
HULP GEZOCHT!
We hebben jullie hulp nodig! Isolatie en renovatie van gebouwen hebben een grote impact op
gebouwbewonende vleermuizen. We nemen wel maatregelen, maar weten vaak nog onvoldoende of
deze maatregelen ook wel effectief zijn. Dit willen we samen met jullie onderzoeken en daarom deze
oproep.

We zijn op zoek naar aangebrachte voorzieningen voor kraamverblijfplaatsen voor de gewone
dwergvleermuis en de laatvlieger en voor massawinterverblijfplaatsen voor de gewone
dwergvleermuis. We zoeken hierbij voor de onderlinge vergelijking zowel voorzieningen waarvan
bekend is dat ze in gebruik zijn, als ook voorzieningen die (nog) niet in gebruik zijn. Misschien hebben
jullie in het verleden een voorziening laten plaatsen/geplaatst of weten jullie dat zo’n voorziening in
het kader van bijvoorbeeld een ontheffing is geplaatst.
Daarnaast hebben we jullie hulp nodig om op deze locaties vleermuistellingen te doen tegen een
(beperkte) vergoeding.

context
Het ministerie van LNV heeft geld beschikbaar gesteld om tot meer bewezen effectieve voorzieningen
voor vleermuizen te komen. In 2021 heeft de Zoogdiervereniging hier een voorstel voor geschreven.
De opzet van het onderzoek waar we nu jullie hulp voor vragen, is om kenmerken of parameters van
aangebrachte voorzieningen en ”natuurlijke” verblijfplaatsen met elkaar te vergelijken, in combinatie
met metingen van het interne klimaat. Dit in combinatie met het verzamelen van data over het wel of
niet in gebruik zijn van de voorziening en het aantal dieren. Zo verwachten we de belangrijkste
kenmerken van een effectieve voorziening te kunnen gaan bepalen. In het totaal zoeken we 120
aangebrachte voorzieningen die in onderstaande tabel zijn weergegeven.

aangebrachte voorziening,
in gebruik

aangebrachte voorziening,
niet in gebruik

kraamverblijfplaats
gewone dwergvleermuis 30 30
laatvlieger 20 20

massawinterverblijfplaats
gewone dwergvleermuis 10 10

Voor deelname gelden de volgende randvoorwaarden:
- het betreft een inbouwvoorziening (dus geen voorzieningen aan een muur, een paalkast etc.);
- de afstand tot de  verdwenen verblijfplaats moet bekend zijn, indien van toepassing;
- het is bekend sinds wanneer de voorziening aanwezig is;
- het is bekend welk type voorziening is ingebouwd en met welke dimensies;
- onderzoek kan plaatsvinden in 2023 of 2024 (er is budget voor 1 jaar onderzoek per locatie).

Aanvullend geldt als randvoorwaarde voor aangebrachte kraamvoorzieningen van gewone
dwergvleermuis:

- minimale oppervlakte 4.000 vierkante centimeter bij 1 laag (buitenmaten: hoogte x breedte)
of een inwendig volume van ten minste 40 liter.

gevraagde werkzaamheden
Naast het melden van bekende voorzieningen vragen we jullie ook of je de voorziening 2 keer kunt
tellen. Het gaat hierbij om uitvliegtellingen bij de kraamverblijfplaatsen en veldcontroles naar
zwermactiviteit bij massawinterverblijfplaatsen. Wij zorgen dat er bij de kraamverblijfplaatsen
dataloggers voor temperatuur en vochtigheid worden geplaatst en uitgelezen en dat relevante
parameters worden opgenomen.



kraamverblijfplaatsen: uitvliegtellingen
- 2 uitvliegtellingen in juni, 15 tot 25 dagen uit elkaar bij goede omstandigheden (>10°C, <5 Bft,

droog)
- vanaf zonsondergang tot kwartier na de laatste uitvlieger
- resultaten: naam teller, datum, weer, tijd (van-tot), aantal uitvliegende dieren

massawinterverblijfplaatsen: zwermgedrag
- 2 controles op zwermgedrag in de periode 15 augustus tot 1 september, ongeveer 10 dagen

uit elkaar bij goede omstandigheden (>13°C, <4 Bft, droog)
- telling van 2 uur vanaf ongeveer middernacht
- resultaten: naam teller, datum, weer, tijd (van-tot), aantal dieren per tijdseenheid

vergoeding
We willen zo veel mogelijk bureaus de kans geven om aan dit project mee te doen. Om te komen tot
voldoende locaties om goede uitspraken te kunnen doen, hebben we het binnen het
subsidieprogramma beschikbare budget verdeeld over de werkzaamheden per locatie. Het budget is
daardoor beperkt. We hopen dat dit jullie niet weerhoudt om deel te nemen aan de tellingen. Het is
een unieke kans om samen antwoorden te krijgen wat nu effectieve voorzieningen zijn voor
vleermuizen! We komen dan op een vaste prijs per voorziening van 350 euro inclusief btw (289,25
euro exclusief btw).

aanmelding en verder proces
Aanmelden kan via het registratieformulier tot uiterlijk vrijdag 3 maart 2023. Hier geef je aan welke
locaties mee zouden kunnen doen met het onderzoek en of je zelf bereid bent om ook tellingen uit te
voeren. Het is dus ook mogelijk om alleen locaties aan te dragen en niet zelf het onderzoek uit te
voeren.
Vanaf 7 maart starten we met het beoordelen/selecteren van de locaties die mee kunnen doen in het
onderzoek. Hierbij willen we een zo representatief mogelijke steekproef van vergelijkbare
voorzieningen krijgen verspreid over Nederland. Iedereen krijgt uiterlijk 10 maart bericht of de
aangemelde locatie(s) mee kunnen doen in dit onderzoek.
Mocht een locatie voor dit onderzoek afvallen, dan is het overigens nog steeds zeer interessant voor
het vervolg en andere onderdelen van het programma. Een ander doel van dit subsidieprogramma is
namelijk dat er gewerkt gaat worden aan een datavoorziening waarin dit soort data kan worden
ingevoerd en ontsloten, zodat we door de jaren heen een steeds grotere dataset opbouwen op basis
waarvan we analyses kunnen doen. Dit zal in principe een datavoorziening worden die voor
deelnemende partijen onder voorwaarden beschikbaar is voor gebruik. Hierover zal nog nader
contact worden gelegd over de mogelijkheden, wensen en eisen.

Voor vragen over deze uitvraag kun je mailen naar: martin.epe@zoogdiervereniging.nl.

Alvast bedankt voor je reactie en aanmelding namens de programmacommissie en het ministerie van
LNV: Chris Driessen (Regelink Ecologie en Landschap), John Melis (JM Ecologie), Marcel Schillemans
(Zoogdiervereniging), Marco Snijder (Bureau Viridis), Martin Epe (Zoogdiervereniging), Sabine
Trollip-de Graaf (Arcadis) en Gerard Lubbers (Eelerwoude).

https://survey123.arcgis.com/share/4d3037df946b4f448d4c39932483ea74

