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Voorwoord 
 
Voor u ligt het provinciale soortbeschermingsplan voor vleermuizen.  Het is een plan dat 
een stevige impuls geeft aan de bescherming van alle vleermuissoorten die Noord-Brabant 
rijk is. 
In de nota “Over bevers, blauwtjes en brabanters, ruimer baan voor bedreigde 
brabanders” (2004) hebben Gedeputeerde Staten de soorten benoemd die in aanmerking 
komen voor een extra inspanning van de provincie. Ook vleermuizen behoren tot die 
soorten die wij extra willen beschermen.  
Vleermuizen zijn fascinerend, maar door hun leefwijze evengoed mysterieus. Hierdoor is 
er nog veel onbegrip. Ook zijn er maar weinig echte deskundigen waardoor er nog vrij 
weinig van deze dieren bekend is. 
 
Wij willen in onze provincie de populaties van de verschillende vleermuissoorten een 
duurzaam en veilig thuis te bieden. Het is dan wel nodig dat zowel individuele burgers als 
betrokken overheden en organisaties meehelpen en ook acties ondernemen om de 
vleermuizen te beschermen.  
De provincie zet hier met de uitvoering van dit soortbeschermingsplan de komende jaren 
in ieder geval extra op in.  
 
 
Annemarie Moons 
Gedeputeerde voor Water, Natuur en Milieu 
Provincie Noord-Brabant 
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1 Inleiding 

In de periode 1940-1980 werd in Nederland bij 11 van de 19 vleermuissoorten een 
matige tot sterke achteruitgang in aantallen vastgesteld. Hoewel er weinig gegevens over 
de aantalontwikkelingen uit Noord-Brabant beschikbaar zijn, is aannemelijk dat in die tijd 
ook hier een belangrijk deel van de soorten in aantal achteruit is gegaan, of uit Noord-
Brabant is verdwenen. Bij een deel van deze soorten is sindsdien sprake van herstel, maar 
de aantallen blijven nog ver achter bij die van halverwege de vorige eeuw. Enkele soorten 
zijn nog steeds zeer zeldzaam, of nog niet terug gekeerd. 
Vleermuizen zijn al geruime tijd wettelijk beschermd en er wordt ook al lange tijd 
voorlichting gegeven over deze dieren. Misverstanden, zoals dat vleermuizen in je haar 
vliegen, zijn dan ook voor een groot deel verdwenen en het beeld dat mensen hebben van 
vleermuizen is veel positiever geworden. Door hun complexe ruimtegebruik is het 
daadwerkelijk beschermen van het leefgebied van vleermuizen echter niet eenvoudig. Het 
zijn dieren die een hoge leeftijd, van tientallen jaren, kunnen bereiken en waarvan de 
vrouwtjes maar één jong per jaar ter wereld brengen. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor 
niet alleen zeldzame soorten beschermende maatregelen verdienen, maar ook algemene 
soorten als de gewone dwergvleermuis. 
 
Dit plan probeert inzichtelijk te maken wat er nodig is voor de bescherming van 
vleermuizen. Na de beschrijving van de vleermuissoorten in Noord-Brabant en de 
ecologie van vleermuizen wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op beleid en regelgeving. 
Hoofdstuk 5 gaat nader in op de doelstelling van dit soortbeschermingsplan. Daarna 
worden knelpunten in de bescherming genoemd, gevolgd door een actieplan. Belangrijke 
onderdelen van dit actieplan zijn de prioritering van de acties zowel in de tijd als 
gebiedsgericht. 
 
Gezien de omvang van de knelpunten en mogelijke maatregelen is het niet mogelijk in dit 
plan uitgewerkte projectvoorstellen te formuleren. Wel biedt het plan handvaten waar 
veel organisaties en overheden mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het actieplan 
kunnen uiteenlopende projectvoorstellen worden geformuleerd, waarin verschillende 
thema’s aan bod kunnen komen. 
 
