG, FrS, BoV, RoV, GeG 

12 2022 
Roep op tot invoer kastendata, en analyseer ontsloten kasten data. Bepaal of er bruikbare data is 
voor PT en PG. V en TV gaan via NDFF 

40   

Akoestische methoden (anders dan 
autotransecten of punttellingen bij 
water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, 
VaV           

  

GeG, BaV, FrS 

24 2022 
Gericht inventariseren met passieve akoestische punt- of transecttellingen in bossen kan relatief 
snel veel verspreidingsdata opleveren. Bepaal eerst of punttellingen of transecten het meest 
geschikt zijn door middel van pilot, gericht op trefkansen 

50 200 

  

GeG 

6 2021 
Gericht inventariseren met akoestische punt- of transecttellingen in kleinschalig agrarisch gebied. 
Eerdere pilot (98, 99) en onderzoek (100) gaven wisselende resultaten Evalueer die eerst en bepaal 
dan haalbaarheid en randvoorwaarden voor landelijk meetnet 

10   



  

 

239 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
GeG 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 20 
gebieden 

25 208 

  GeG 24 2023 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 15 208 

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  GeG 6 2021 Onderzoek of uitvliegtellingen haalbaar zijn om PT te kunnen bepalen. 15   

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

  

GeG 

12 2021 

Onderzoek voorwaarden (inspanning en haalbaarheid) voor pittagging in contrasterende 
landschappen. Pittagging is de techniek waarbij onderhuids een zendertje wordt ingebracht dat op 
korte afstand af te lezen is. Door dieren hiermee uit te rusten en vervolgens de totale getelde 
dieren te vergelijken met de gezenderde dieren kan een populatiedichtheid worden afgeleid (het is 
vorm van zogenaamd capture-mark-recapture methode)  

25   

  

GeG 

12 2022 

Onderzoek toepassing DNA sampling of ringing (voor in capture-mark-recapture methode) plus 
telemetrie vanuit hoofd zwermsites bij winterverblijven om kraamverblijven te vinden gelinkt aan 
specifieke winterverblijven, om zo indruk te krijgen van PG in relatie tot aantallen in 
winterverblijven 

25   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 8: Overzicht verbetering monitoring grijze grootoorvleermuis (GrG) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 

 
Tabel 9: Overzicht verbetering monitoring ingekorven vleermuis (InV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  InV     Vang- en telemetrieonderzoek naar nog niet bekende verblijven     

  
InV 

36 2022 
Vul verspreiding buiten verblijfplaatsen aan via telemetrie en het volgen van dieren gedurende de 
nacht 

15   

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

  

 
Tabel 10: Overzicht verbetering monitoring kleine dwergvleermuis (KlD) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  

KlD 

    
Advies is om het bekende kraamverblijf te blijven volgen, bij kraamverblijven gewone 
dwergvleermuis met grote aantallen (>500) navraag naar opnames om kleine dwergvleermuis uit 
te sluiten/aan te tonen 

    

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Tabel 11: Overzicht verbetering monitoring laatvlieger (LaV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  GeD, RoV, RuD, LaV 36 2022 Breidt NEM VTT routes uit. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 15 5 

  GeD, LaV, RuD 6 2021 Bepaal representativiteit NEM VTT voor urbaan gebied 5   

  
GeD, RuD, RoV, LaV 

6 2021 
Onderzoek representativiteit NEM VTT qua habitat (GIS --> bemonsterd habitat), vul eventueel aan 
met extra transecten voor onder gerepresenteerd habitat (buiten urbaan) 

    

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

  GeD, LaV 12 2022 Onderzoek en voer extrapolatie uit van dichtheidsdata uit bestaande data 50   

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

  

LaV 

12 2021 
Onderzoek mogelijkheden en zet op  HSI voor jachtgebied van LaV aan de hand van voedsel 
beschikbaarheid 

40   

Punttelingen bij water             

  WaV 36 2022 Punttellingen langs waterwegen (zie waterway survey (9). 50 100 

  MeV 36 2022 Punttellingen langs waterwegen voor MeV. 66 42 

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  LaV 36 2022 Uitvliegtellingen LaV voor PT 24 50 

  LaV 6 2021 Onderzoek of voldoende grootte steekproef via (uitvlieg)tellingen haalbaar is voor PG 12   

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 

 
Tabel 12: Overzicht verbetering monitoring meervleermuis (MeV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

  MeV 6 2021 Valideer wintertrend 2   

  
MeV 

36 2021 Verzamel losse kennis/ anekdotes over overwintering in gebouwen en kijk naar de algemene deler 13   

  MeV, GeG, BaV, WaV 12 2021 Effect van optimaliseerde of herstelde verblijven op wintertrend onderzoeken 19   

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

  MeV 6 2021 Valideer alle niet gevalideerde waarnemingen in de NDFF en laad eventuele oude data nog in     

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  

MeV 

12 2021 
Onderzoek mogelijkheden en zet op HSI voor jachtgebied van MeV aan de hand van voedsel 
beschikbaarheid 

20   

Punttelingen bij water             

  MeV 36 2022 Punttellingen langs waterwegen voor MeV. 66 42 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  
MeV 

36 2022 
Zoek extra  winterverblijven via  telemetrie van dieren op migratie en objecten in landschap 
opzoeken. 

79 170 

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  
MeV 

6 2021 
Uitvliegtellingen bij allerlei typen kraamverblijven in gebouwen (als onderdeel NEM 
'zoldertellingen) 

20   

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 
Tabel 13: Overzicht verbetering monitoring rosse vleermuis (RoV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  GeD, RoV, RuD, LaV 36 2022 Breidt NEM VTT routes uit. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 15 5 

  
GeD, RuD, RoV, LaV 

6 2021 
Onderzoek representativiteit NEM VTT qua habitat (GIS --> bemonsterd habitat), vul evt aan met 
extra transecten voor onder gerepresenteerd habitat (buiten urbaan) 

    

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  RoV 36 2021 Bepaal methode voor opsporen winterverblijven 10   

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  BoV, RoV, RuD, GeG   2021 Faciliteer opslag en ontsluiting vleermuiskastendata     

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.). 

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, GeG           

  
GeG, FrS, BoV, RoV, GeG 

12 2022 
Roep op tot invoer kastendata, en analyseer ontsloten kasten data. Bepaal of er bruikbare data is 
voor PT en PG. V en TV gaan via NDFF 

40   

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  
RoV 

36 2021 
Gericht onderzoek kraamverblijfplaatsen en bepalen van aantallen per gebied in combinatie tot 
betere ontsluiting bestaande tellingen 

  85 

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

  RuD, TwV, BoV, RoV     Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft lange-afstandsmigrerende soorten?     