Verschillende partijen spelen een rol bij de uitvoering van dit Soortbeschermingsplan. De 
Provincie Noord-Brabant zal hierbij een coördinerende rol en in een aantal gevallen ook 
een voortrekkersrol vervullen.  
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2 Vleermuissoorten in Noord-Brabant 

In Noord-Brabant komen 13 vleermuissoorten voor, waarvan er vier algemeen zijn, twee 
vrij algemeen, drie zeldzaam en vier zeer zeldzaam. Voorts zijn er drie soorten die 
mogelijk in deze provincie voorkomen, gezien waarnemingen elders in Nederland, of 
waarvan er een aanwijzing is dat deze soort hier nog voorkomt. Van twee van deze 
soorten is duidelijk dat ze in het verleden wel in Noord-Brabant voorkwamen. Van één 
soort mag aangenomen worden dat hij hier is uitgestorven. 
Hieronder worden de soorten apart besproken en is voor de meeste soorten ook een 
verspreidingskaart opgenomen. Tabel 1 geeft een kort overzicht van soorten, hun status in 
voorkomen en in het provinciaal beleid.  
 
Soort Status in 

Noord-Brabant 1 

Aantal km-

blokken 2 

Aandacht 

soort 

Prioritaire  

soort 

1.  Kleine hoefijzerneus Uitgestorven - X  

2.  Vale vleermuis Zeer zeldz /uitgest. - X  

3.  Meervleermuis Zeldzaam 105 X X 

4.  Watervleermuis Algemeen 358 X X 

5.  Baardvleermuis Zeldzaam 453 X X 

6.  Brandts vleermuis Zeer zeldz./afwezig - X  

7.  Ingekorven vleermuis Zeer zeldzaam 1 X X 

8.  Franjestaart Zeldzaam 55 X X 

9.  Gewone dwergvleermuis Algemeen 1250 X X 

10.  Ruige dwergvleermuis Vrij algemeen 409 X  

11.  Laatvlieger Algemeen 457 X X 

12.  Tweekleurige vleermuis Zeer zeldzaam 2 X X 

13.  Rosse vleermuis Algemeen 329 X X 

14.  Bosvleermuis Zeer zeldzaam 2 X X 

15.  Gewone grootoorvleermuis Vrij algemeen 91 X X 

16.  Grijze grootoorvleermuis Zeer zeldzaam 7 X X 

17.  Mopsvleermuis Zeer zeldz /uitgest. - X  

Tabel 1. Vleermuissoorten in Noord-Brabant, hun status in voorkomen en in het provinciaal beleid 
 

                                                      
1 In hoeverre een soort zeldzaam is in Noord-Brabant is bepaald aan de hand van het aantal beschikbare 

waarnemingen, gerelateerd aan de waarnemingskans van die soort. De meeste waarnemingen zijn gedaan met 

behulp van bat-detectors, apparaatjes waarmee de hoge geluiden van vleermuizen hoorbaar gemaakt worden en 

de meeste soorten ook herkend kunnen worden. Niet alle soorten zijn hiermee goed te horen of te herkennen, wat 

de waarnemingskans sterk verminderd. Het gebruik van andere waarnemingsmethoden is in de regel veel 

arbeidsintensiever en  levert vaak gegevens op van maar één of enkele plaatsen. Ook is in dit oordeel 

meegenomen in hoeverre een soort gebonden is aan bepaalde biotopen, en in welke mate de soort daar ook is 

gevonden. Om deze reden wordt bijvoorbeeld de watervleermuis als algemeen beschouwd  en de ruige 