 
Tabel 14: Overzicht verbetering monitoring ruige dwergvleermuis (RuD) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  GeD, RoV, RuD, LaV 36 2022 Breidt NEM VTT routes uit. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT 15 5 

  GeD, LaV, RuD 6 2021 Bepaal representativiteit NEM VTT voor urbaan gebied 5   

  
GeD, RuD, RoV, LaV 

6 2021 
Onderzoek representativiteit NEM VTT qua habitat (GIS --> bemonsterd habitat), vul eventueel aan 
met extra transecten voor onder gerepresenteerd habitat (buiten urbaan) 

    

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  BoV, RoV, RuD, GeG   2021 Faciliteer opslag en ontsluiting vleermuiskastendata     

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Vleermuiskasten GeG, FrS, BoV, RoV, GeG           

  RuD 36 2022 Zet vleermuiskasten monitoringsschema op én maak gebruik van bestaande kastendata.  82 61 

  RuD 36 2022 Draag zorg voor herhaling van tellingen van kastengebieden   15 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

  RuD, TwV, BoV, RoV     Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft lange-afstandsmigrerende soorten?     

 
Tabel 15: Overzicht verbetering monitoring tweekleurige vleermuis (TwV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV, BoV 

          

  TwV 36 2022 Leg routes specifiek voor TwV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT   20 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  

GeD, BoV, RoV, LaV, TwV, 
MeV, RuD 12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI (soortsdataset mogelijk toereikend) 50   

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  TwV 36 2021 Uitvliegtellingen TwV voor PG en PT 32 53 

  TwV 36 2022 Uitvliegtellingen TwV voor PG en PT   15 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

  RuD, TwV, BoV, RoV     Bepaal wat de rapportageverplichting is voor wat betreft lange-afstandsmigrerende soorten?     

 

 

 

 
Tabel 16: Overzicht verbetering monitoring vale vleermuis (VaV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM-VTT 
GeD, RuD, RoV, TwV, VaV, 
LaV 

          

  VaV 36 2022 Leg routes specifiek voor BoV af. Sluit aan bij en neem op in NEM VTT   5 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

NEM Zoldertellingen VaV, GeG, BaV           

  VaV 36 2022  Blijf bekende kraamverblijven volgen. Sluit aan bij en neem op in NEM Zoldertellingen   15 

Data ontsluiting Alle soorten           

  

GeD, VaV, RuD, LaV, BaV, 
BrV, BoV, TwV, BeV, RoV, 
VaV 

12 2021 
Ontsluit data uit Wnb onderzoeken  en overige onderzoeken (waaronder speciale aandacht voor 
telemetriestudies en SMP's) 

15   

  
VaV 

6 2021 
Literatuuronderzoek naar oude zomerlocaties, en vervolgens bevestig aan/afwezigheid vale 
vleermuis via zoldertellingen 

5   

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
VaV 

12 2021 
Onderzoek mogelijkheden en zet  HSI op voor Myoten-jachtgebied aan de hand van verruiging 
van specifieke bostypen 

20   

Akoestische methoden (anders dan 
autotransecten of punttellingen bij 
water) 

GeG, BaV, FrS, BoV, BeV, 
VaV           

  
BoV, BeV, VaV 

12 2022 
Onderzoek mogelijkheid om vanuit akoestische metingen naar dichtheidsschattingen te komen 
voor soorten waarvoor momenteel vang- en telemetrieonderzoek wordt toegepast 

100   

  
BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Doe tijdens vang- en telemetrie studies ook of extra akoestische metingen om geluidsdata en 
vangsten te kunnen relateren 

30 45 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
FrS, BaV 6 2021 

Bepaal aan de hand van eerdere vang- en telemetrieonderzoek en literatuur in hoeverre en onder 
welke voorwaarden vang- en telemetrieonderzoek kan leiden tot het met zekerheid bepalen van 
PT voor met name wijdverspreide soorten 

30   

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2021 
Bepaal PG via extrapolatie op basis van data vanuit gerichte inventarisaties met gebruik van 
vangen en telemetrie vanuit zoveel als mogelijk contrasterende landschappen.  

20   

  
 BrV, BoV, BeV, VaV 

36 2022 
Efficiënte uitvoering kan ook door jaarlijkse vangkampen gericht op PG BoV, BrV, BeV en VaV. Meer 
dan 1 vangkamp per jaar is qua logistiek en capaciteit niet mogelijk. 

58 131 

Overige Kennislacunes Alle soorten           
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     

 

 
Tabel 17: Overzicht verbetering monitoring watervleermuis (WaV) 

Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

NEM Wintertellingen 
GeG, WaV, BaV, FrS, WaV, 
MeV, RoV 

          

  

GeG, WaV, BaV, FrS, WaV 

6 2021 
Relatie tussen individuen in winterverblijven en totale populatie expliciet maken. Onderzoek hoe 
dit te doen. 

25   

  
MeV, WaV, GrG/GeG, FrS, 
VaV, BeV, BaV/BrV 

6 2021 
Onderzoek bepaling zoekfout wintertellingen (aanname nu is dat deze min of meer hetzelfde is in 
de loop van de tijd).  

25   

  MeV, GeG, BaV, WaV 12 2021 Effect van optimaliseerde of herstelde verblijven op wintertrend onderzoeken 19   

Data ontsluiting Alle soorten           

  

Alle soorten 

    
Advies is om de ontwikkeling van de in 2018 geconstateerde threats en 'nieuwe' threats te -laten- 
ontsluiten (denk bijv. aan aantal na-geïsoleerde woningen, aantal windturbines, ontwikkeling 
bossen etc.).  

    

Habitat Suitability Indexes Alle soorten           

  
GeG, GrG, WaV, BaV, BrV, 
FrS, VaV, InV, TwV 

12 2021 Onderzoek inzet kwalitatieve HSI. (soortsdataset mogelijk niet toereikend)     

  
GeD, RuD, LaV, GeG, GrG, 
BaV, WaV, BrV, FrS 

    Onderzoek inzet  kwantitatieve HSI     

Punttelingen bij water             

  WaV 36 2022 Punttellingen langs waterwegen (zie waterway survey (9). 50 100 
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Hoofdonderwerpen en methodes 

Soort waarop de 
methode zich primair 

richt 

Vermoedelijke 
doorlooptijd 
(maanden) 

Startjaar Methode en advies voortkomend uit analyse tabel 1 
Eenmalige 
kosten (K€ 

) 

Totaal aan 
jaarlijkse 

kosten (K€ 
) 

Vangen en telemetrie 
 BrV, BoV, BeV, VaV, MeV, 
GeG, FrS, BaV, InV, WaV 

          

  

 BrV, BoV, BeV, VaV, GeG, 
BaV, FrS, WaV 

6 2021 

Vooronderzoek naar de randvoorwaarden voor de toepasbaarheid van extrapolatie aan de hand 
van telemetrie data voor de inschatting van de landelijke PG (ook qua kosten) in relatie tot andere 
methoden. Aanname is dat voor BeV, VaV, BoV en BrV de methode zeker inzicht kan geven. Voor 
WaV, FrS, BaV en GeG is dat onzeker 

30   

  
WaV 

36 2022 
Gericht vang- en telemetrieonderzoek. Tel de uitvliegers bij de gevonden kraamverblijven. 12 
gebieden 

30 156 

  WaV 24 2024 Herhaal tellingen 1x in zes jaar 27 156 

Uitvliegtellingen 
RoV, LaV, TwV, GeG, MeV, 
WaV 

          

  WaV     Herhaling van enkel de tellingen vanuit bosmeetprogramma (dus zonder vangen en telemetrie).  73 55 

Overige Kennislacunes Alle soorten           

Methode gericht             

  

GeD, RuD, LaV, BaV, FrS, 
WaV, GeG, BeV, VaV 

48 2021 

Onderzoek of relatie tussen bezet (zoals blijkt uit bijv. geluidsdata) of potentieel habitat (zoals blijkt 
uit HSI) en aantal individuen te bepalen is en zo ja hoe dit kan worden toegepast voor monitoring. 
Met name voor wijdverspreide soorten kan dit mogelijk kostbare monitoring vervangen en 
verbeteren. Zie ook (9) 

500   

Overig             

  
Alle soorten 

  2021 
Verhoog deskundigheid van vleermuiswerkers met betrekking tot veldonderzoek en 
geluidsherkenning in het veld 

    

  Alle soorten 12 2021 Power berekeningen huidige methoden (gevoeligheid en robuustheid)      

  
Alle soorten  

6 2024 
Evalueer in 2024 resultaten in het geheel en advies waarmee door te gaan en met welke 
intensiteit.  

25   

  Alle soorten      Herbeschouw FRP/FRV.     
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Bijlage VII: Verkennende analyse effectiviteit maatregelen voor gewone 
dwergvleermuis 

Onderstaande tabellen geven de aantallen casussen/projecten weer met ontsloten data voor gewone 

dwergvleermuis. De ruwe data wordt gegeven in separaat bijgeleverde Excelbestand ‘Analyse 

Gewone dwergvleermuis’. Het betreft een verkennende analyse. 

De tabellen geven het aantal casussen dat gevonden is voor de gewone dwergvleermuis per functie 

(verblijfplaatstypen), per type maatregel (alternatief > compartimenten, 1 compartiment etc.), per 

plaatsing (inbouw, opbouw etc.), per grootte (klein, middel etc.). Wanneer de effectiviteit bekend is 

(ja/nee) betekent dat voor die casussen een before-after vergelijking kon worden gemaakt. Wanneer 

ze ‘onbekend’ is was dergelijke informatie niet aanwezig. 

Er is zeer zeker meer informatie en data aanwezig om een dergelijke analyse uitvoerig te kunnen 

uitvoeren. Die informatie en data is bij het opstellen van rapportage echter nog niet voldoende 

ontsloten. Zo zijn voor kraamverblijven in totaal 18 verschillende casussen gevonden welke 

voldoende informatie bevatten om een analyse te kunnen doen. Verdeeld over de (zeer) 

verschillende typen maatregelen, plaatsingslocatie, en groottes zal, met een dergelijk aantal 

casussen, een verdere (statistische) analyse geen bruikbare resultaten opleveren. 

 
Tabel 1: Aantallen van casussen van maatregelen voor kraamverblijven voor gewone dwergvleermuis, 
uit literatuur en ontheffingen. 

functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

kraamverblijf (totalen) 10 8 6 24 

alternatief > compartimenten     

inbouw     

klein     

Bollerman & Bankert, 2021 2   2 

opbouw     

klein     

Bollerman & Bankert, 2021  1  1 

Faunus Nature Creations, 2019   1 1 

Mackintosh, 2016  1  1 

middel     

Korsten, 2020b 1   1 

Schillemans, 2014 2   2 

onbekend     

Bollerman & Bankert, 2021   1 1 

vrij (bv paal)     

middel     

Hoefsloot & Korsten, 2020 1   1 

middelgroot     

Korsten, 2020b 1   1 

alternatief 1 compartiment     

inbouw     

klein     

Garland et al., 2017  1  1 

opbouw     

klein     

Mackintosh, 2016  2  2 

onbekend     

Mackintosh, 2016  1  1 

deel werkzaamheden niet uitvoeren (bv niet isoleren hele dak/ muur, etc.)     

aan (buitenkant)     

n.v.t.     

Hermanns et al., 2002   1 1 
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functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

n.v.t.     

n.v.t.     

Lintott & Mathews, 2018 1   1 

maatwerk aan (buitenkant) gebouw/deel     

aan (buitenkant)     

onbekend     

Mackintosh, 2016  1  1 

inbouw     

onbekend     

Schillemans, 2014 1   1 

vrij     

onbekend     

Schillemans, 2014  1  1 

maatwerk in (intern) gebouw/deel     

in (intern)     

groot     

Bollerman & Bankert, 2021   1 1 

onbekend     

Stone et al., 2013   1 1 

maatwerk vrijstaand (bv. vleermuistoren, aangepast gebouw)     

vrij     

middelgroot     

pers com Dekker   1 1 

Schillemans, 2014 1   1 

 
Tabel 2: Aantallen van casussen van maatregelen voor zomer- en paarverblijven voor gewone 
dwergvleermuis, uit literatuur en ontheffingen.  

functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

zomer- en paarverblijf 9 13 20 42 

alternatief > compartimenten     

inbouw     

klein     

Faunaprojecten, 2020b   1 1 

Vogelbescherming Nederland & Zoogdiervereniging, 2019 en 2020   1 1 

middel     

Faunaprojecten, 2020b   1 1 

opbouw     

klein     

Bollerman & Bankert, 2021  1  1 

vrij     

middelgroot     

Schillemans, 2014 1   1 

vrij (bv paal)     

middel     

Korsten, 2020b   1 1 

Schiebel et al., 2017   1 1 

Bobbeldijk et al., 2019   1 1 

alternatief 1 compartiment     

inbouw     

klein     

Bollerman & Bankert, 2021 1 1  2 

Schillemans, 2014 1   1 

middel     

Bollerman & Bankert, 2021  1  1 

zeer klein     

Vogelbescherming Nederland & Zoogdiervereniging, 2019 en 2020   1 1 

opbouw     

klein     

Bollerman & Bankert, 2021 1 1  2 

Faunaprojecten, 2020a   1 1 
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functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

onbekend     

Bollerman & Bankert, 2021  2 1 3 

Mackintosh, 2016  2  2 

zeer klein     

Bollerman & Bankert, 2021  3  3 

deel werkzaamheden niet uitvoeren (bv niet isoleren hele dak/ muur, etc.)     

aan (buitenkant)     

n.v.t.     