dwergvleermuis als vrij algemeen. 
2 Aantal kilometerblokken waarin een soort is waargenomen sinds 1985. 
3 Waarschijnlijk baardvleermuis, onderscheid met Brandts vleermuis in de meeste gevallen onzeker. 
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2.1 Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros 
Deze kleine vleermuissoort heeft een typerend neusaanhangsel, waar het de naam aan 
dankt. Met een gewicht van ongeveer 7 gram en een spanwijdte van ruim 20 cm is het 
één van de kleinste soorten in Europa. Het is een warmteminnende soort, die in 
noordelijke delen van het verspreidingsgebied zomers vooral op warme zolders te vinden 
is en de winterslaap diep in grotten en groeves met een stabiel klimaat doorbrengt. 
Nederland ligt aan de noordgrens van de (vroegere) verspreiding van deze soort. Deze 
soort is in ons land uitgestorven en ook in de rest van West-Europa sterk in aantal 
achteruit gegaan. In België zijn nog twee zomerkolonies van redelijke grootte en zeven 
overwinteringplaatsen bekend, allen in Wallonië. Sinds een aantal jaren is er in een aantal 
landen (o.a. Groot-Brittannië, Tsjechië en het zuiden van Duitsland) echter sprake van 
een toename. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van de kleine hoefijzerneus is één waarneming bekend uit Noord-Brabant, namelijk een 
vondst in Boxmeer in 1942 (Bels, 1952). Dit minimale aantal gegevens is waarschijnlijk te 
wijten aan een lage waarnemingsintensiteit en/of een klein aantal deskundige 
waarnemers. Het is aannemelijk dat de kleine hoefijzerneus in de eerste helft van de 
vorige eeuw algemener voorkwam in Noord-Brabant dan deze ene waarneming doet 
vermoeden. Zo is er uit deze periode ook een waarneming bekend uit de omgeving van 
Utrecht. Sindsdien is de soort in Noord-Brabant niet meer met zekerheid waargenomen, 
ook niet nadat het aantal waarnemers en waarnemingen van vleermuizen in de jaren 
tachtig sterk toenam. Ook in Vlaanderen is deze soort al lang niet meer waargenomen 
(Verkem et al, 2003). Er mag worden aangenomen dat de kleine hoefijzerneus geheel uit 
Noord-Brabant is verdwenen. 
 
 

Betekenis van de verspreidingsgegevens en -kaarten 

In dit Soortbeschermingsplan worden verspreidingsgegevens gepresenteerd. Het gaat om de gegevens 

vanaf 1985 die in de Zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging VZZ aanwezig zijn. De meeste 

waarnemingen komen uit het Vleermuis Atlasproject (1987-1994). Ze zijn aangevuld met recente 

waarnemingen van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en van enkele adviesbureaus. Het is echter 

zeker dat die gegevens niet volledig zijn. De afwezigheid van een stip in een kilometerblok op de kaarten 

betekent dus niet dat een soort daar niet voorkomt.  

Voor gebieden, waar grootschalige landschappelijke ingrepen worden voorbereid, kan het raadplegen van 

de Zoogdierdatabank zinvol zijn. Dit kan een eerste indruk geven van het belang van dat gebied voor 

vleermuizen. Daarnaast moeten echter vrijwel altijd gegevens over het gebruik van het gebied door 

vleermuizen, toegespitst op de te nemen ingreep,  worden verzameld.  

Omdat een zo volledig mogelijk verspreidingsoverzicht van soorten van grote waarde is voor de 

bescherming, verdient het aanbeveling zulke gegevens ook beschikbaar te stellen aan een centrale 

databank, zoals de Zoogdierdatabank van de Zoogdiervereniging VZZ. 
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Foto 1. De kleine hoefijzerneus kwam vroeger waarschijnlijk algemener voor in Noord-Brabant dat de 
beschikbare gegevens doen vermoeden (foto Jan Buys) 
 