Hermanns et al., 2002   1 1 

maatwerk aan (buitenkant) gebouw/deel     

aan (buitenkant)     

onbekend     

Bollerman & Bankert, 2021  1  1 

n.v.t.     

Natuschke, 1998   1 1 

inbouw     

onbekend     

Schillemans, 2014 1   1 

vrij     

onbekend     

Schillemans, 2014 1   1 

maatwerk in (intern) gebouw/deel     

in (intern)     

groot     

Bollerman & Bankert, 2021 1 1  2 

onbekend     

Bollerman & Bankert, 2021   3 3 

Stone et al., 2013   1 1 

maatwerk vrijstaand (bv. vleermuistoren, aangepast gebouw)     

vrij     

groot     

Bollerman & Bankert, 2021   1 1 

middelgroot     

de Boer, 2012   1 1 

Dekker & Jonge Poerink, 2019 1   1 

pers com Dekker   1 1 

Schillemans, 2014 1  1 2 

onbekend     

Bollerman & Bankert, 2021   1 1 

 
Tabel 3: Aantallen van casussen van maatregelen voor winterverblijven voor gewone dwergvleermuis, 
uit literatuur en ontheffingen. 

functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

massawinterverblijf 1 4 3 8 

alternatief > compartimenten     

inbouw     

middel     

Bollerman & Bankert, 2021  1  1 

alternatief 1 compartiment     

in (intern)     

zeer klein     

Zwerver & Slot, 2015   1 1 

deel werkzaamheden niet uitvoeren (bv niet isoleren hele dak/ muur, etc.)     

aan (buitenkant)     

n.v.t.     

Hermanns et al., 2002   1 1 

inbouw     

n.v.t.     

pers com Ecogroen   1 1 

maatwerk aan (buitenkant) gebouw/deel     
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functie (type verblijfplaats) effectief?  

 ja nee onbekend eindtotaal 

aan (buitenkant)     

groot     

Bollerman & Bankert, 2021 1   1 

opbouw     

middelgroot     

Sietses, 2018, Meinesz, 2019, Brendeke, 2021  1  1 

maatwerk vrijstaand (bv. vleermuistoren, aangepast gebouw)     

vrij     

middelgroot     

Schillemans, 2014  1  1 

Sietses, 2018, Meinesz, 2019, Brendeke, 2021  1  1 

winterverblijf (niet massa) 2 2 1 5 

alternatief > compartimenten     

vrij     

middelgroot     

Schillemans, 2014  1  1 

deel werkzaamheden niet uitvoeren (bv niet isoleren hele dak/ muur, etc.)     

aan (buitenkant)     

n.v.t.     

Hermanns et al., 2002   1 1 

maatwerk aan (buitenkant) gebouw/deel     

inbouw     

onbekend     

Schillemans, 2014 1   1 

vrij     

onbekend     

Schillemans, 2014  1  1 

maatwerk in (intern) gebouw/deel     

inbouw     

onbekend     

Schillemans, 2014 1   1 

 

 
  



  

 

255 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

Bijlage VIII: Overzicht potentieel en bewezen effectieve maatregelen 

Onderstaande tabellen geven de conclusies over effectiviteit van de verschillende maatregelen weer 

op basis van de momenteel ontsloten data. Het betreft nadrukkelijk een momentopname. Met het 

verder ontsluiten van data en onderzoek zal de kennis toenemen en zullen conclusies wijzigen. 

Potentieel effectieve maatregelen zijn nog niet afdoende onderbouwd om als ‘bewezen effectieve’ 

maatregelen te kunnen gelden. 

 

In Tabel 1 een overzicht van alle bewezen effectieve maatregelen voor alle soorten (pagina 254). 

In Tabel 2 een overzicht van alle potentieel bewezen effectieve maatregelen voor laatvlieger, 

meervleermuis en tweekleurige vleermuis (pagina 259). 

In Tabel 3 een overzicht van alle potentieel bewezen effectieve maatregelen voor gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en kleine dwergvleermuis (pagina 265). 

In Tabel 4 een overzicht van alle potentieel bewezen effectieve maatregelen voor baardvleermuis, 

Brandts vleermuis en gewone grootoorvleermuis (pagina 268). 

 
Tabel 1: Overzicht van effectieve maatregelen die als bewezen kunnen worden beschouwd; voor 
onderbouwing van het oordeel zie separate analysetabel 3 Effectiviteit maatregelen; voor afkortingen 
soorten: zie Bijlage I. 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

BaV kraamverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

BaV kraamverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

BaV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

BaV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

BaV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV kraamverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

BaV kraamverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

BaV zomerverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

BaV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

BaV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

BaV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

BaV zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD kraamverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

GeD kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD zomerverblijfplaats maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeG paarverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

GeG winterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG zomerverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

KlD kraamverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

KlD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden 

  

KlD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden 

  

KlD zomerverblijfplaats deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, etc.) 

    

KlD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

KlD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden 

  

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 
m3) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 
m3) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment inbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw klein (800 - 
2200 cm2) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel grootte van 
maatregel 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

vrij (bijvoorbeeld paal) middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

inbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD zomerverblijfplaats standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten 

opbouw zeer klein 
(<800 cm2) 

TwV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers creëren van tocht om dieren 
weg te jagen 

  

TwV mannenverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

TwV mannenverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

TwV zomerverblijfplaats standaard, alternatief met één compartiment opbouw middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

 

 
Tabel 2: Potentieel effectieve maatregelen voor gewone dwergvleermuis (GeD), ruige dwergvleermuis 
(RuD) en kleine dwergvleermuis (KlD); voor onderbouwing van het oordeel zie separate analysetabel 3 
effectiviteit maatregelen. 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

GeD kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeD kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

GeD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

GeD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

GeD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

GeD massawinterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

GeD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

GeD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 



  

 

261 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

GeD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt 
groot (>15 
m3) 

GeD massawinterverblijfplaats bovengronds verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

GeD paarverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geur om 
dieren weg te jagen   

GeD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geluid om 
dieren weg te jagen   

GeD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

GeD winterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD winterverblijfplaats bovengronds verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

GeD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

GeD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

GeD zomerverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 



  

 

262 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

GeD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

GeD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

GeD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geluid om 
dieren weg te jagen   

GeD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

KlD kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

KlD kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

KlD kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

KlD mannenverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

KlD massawinterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

KlD paarverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

KlD paarverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

KlD paarverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

KlD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

KlD winterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

KlD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

KlD winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

KlD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

KlD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

KlD zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

KlD zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

KlD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om 
dieren weg te jagen   

KlD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

RuD massawinterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD paarverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

RuD paarverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

RuD paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

RuD paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

RuD paarverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

RuD winterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel 
(2.200 - 
25.000 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 



  

 

266 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

RuD winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

RuD winterverblijfplaats bovengronds verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

RuD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

RuD winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om 
dieren weg te jagen   

RuD zomerverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

RuD zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

RuD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

RuD zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

RuD zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

RuD zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 

toepassen van exclusion 
flaps om dieren buiten te 
houden   

 

 
Tabel 3: Potentieel effectieve maatregelen voor laatvlieger (LaV), meervleermuis (MeV) en 
tweekleurige vleermuis (TwV); voor onderbouwing van het oordeel zie separate analysetabel 3 
Effectiviteit maatregelen. 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

LaV kraamverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

LaV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

LaV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

LaV kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

LaV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geluid om 
dieren weg te jagen   

LaV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

LaV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

LaV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

LaV winterverblijfplaats bovengronds maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

LaV zomerverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

LaV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

LaV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

LaV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 
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Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

LaV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

LaV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

LaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

LaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

LaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

LaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

LaV zomerverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

LaV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

LaV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geur om dieren 
weg te jagen   

LaV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

LaV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

MeV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

MeV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

MeV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

MeV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

MeV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

MeV mannenverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

MeV mannenverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV mannenverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV mannenverblijfplaats maatwerk ondergronds/grondgedekt groot (>15 m3) 

MeV mannenverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

MeV mannenverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

MeV paarverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

MeV paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV paarverblijfplaats maatwerk ondergronds/grondgedekt groot (>15 m3) 

MeV paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

MeV paarverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

MeV zomerverblijfplaats maatwerk ondergronds/grondgedekt groot (>15 m3) 

MeV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

MeV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

MeV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 



  

 

268 
 

Advies agendabepaling monitoring en onderzoek aan vleermuizen in het kader van de energietransitie 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

MeV zomerverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

TwV kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

TwV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

TwV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

TwV kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

TwV mannenverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV mannenverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV mannenverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

TwV mannenverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

TwV mannenverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

TwV paarverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

TwV paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

TwV paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

TwV paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

TwV paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

TwV paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

TwV paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

TwV winterverblijfplaats bovengronds 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

TwV winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

TwV winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregel 

TwV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) groot (>15 m3) 

TwV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw groot (>15 m3) 

TwV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

TwV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

TwV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

TwV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

TwV zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

 

 
Tabel 4: Potentieel effectieve maatregelen voor baardvleermuis (BaV), Brandtsvleermuis (BrV) en 
gewone grootoorvleermuis (GeG). Voor onderbouwing van het oordeel zie separate analysetabel 3 
Effectiviteit maatregelen. 

soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregelen 

BaV kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BaV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BaV kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

BaV winterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt 
groot (>15 
m3) 

BaV winterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BaV zomerverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

BrV kraamverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

BrV kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregelen 

BrV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

BrV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

BrV kraamverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV kraamverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV kraamverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV kraamverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV winterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt 
groot (>15 
m3) 

BrV zomerverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

BrV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

BrV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

BrV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

BrV zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

klein (800 - 
2200 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten vrij (bijvoorbeeld paal) 

zeer klein 
(<800 cm2) 

BrV zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

zeer klein 
(<800 cm2) 
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregelen 

GeG kraamverblijfplaats 

deel werkzaamheden niet uitvoeren 
(bijvoorbeeld niet isoleren hele dak, muur, 
etc.)     

GeG kraamverblijfplaats verwarming aanbrengen in voorziening 
geef aan bij welk type 
voorziening   

GeG kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

GeG kraamverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

GeG paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

GeG paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

GeG paarverblijfplaats maatwerk ondergronds/grondgedekt 
groot (>15 
m3) 

GeG paarverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG paarverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG paarverblijfplaats maatwerk ondergronds/grondgedekt 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG paarverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

GeG paarverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

GeG winterverblijfplaats bovengronds maatwerk ondergronds/grondgedekt 
groot (>15 
m3) 

GeG winterverblijfplaats bovengronds maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeG winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

GeG winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
creëren van tocht om dieren 
weg te jagen   

GeG winterverblijfplaats bovengronds voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

GeG zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

groot (>15 
m3) 

GeG zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

GeG zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
groot (>15 
m3) 

GeG zomerverblijfplaats maatwerk 

vrij (bijvoorbeeld 
vleermuistoren, aangepast 
gebouw) 

middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG zomerverblijfplaats maatwerk buitenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG zomerverblijfplaats maatwerk binnenkant gebouw 
middelgroot 
(1,5 - 15 m3) 

GeG zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met één 
compartiment opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten inbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 
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soort functie (type verblijfplaats) type maatregel plaatsing van maatregel 
grootte van 
maatregelen 

GeG zomerverblijfplaats 
standaard, alternatief met meerdere 
compartimenten opbouw 

middel (2.200 
- 25.000 cm2) 

GeG zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van licht om dieren 
weg te jagen   

GeG zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van exclusion flaps 
om dieren buiten te houden   

GeG zomerverblijfplaats voorkomen van slachtoffers 
toepassen van geluid om 
dieren weg te jagen   
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Bijlage IX: Wanneer is mitigatie of compensatie succesvol en hoe is dat herkenbaar? 