2.2 Vale vleermuis Myotis myotis 
Dit is de grootste inlandse vleermuissoort. Met een gewicht van ruim 30 gram en een 
spanwijdte van 40 cm is dit dier ongeveer zo groot als een spreeuw. De vale vleermuis 
jaagt onder andere op loopkevers in bossen, die op de grond worden gevangen. In het 
noordelijk deel van het verspreidingsgebied worden in de zomer ruime warme zolders als 
onderkomen gebruikt. Dit is van voor 1960 ook van Nederland bekend. Tussen 
dagslaapplaats en jachtgebied kan een afstand van meer dan tien kilometers liggen. Voor 
de winterslaap worden ondergrondse gangenstelsels met een stabiel klimaat opgezocht. 
Door Nederland loopt de noordwest grens van de verspreiding van deze soort. In 
Vlaanderen is deze soort zeer zeldzaam en wordt alleen nog gevonden in mergelgroeven 
in het zuidoosten. In (delen van) Frankrijk en Duitsland komt de vale vleermuis vrij 
algemeen tot algemeen voor.  
Sinds het midden van de vorige eeuw is bij deze soort in ons land een sterke achteruitgang 
geconstateerd in zowel zomerkolonies als overwinterende dieren. Sinds 1985 is er een 
positieve trend in het aantal dieren dat in Zuid-Limburg overwintert. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van de waarnemingen van de vale vleermuis die bekend zijn uit Noord-Brabant stammen 
de meeste van voor 1970 en enkele van na die datum. Zo was er in 1938 en ’39 een 
kraamkolonie aanwezig in Berlicum en zijn er in de periode 1941-1951 zes 
terugmeldingen van in Zuid-Limburg geringde dieren op verschillende plaatsen in 
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Noord-Brabant. In 1990 werd een grote hoeveelheid oude mest op de zolder van een 
kapel bij Vught gevonden die vrijwel zeker afkomstig was van een kraamkolonie van deze 
soort. Andere sporen maakten aannemelijk dat de dieren hier al lang niet meer huisden, 
zodat het een oude verblijfplaats betreft. 
Na 1970 is de soort nog vier maal in deze provincie waargenomen. Hoewel het aantal 
waarnemers aan het eind van de jaren tachtig sterk toenam en dientengevolge ook het 
aantal waargenomen vleermuizen, is de vale vleermuis na 1987 niet meer in Noord-
Brabant gevonden. 
De hiervoor vermelde gegevens maken het aannemelijk dat de vale vleermuis in Noord-
Brabant in de periode 1930-1970 sterk in aantal is achteruit gegaan en in de tien jaar 
daarna hier geheel is verdwenen. 
Op enkele plaatsen in Nederland ten noorden van Noord-Brabant worden zo nu en dan 
nog vale vleermuizen aangetroffen, met name in winterslaap. Na 1994 is er een dier van 
deze soort waargenomen in noordelijk Limburg. Dit wijst op een flexibiliteit in 
verspreiding bij deze soort die mogelijk kansen biedt voor hervestiging in gebieden waar 
de soort is verdwenen. 
 
2.3 Meervleermuis Myotis dasycneme 
De meervleermuis is een middelgrote vleermuissoort, met een gewicht van 18 gram en 
een spanwijdte van 25 cm. Evenals de watervleermuis jaagt de meervleermuis bijna altijd 
dicht boven water. Hierbij worden vooral grote wateroppervlakken, zoals kanalen, meren 
en plassen gebruikt. Voor de zomerverblijfplaatsen worden meestal huizen gebruikt, soms 
ook vleermuiskasten en boomholten. De winterslaap wordt in uiteenlopende 
ondergrondse ruimten doorgebracht. Tussen zomer- en winterleefgebied kan een afstand 
van enkele honderden kilometers liggen. 
De meervleermuis komt in een groot deel van Europa voor, waarbij de dichtheid echter 
sterk kan verschillen. In Noord-Nederland ligt een zwaartepunt van de verspreiding van 
deze soort, met hoge dichtheden. In Zuid-Nederland is deze soort veel minder talrijk. In 
Vlaanderen is deze soort vrij zeldzaam; recent is daar een kleine kraamkolonie gevonden. 
In Duitsland is de meervleermuis zeldzaam. Tijdens wintertellingen in de mergelgroeven 
in Limburg werd in de tweede helft van de vorige eeuw een geleidelijke afname 
geconstateerd en de laatste tien jaren een geringe toename. Elders in Nederland is sprake 
van een duidelijke toename van overwinterende dieren. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van de meervleermuis is een, relatief, vrij groot aantal oude waarnemingen bekend. Uit 
het ringonderzoek van Bels kwamen vier terugmeldingen voort uit Noord-Brabant. Glas 
(1986) vermeldt nog vier waarnemingen. Van deze waarnemingen werd verondersteld dat 
het trekkende dieren betrof. Tijdens het Vleermuis Atlasproject ontstond een 
genuanceerder beeld van de verspreiding van de meervleermuis, waardoor bij deze 
veronderstelling nu vraagtekens kunnen worden geplaatst. 
Sinds 1987 zijn op verschillende plaatsen in Noord-Brabant jagende meervleermuizen 
waargenomen en op twee plaatsen is ook een zomerverblijfplaats gevonden. Eén daarvan 
betrof een kleine kraamkolonie in Vlijmen in 2004. Hier werden 16 uitvliegende dieren 
geteld, waaronder waarschijnlijk ook jonge dieren. In de winter van ‘04/’05 werd voor 
het eerst een overwinterend dier gevonden, in fort Giessen.  
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De waarnemingen in de laatste jaren geven de indruk dat de meervleermuis toeneemt in 
Noord-Brabant. 
De meervleermuis komt waarschijnlijk zeldzaam voor in Noord-Brabant. In hoeverre de 
soort hierdoor kwetsbaar is, is niet duidelijk omdat het mogelijk om een natuurlijk 
gegeven gaat dat verband houdt met de biotoopvoorkeur van deze soort. 
De Biesbosch is aangemeld als Natura 2000 gebied (nr. 112), mede met als doel het 
behoud van meervleermuispopulaties in en rondom dit gebied te garanderen. 
 

 
Kaart 1. Waarnemingen van meervleermuizen (Myotis dasycneme) in Noord-Brabant 
 
2.4 Watervleermuis Myotis daubentonii 
De watervleermuis is een vrij kleine vleermuissoort, met een gewicht van zo'n 12 gram en 
een spanwijdte van 26 cm. De typische jachtwijze is op zo'n 20 cm hoogte boven 
onbegroeide wateroppervlakten. De voorkeur gaat uit naar beschut gelegen wateren van 
tenminste enkele  
meters breed. Zomerverblijfplaatsen worden in Nederland vrijwel alleen in holle bomen 
gevonden.  
De afstand tussen dagslaapplaats en foerageergebied kan meerdere kilometers bedragen 
en deze wordt vrijwel altijd afgelegd langs lijnvormige elementen zoals bomenrijen, 
houtwallen en dergelijke. Kunstverlichting en verkeersdrukte worden hierbij gemeden. 
De winterslaap wordt in kelders, grotten en dergelijke doorgebracht. 
De watervleermuis komt in een groot deel van Europa voor, ook in landen ten noorden 
van Nederland. In ons land komt deze soort wijd verspreid en vrij algemeen tot algemeen 
voor. Ook in België en Duitsland is dit een algemene en wijd verspreide soort. 
Opmerkelijk is dat van deze soort de aantallen tijdens wintertellingen al sinds de jaren 
veertig van de vorige eeuw toenemen. Niet alleen in Nederland, ook in de omringende 
landen neemt deze soort in aantal toe.  
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Foto 2. Drie overwinterende watervleermuizen in Fort Sabina (foto Peter Twisk) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van deze soort zijn naar verhouding zo weinig oude gegevens beschikbaar dat bespreking 
daarvan niet zinvol wordt geacht. 
De watervleermuis komt algemeen voor in Noord-Brabant. Jagende dieren zijn bijna 
overal in de provincie waargenomen en ook kolonies (in de meeste gevallen 
kraamkolonies) zijn gevonden van de Mattemburgh in het westen tot de Peel in het 
oosten. Alleen in het rivieren- en zeekleigebied, waar oude holle bomen meestel 
ontbreken, zijn geen kolonieplaatsen bekend. Op overwinteringplaatsen in deze gebieden 
wordt de watervleermuis wel aangetroffen. In ‘s-Hertogenbosch is een zomerverblijfplaats 
bekend in de overkluizingen van de Binnendieze. 
 