Inleiding 
We gebruiken de volgende begripsdefinities. Mitigatie is verzachten van effecten, eventueel zover dat 
er geen effect meer is en een effect is voorkomen. Compensatie is vervangen van een habitat of 
functioneel leefgebied. NB. Het begrip mitigatie wordt in sommige gevallen ook wel voor het geheel 
van voorkomen, verzachten en vervangen gebruikt. 
Maatregelen ter mitigatie of compensatie moeten (bij voorkeur) ‘evidence based’ zijn. Omdat het 
leveren van bewijs dat maatregelen – kunnen – werken, vraagt om onderzoek en/of monitoring van 
genomen maatregelen en publicatie van de resultaten, is er niet altijd (wetenschappelijk) bewijs van 
het functioneren. 
Daarom is het zaak maatregelen die genomen of voorgesteld worden zo logisch mogelijk te baseren 
op kennis en ervaring met de eisen die soorten stellen aan hun verblijfs-, foerageer- en verbindend 
habitat. Op die manier wordt er ten minste op het niveau van ‘best practice’ gewerkt. Adviseurs 
moeten de soorten en de (beschikbare) literatuur, over zowel basale ecologie als over effectiviteit 
maatregelen, dus goed kennen.  
Vervolgens is het van groot belang om maatregelen die ergens genomen zijn of worden te monitoren, 
zodat de functionaliteit kan worden vastgesteld en ervan kan worden geleerd (Plan-Do-Check-Act-
cyclus). 
In het proces van opbouwen van kennis en ervaring en uiteindelijk bewijs van effectiviteit van 
maatregelen, is het echter van belang helder te hebben wanneer een maatregel ‘gebruikt wordt’, 
functioneert, effectief of succesvol is. In de navolgende tekst analyseren we daarom het fenomeen 
van functioneel, effectief en succesvol zijn van maatregelen aan de hand van vragen.  
 
Analyse van de vraag: Wat is succesvolle mitigatie of compensatie? 
Hoe kunnen we aankijken tegen het al dan niet ‘succesvol zijn’ van maatregelen ten behoeve van 
mitigatie of compensatie van effecten op individuen of populaties van vleermuizen en/of de 
kwantiteit en kwaliteit van hun leefgebied, voor de functies verblijfshabitat (zomer-, kraam-, paar-, 
winterverblijf, zwermlocatie), jachthabitat en verbindend habitat?  
 
Mitigatie 
Mitigatie van negatieve effecten is succesvol, als de effecten zodanig worden voorkomen of verzacht, 
dat er geen, of in ieder geval geen negatieve, impact is op de soorten, c.q. op de relevante 
populatiedynamische factoren zoals overleving/sterfte en reproductie. Zo’n effect kan er zijn via 
directe invloed op een individu (bijvoorbeeld directe sterfte door slachtofferrisico van windturbines 
of verkeer) of via meer indirecte invloed van veranderingen van het habitat (bijvoorbeeld verstoring 
door licht in het jachtgebied, of aanwezigheid mensen in een verblijf, of een veranderd microklimaat 
in het verblijf, welke kunnen leiden tot verhoogde sterfte of verminderde reproductie). 
 
Compensatie 
Compensatie van negatieve effecten is succesvol als voor de verloren habitat of de in kwaliteit 
veranderde habitat een zodanig alternatief of aanvullend habitat kan worden aangeboden, dat 
individuen en populaties kunnen beschikken over verblijfs-, jacht- en verbindend habitat van 
voldoende grootte en kwaliteit, om de niet te voorkomen of te verzachten effecten en daarmee 
verbonden negatieve impact op de individuen en populaties, c.q. op de relevante 
populatiedynamische factoren, op te vangen.   
Een maatregel kan het aanbieden van een verblijfshabitat, foerageerhabitat of verbindend habitat 
zijn, maar ook het verbeteren van de kwaliteit van de habitat. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om 
wegnemen van lichthinder, bevorderen van de luchtvochtigheid in een winterverblijf, verdichten van 
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de opgaande vegetatie in een vliegroute, vergroten van wegkruipmogelijkheden, vergroten van 
voedselaanbod enzovoorts. 
 
Effecten en Maatregelen  
Effecten zijn bijvoorbeeld doden, verwonden, verstoren, beschadigen of vernielen, als gevolg van 
bijvoorbeeld kappen, slopen, renoveren, na-isoleren, kunstlicht, geluid, verkeer, doorsnijding, 
windturbines et cetera.  
Een mitigerende maatregel kan effecten verzachten die van invloed zijn op een individu of groep of 
op een verblijfplaats (zomer-, kraam, paar-, winterverblijf, zwermlocatie), maar het kan ook om een 
jachtgebied of verbinding/vliegroute gaan. 
Een vervangende of compenserende ‘maatregel of object’ kan een vervangende verblijfplaats zijn 
(zomer-, kraam, paar-, winterverblijf, zwermlocatie), maar het kan ook om een vervangend 
jachtgebied of verbinding/vliegroute gaan. 
 
Het ‘werken’ van een maatregel 
Het ‘blijven gebruiken’ van een functioneel habitat (woon-, foerageer- en verbindend habitat) door 
mitigerende maatregelen kan iets zeggen over of de maatregel een effect heeft. Dat is een belangrijk 
signaal, maar is op zichzelf nog niet hetzelfde als ‘voldoende of volledig mitigeren’. Zo kan ook ‘het 
gebruiken’ van een compenserende maatregel door vleermuizen iets zeggen over dat de 
nieuwe/vervangende locatie bekend is, dat individuen of een groep erin gaan en willen en dat het 
een zomerverblijf, winterverblijf of zelfs kraamverblijf kan zijn. Ook dat is een belangrijk en goed 
signaal, maar is op zichzelf nog niet hetzelfde als het volledig ‘voldoende of volledig compenseren’ 
van de functionaliteit die er was. 
Wanneer we maatregelen nemen, voor vervanging of verbetering van verblijfshabitat, 
foerageerhabitat of verbindend habitat, kunnen we de effectiviteit van de maatregel analyseren door 
te vragen naar het gebruik van de maatregel door vleermuizen op verschillende niveaus. In de 
tabellen op de volgende pagina’s wordt dit nader uitgewerkt.  
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Is mitigatie/compensatie succesvol wanneer... 

 

Kwalitatief  voor soort 

 

1. Een bestaand habitat of vervangend habitat wordt gebruikt?  

- Door de zelfde soort? Ja, maar gebruik op zichzelf nog niet voldoende. 

- Door andere soort(en)?  Nee, maar wellicht van belang voor andere soort. 