 
Kaart 2. Waarnemingen van watervleermuizen (Myotis daubentonii) in Noord-Brabant. 
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Tijdens de wintertellingen nemen, net als in de rest van Nederland, ook in Noord-
Brabant de aantallen dieren en het aantal bezette winterverblijven toe, per jaar zo’n 9% 
(Verboom, 2002; grafiek 1). Voor een deel is dit waarschijnlijk een beheerseffect: de 
meeste winterverblijven zijn pas betrekkelijk kort in beheer voor dit doel en trekken 
daardoor dieren aan die voor die tijd elders overwinterden. Overigens wordt maar een 
klein deel (naar schatting minder dan 2%) van de watervleermuizen die in de zomer in 
Noord-Brabant voorkomen ’s winters terug gevonden. 
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Grafiek 1. Aantalontwikkeling van de watervleermuis in elf winterverblijven in Noord-Brabant 
 
2.5 Gewone baardvleermuis Myotis mystacinus 
De gewone baardvleermuis is ongeveer even groot als de gewone dwergvleermuis, met 
een gewicht van 6 gram en een spanwijdte van 21 cm. Dit dier jaagt meestal in bos of een 
bomenrijke omgeving op zo’n 2 - 5 m hoogte, vaak langs een min of meer vast traject. 
Zomerverblijfplaatsen zijn bekend in gebouwen en in bomen. Jachtplaatsen liggen vaak in 
de directe omgeving van de verblijfplaats. De winterslaap wordt in kelders, grotten e.d. 
doorgebracht. De baardvleermuis lijkt sterk op de Brandts vleermuis (of grote 
baardvleermuis Myotis brandtii). Omdat onderscheid maar zelden mogelijk is worden 
waarnemingen meestal genoteerd als ‘baardvleermuizen’ (Myotis mystacinus/brandtii). 
De gewone baardvleermuis komt in een groot deel van Europa voor, ook in landen ten 
noorden van Nederland. Deze soort is in ons land (vrij) zeldzaam. In Duitsland is dit dier 
algemener dan in Nederland en vermoedelijk geldt dit ook voor Vlaanderen. De 
wintertellingen laten een vrij gelijkmatig beeld zien en sinds 1980 een geleidelijke 
toename. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van de gewone baardvleermuis zijn geen oude waarnemingen (van voor 1970) bekend uit 
Noord-Brabant. Dit houdt onder andere verband met het moeilijke onderscheid met de 
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Brandts vleermuis. Sinds 1987 zijn er enkele waarnemingen gedaan waarbij de dieren wel 
met zekerheid als Myotis mystacinus konden worden gedetermineerd.  
In de winter van 1987/’88 werd een dood dier gevonden in de kelder van kasteel 
Heeswijk. In de winter van 2000 is bij een landelijk onderzoek een zevental dieren in deze 
provincie nader onderzocht, waarbij het in alle gevallen de gewone baardvleermuis bleek 
te zijn.  
 
Gezien ook het zeer kleine aantal waarnemingen van de Brandts vleermuis elders in 
Nederland mag aangenomen worden dat vrijwel alle waarnemingen van 
‘baardvleermuizen’ de gewone baardvleermuis betreffen. 
 

 
Foto 3.  Baardvleermuis overwinterend in een bunker op de Mattemburgh (foto Peter Twisk) 
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Kaart 3. Waarnemingen van baard- (en Brandts) vleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii) in Noord-
Brabant. 
 
Het grootste deel van de waarnemingen betreft overwinterende dieren. Baardvleermuizen 
worden jaarlijks op een achttal plaatsen overwinterend aangetroffen. Jachtplaatsen 
worden weinig gevonden, hoewel wel verspreid door de provincie. Hier speelt mogelijk 
het lastige onderscheid met andere Myotis-soorten een rol, waardoor veel waarnemers 
deze soort niet herkennen. Er is één zomerverblijfplaats bekend, een kraamkolonie op de 
zolder van een gebouw aan de zuidzijde van Breda, welke in 2006 werd gevonden. 
Ook in Noord-Brabant laten de wintertellingen voor deze soort een geleidelijke toename 
zien (grafiek 2), hoewel op de locatie waar de meeste dieren in winterslaap worden 
gevonden (de Mattemburgh)  de aantallen sinds 1994 afnemen. Voor alle gecontroleerde 
objecten tezamen werd over de periode 1987-2001 een toename gevonden van 3,9 %. 
Vanwege het kleine aantal dieren dat in de winter gevonden wordt is deze toename echter 
geen reden voor groot optimisme; als deze aantallen een reële afspiegeling zijn van de 
populatie van de gewone baardvleermuis in Noord-Brabant moet aangenomen worden 
dat deze soort uiterst kwetsbaar is!  
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Grafiek 2. Aantalontwikkeling van de baardvleermuis in negen winterverblijven in Noord-Brabant  
 