- Mede door andere soort(en)? Ja,  maar gebruik op zichzelf nog niet voldoende,  
en wellicht van belang voor andere soort. 

 

Kwalitatief  voor functie 

 

2. Een bestaand habitat of vervangend habitat wordt gebruikt?  

- Voor dezelfde functie?  Ja, een sterker signaal,  
maar gebruik voor functie op zichzelf nog niet voldoende. 

- Voor andere functie(s)? Nee, maar wellicht van belang voor andere functie en/of soort-functie-
combinatie. 

- Mede, voor andere functie(s)? Ja,  Een nog sterker signaal,  
maar gebruik op zichzelf nog niet voldoende, en wellicht van belang 
voor andere soort. 

 

Kwantitatief  voor specifieke soort-functie combinatie 

 

3. Een bestaand habitat of vervangend habitat wordt gebruikt?  

- Een lager aantal? Nee, duidt niet op goede trend populatie 

- Een vergelijkbaar aantal? Nee, Alweer een nog sterker signaal,  
maar gebruik door vergelijkbaar aantal voor zelfde functie op zichzelf 
nog niet helemaal voldoende. 

- Hetzelfde aantal?  Ja, Een nog sterker signaal,  
dat zeker doet verwachten dat de ook de trend en dus de populatie-
ontwikkeling in orde is,  
maar gebruik door vergelijkbaar aantal voor zelfde functie op 
zichzelf, zonder meerjarige data, nog niet helemaal voldoende.  

- Een hoger aantal dieren? Ja,  Een nog sterker signaal, maar gebruik door hoger aantal voor zelfde 
functie op zichzelf, zonder meerjarige data, nog niet helemaal 
voldoende. 
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Effect op het niveau van de populatie 
Monitoring van een ‘gemitigeerd bestaand habitat’ of ‘nieuw compenserend habitat’ kan iets zeggen 
over ‘trend van aantallen’ in/bij een gemitigeerd habitat of compenserend habitat (bijvoorbeeld 
aantallen dieren en soorten die overwinteren in een winterverblijf, aantallen en/of relatieve activiteit 
van dieren en soorten die jagen in een specifiek jachtgebied, aantallen dieren en soorten die een 
vliegroute gebruiken). Dat zegt zeker iets over de trend in/bij, en dus de kwaliteit van of staat van zijn 
van het object, maar dat is niet hetzelfde als de trend van de populatie! De trend – die natuurlijk 
afhankelijk is van een heleboel andere factoren – kan iets zeggen over of maatregelen de populatie 
functioneel ondersteunen.  

 
 

Kwantitatief  ontwikkeling populatie specifieke soort specifiek object 

 

4. Monitoring van de aantallen dieren die een ‘gemitigeerd habitat’ of ‘compenserend habitat’ gebruiken:  

 

- Een negatieve trend laat zien? Nee, Maar hoeft niet noodzakelijker wijs te duiden op trend populatie in 
omgeving 

- Een stabiele trend laat zien? Ja,  Maar hoeft niet noodzakelijker wijs te duiden op trend populatie in 
omgeving 

- Een positieve trend laat zien? Ja,  Maar hoeft niet noodzakelijker wijs te duiden op trend populatie in 
omgeving 

 

Hoe vaker het antwoord ‘Ja’ is, en hoe donkerdergroen het ‘Ja’ is, hoe dichter een succesvolle mitigatie/compensatie 
wordt benaderd.    

 

 
 

Kwantitatief  populatieontwikkeling specifieke soort op relevant schaalniveau 

 

5. Monitoring van de populatie waarvoor het ‘gemitigeerd habitat’ of ‘compenserend habitat’ relevant is:  

 

- Een negatieve trend laat zien? Nee, Als object zelf ook negatief, is dit een nog sterker negatief signaal.   

- Een negatieve trend laat zien? Ja, Als object zelf wel positief, is dit toch een negatief signaal, maar 
negatieve trend hoeft niet noodzakelijker wijs te duiden 
gebrekkige bijdrage van het object aan de populatietrend. 
Het kan daarnaast echter nodig blijven het ‘de kansen die object 
biedt’ voor versterking van de populatie te moeten (kunnen) 
benutten.  

- Een stabiele trend laat zien? Nee, Als object zelf negatief, is dit geen geruststellend signaal.   

- Een stabiele trend laat zien? Ja,  Als object zelf positief, is dit een geruststellend signaal.  
Het kan daarnaast echter nodig blijven het ‘de kansen die object 
biedt’ voor versterking van de populatie te moeten (kunnen) 
benutten. 

- Een positieve trend laat zien? Nee,   Als object zelf negatief, is dit in ieder geval een geruststellend 
signaal.   

- Een positieve trend laat zien? Ja,  Als ook object zelf positief, is dit zeker een geruststellend signaal.  
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Bijlage X: Soort-functiecombinaties 

Vleermuizen leven in matriarchale kolonies van nauwverwante vrouwtjes. De jonggeboren 
mannetjes verlaten de kolonie aan het einde van de zomer. Mannetjes leven verder vooral solitair 
en/of in kleine groepen en worden in uitzonderingsgevallen ook in een kraamverblijf gevonden. 
Vleermuizen wonen in netwerken van functionele deelleefgebieden, i.c. van woon-, voedsel en 
verbindend habitat. Ze gebruiken zo een netwerk van (een groter of kleiner aantal): 
- kraamverblijfplaats(en) 
- zomerverblijfplaats(en)/mannenverblijfplaats(en) 
- paarverblijfplaats(en) of -territorium/territoria 
- tussenverblijfplaats(en) 
- zwermlocatie(s) 
- winterverblijfplaats(en) 
- dagelijkse route(s) 
- migratieroute(s) 
- aan de overige functies gekoppelde foerageergebieden en voedselproducerende gebieden.   
 
Het snijvlak van ‘vleermuizen’ en ‘landschap’ is dus een functioneel netwerk van soort-
functiecombinaties (SFC’s), zoals laatvlieger-kraamverblijf, rosse vleermuis-paarverblijf of ruige 
dwergvleermuis-migratieroute. De mogelijke functies worden weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Specificatie habitat vleermuizen – SFC’s 

 Mogelijke SFC’s Nadere toelichting 

   

Woonhabitat  

 Zomerverblijf Groep van op dat moment niet zwangere of zogende vrouwtjes. Groep waarvan niet is vastgesteld 
of ze zwanger/zogend zijn. Groep mannetjes. Deze verzamel categorie dient vooral ter 
onderscheid van ‘het kraamverblijf’. Wanneer het in het veld praktisch mogelijk is de status in 
meer detail vast te stellen, is dat altijd beter.  

 niet zwanger of zogend 

 status niet vastgesteld 

 mannenverblijf 

 Kraamverblijf Groep zwangere of zogende vrouwtjes.  Er kunnen ook niet zogende vrouwtjes en enkele 
mannetjes aanwezig zijn.  