2.6 Brandts vleermuis Myotis brandtii 
De Brandts vleermuis (of grote baardvleermuis) lijkt sterk op de gewone baardvleermuis 
en kan alleen na nauwkeurige bestudering in de hand hiervan onderscheiden worden. 
Vanwege de verstoring die dit veroorzaakt gebeurt dit maar zelden. Ook qua leefwijze 
lijkt de Brandts vleermuis veel op de baardvleermuis. 
De Brandts vleermuis is, voor zover bekend, in Nederland een zeldzame tot zeer 
zeldzame soort. Ook in België en Duitsland is deze soort waarschijnlijk zeldzaam. Over 
de aantalontwikkeling in Nederland is niets bekend, maar dit dier is in ons land mogelijk 
veel zeldzamer dan eerder verondersteld. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
In Noord-Brabant is deze soort nog niet waargenomen. In de winter van 2000 is, in het 
kader van een landelijk onderzoek, een zevental ‘baardvleermuizen’ in de hand nader 
gedetermineerd. Het betrof dieren waarbij er aanwijzingen waren dat het mogelijk om 
Brandts vleermuizen ging. Het bleken allen gewone baardvleermuizen te zijn. 
Waarnemingen elders in Nederland doen vermoeden dat er wel een reële kans is dat deze 
soort in Noord-Brabant voorkomt. Nader onderzoek aan baardvleermuizen zal dit 
duidelijk moeten maken. 
 
2.7 Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 
De ingekorven vleermuis is een vrij kleine soort, met een gewicht van zo’n 12 gram en een 
spanwijdte van 23 cm. Typerend zijn de rossige, kroezende vacht en de vrij lange oren 
met aan de buitenzijde een duidelijke versmalling (‘inkerving’). Het is een 
warmteminnende soort die in de zomer vooral ruime zolders bewoond. De winterslaap 
wordt doorgebracht in ondergrondse kwartieren met een stabiele temperatuur. Gejaagd 
wordt in bos en bomenrijke gebieden, waarbij o.a. spinnen uit hun web worden gepakt. 
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De ingekorven vleermuis is in Nederland een zeldzame soort, die hier de noordgrens van 
de verspreiding bereikt. Ook in buurlanden is deze soort zeldzaam. In Vlaanderen zijn in 
totaal tien kolonies bekend. In Duitsland komt de ingekorven vleermuis alleen in het 
zuiden voor. Na een sterke achteruitgang in de tweede helft van de vorige eeuw nemen de 
aantallen bij tellingen in de winter sinds de jaren ’90 duidelijk toe. 
 

 
Foto 4. Ingekorven vleermuis op een kerkzolder. Deze soort is na ruim 50 jaar weer in Noord-Brabant 
waargenomen (Foto Tim de Boer) 
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Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
In Noord-Brabant waren tot voor kort alleen drie vondsten van in Zuid-Limburg 
geringde dieren bekend; in 1942 en in 1950 werden dieren gevonden in Eindhoven en in 
1950 in Oirschot. Sindsdien werd de soort hier niet meer waargenomen. In de zomer van 
2003 is echter een dier gevonden op de zolder van de kerk in Dommelen. Ook in 2006 
bleek hier een ingekorven vleermuis aanwezig te zijn. Deze waarnemingen sluiten aan bij 
andere waarnemingen in deze regio; in Vlaanderen werd dicht bij de Nederlandse grens 
recent een kolonie ontdekt en in Noord-Limburg werd in 2004 in Meijel een dier 
gevonden.  
 

 
Kaart 4. Waarnemingen van ingekorven vleermuizen (Myotis emarginatus) in Noord-Brabant. 
• = waarneming in kilometerblok; ■ = kolonieplaats in Vlaanderen      
 
Over de aantalontwikkeling in Noord-Brabant is niets te zeggen, al doen de drie oude 
waarnemingen vermoeden dat de soort hier voor 1950 veel meer voorkwam dan nu. 
Recente  waarnemingen kunnen erop duiden dat de soort zich aan het herstellen is. 
Gezien de zeldzaamheid is de ingekorven vleermuis als uiterst kwetsbaar te omschrijven. 
 