 Paarverblijf / -territorium Paarverblijven kunnen ook functie vervullen voor vrouwtjes onderweg van zomer- naar 
wintergebied. 

 Tussenverblijf Verblijf dat onderweg van zomer- naar wintergebied wordt gebruikt 

 Zwermlocatie Locatie waar gezwermd wordt bv. bij klassiek winterverblijf zoals mergelgroeve of ijskelder (paring, 
jongen locatie tonen). Locatie van mindernachtzwermen van gewone dwergvleermuis, of van 
zwermen in de winter na koudeval. 

 Winterverblijf Winterverblijf, massa-winterverblijf 

   

Verbindend habitat  

 Dagelijkse Route(s) Lager gebonden aan landschapsstructuren, hoger als transitroute 

 Migratieroute(s) Migratiefront, gestuwde migratie, migratielandschap 

   

Voedselhabitat  

 Foerageergebied  

 Productie  
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Schematisch overzicht van het geneste jaarrond gebruikte netwerk van functionele deelleefgebieden 
(woon-, voedsel- en verbindend habitat).  
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Bijlage XI: Fysiologische en ecologische achtergronden met betrekking tot 
mechanismen achter effectiviteit van maatregelen 

Achtergrond eisen microklimaat 

Vrouwelijke en mannelijke vleermuizen hebben in principe een vergelijkbare fysiologie en kunnen 

onder dezelfde condities in torpor gaan (Turbill & Geiser 2006). Echter ecologische verschillen 

bepalen dat vrouwen gedurende de zomer toch minder in torpor gaan. Zwangerschap en lactatie 

kosten zeer veel energie (Racey & Entwistle 2000). Energiebesparing door een keuze voor relatief 

warme plekken is een veel voorkomend mechanisme, hoe warmer de plekken, hoe korter de 

zwangerschap kan zijn (Racey & Swift 1981, Kerth et al. 2001). Soorten in de bebouwde 

leefomgeving, waarvoor deze voorkeur duidelijk gedocumenteerd is, zijn onder andere laatvlieger 

(Harbusch et al 2006), grootoorvleermuis (Speakman 1987), baardvleermuis (Hübner 2004) en 

meervleermuis (Haarsma 2012). Voor vrijwel alle soorten geldt een maximumwaarde van 40°C, 

hierboven ervaren dieren oververhitting en zullen verhuizen (intern of extern).  

 

Extern of intern verhuizen 

De keuze voor extern of intern verhuizen is mogelijk gedeeltelijk gekoppeld aan groepsgrootte en 

gedeeltelijk aan de eigenschappen van een verblijfplaats. Groepen van vleermuizen in grote 

verblijfplaatsen, zoals de laatvliegers op de kerk van Castenray (Lemmers et al. 2020), 

baardvleermuizen op de kerk van Ginneken (Korten & van den Brink 2010), kleine dwergvleermuis in 

Zuid-Holland (Noort et al. 2020) lijken bij voorkeur/vooral intern te verhuizen. Terwijl kleinere 

groepen van dezelfde soorten ook tussen verblijfplaatsen verhuizen, met name als de 

buitentemperatuur te warm wordt (Bartonička & Řehák 2007). Uit onderzoek blijkt dat kleine 

verblijven gemiddeld door kleinere groepen worden gebuikt en dat zwangere en lacterende 

vrouwtjes de voorkeur hebben voor de iets grotere verblijven (Olson & Barclay 2013). Het is mogelijk 

dat onvoldoende aanbod van grotere verblijven sommige soorten ‘dwingt’ in relatief kleinere 

groepen te leven, met als bijkomend effect dat energiemanagement lastiger is en verhuizen vaker 

nodig is. Bij soorten zoals meervleermuis is aangetoond dat het verhuisgedrag toeneemt (en de 

groepsgrootte afneemt) als een alternatief verblijf (een andere woning) minder geschikt is (Haarsma 

2019). Het is onduidelijk welk effect een toename van verhuisgedrag op de reproductie van een soort 

heeft. 

 

Omgevingskenmerken, context, netwerk 

Uit de analysetabel 4 blijkt dat netwerk gerelateerde parameters nog veelal te weinig bekend zijn. 

In analysetabel 3 worden ‘groepsgedrag (aanwezigheid van satellieten) en bekend gebruik voor 

andere functies, vaak als mechanismen/factoren genoemd welke het effectiviteit kunnen verklaren. 

Daarbij gaat het zowel om satellietplekken van een kraamverblijf, als om paar-, zomer- en 

mannenverblijven behorend tot een netwerk van één soort. Bij de meeste soorten leven mannen en 

vrouwen gescheiden, de vrouwen leven in een of meer grote groepen, de mannen in meerdere 

kleinere groepjes, vaak nabij de vrouwtjes. Bij geboorte is de geslacht ratio 50:50 is (Crichton & 

Krutzsch 2000). Vaak zijn mannen- en vrouwen populaties niet gelijk verdeelt in het landschap omdat 

de mannen een heel ander dispersie patroon kennen (onder andere Kerth et al. 2002, Haarsma et al 

2019, Safi et al. 2007).  

 De ligging van een verblijfplaats ten opzichte van essentieel leefgebied en de inrichting van de 
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directe omgeving van een verblijfplaats kunnen voor bepaalde soorten cruciaal zijn bij de acceptatie 

van een verblijfplaats. Met name soorten met een relatief kleine actieradius, zoals gewone 

grootoorvleermuis en gewone dwergvleermuis hebben belang bij de aanwezigheid van lijnvormige 

landschapselementen in de directe nabijheid van een verblijfplaats (Entwistle et al 1997; Jenkins et al 

1998). 

 De aanwezigheid van potentieel verstorende elementen, zoals verlichting, kan ook een effect 

hebben op de keuze (en het gebruik) van een verblijfplaats (Verkem & Moermans 2002).  

 Uit buitenlands onderzoek blijkt dat soorten in een stedelijke omgeving een voorkeur hebben 

voor relatief hoge gebouwen (Bihari & Bakos 2001), in delen van een stad met een relatief lage 

gebouw- en straatdichtheid en bijbehorende verkeersintensiteit (Neubaum et al. 2007). 

 