2.8 Franjestaart Myotis nattereri 
De franjestaart is een vrij kleine vleermuissoort, met een gewicht van zo’n 10 gram, en 
een spanwijdte van 26 cm. De oren zijn vrij lang en buigen omhoog bij de top. Dit dier 
gebruikt vooral boomholten maar ook spleten in houten constructies van schuren als 
zomerverblijfplaats. De soort overwintert op tal van plaatsen, ondermeer in relatief 
koude, ondergrondse winterverblijven. Gejaagd wordt in bos, in bomenrijke gebieden en 
boven ruige graslanden. De franjestaart komt in alle ons omringende landen voor en is 
daar zeldzaam tot vrij algemeen. In Vlaanderen is de soort zeldzaam, evenals in het 
grootste deel van Nederland. Tijdens wintertellingen in de mergelgroeves in Zuid-
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Limburg werd in de periode 1940-1980 een sterke achteruitgang geconstateerd, en sinds 
de tweede helft van de jaren tachtig een sterke toename. Ook elders in Nederland wordt 
nu een duidelijke toename van het aantal overwinterende dieren vastgesteld. 
 

 
Foto 5. Franjestaart in winterslaap. Deze soort kruipt vrijwel altijd diep weg in kieren en spleten (Foto 
Peter Twisk) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Uit Noord-Brabant zijn maar weinig waarnemingen van de franjestaart bekend. Er is 
maar één oude waarneming (van voor 1970) bekend, een zomerwaarneming uit Someren. 
Veel andere waarnemingen betreffen overwinterende dieren. In kelders op de 
Mattemburgh wordt jaarlijks een groep van enkele tientallen dieren geteld, verder worden 
op enkele locaties  overwinterende individuen gevonden (grafiek 3). In de winter ‘04/’05 
ging het in totaal om 30 dieren. Verder zijn er enkele waarnemingen bekend van jagende 
dieren, die met behulp van bat-detectors zijn gedetermineerd. Vanwege de relatief 
moeilijke herkenbaarheid van deze soort aan de hand van het geluid en vliegbeeld 
moeten sommige van deze waarnemingen als onzeker worden bestempeld. Recent zijn er 
voor het eerst zomerverblijfplaatsen gevonden. In 2004 werd in het gebied de 
Oisterwijkse bossen en vennen een kolonie van deze soort gevonden, waar 13 uitvliegers 
werden geteld. Ook werd een verblijfplaats gevonden van een solitair dier. In 2005 
werden kolonies gevonden in het Beestenveld en op de Grote Slink, beide gebieden in het 
oosten van Noord-Brabant. Hier werden respectievelijk 25 en tenminste 12 uitvliegers 
geteld. Alle genoemde verblijfplaatsen bevonden zich in bomen. 
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Kaart 5. Waarnemingen van franjestaarten (Myotis nattereri) in Noord-Brabant. 
 
Het aantal overwinterende dieren op de Mattemburgh laat, vanaf het begin van de 
tellingen in de winter van 1983/84, een duidelijk stijgende lijn zien. Vooral de eerste 
jaren zal deze toename het gevolg geweest zijn van een beheerseffect; doordat de 
betreffende ruimten in  
1983 werden afgesloten voor publiek werden ze aantrekkelijker voor vleermuizen om er te 
overwinteren. Recent zijn er ook vondsten gedaan van overwinterende dieren in objecten 
die al geruime tijd jaarlijks worden gecontroleerd op overwinterende vleermuizen, maar 
waar franjestaarten nooit werden aangetroffen. Dit maakt het aannemelijk dat binnen de 
hele provincie sprake is van een toename. 
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Grafiek 3.  Aantalontwikkeling van de franjestaart in acht winterverblijven in Noord-Brabant  
 
2.9 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrelles 
Dit is de kleinste inlandse vleermuissoort, met een gewicht van zo'n 6 gram en een span-
wijdte van 20 cm. Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw is bekend dat wat als één soort 
werd beschouwd, twee soorten dwergvleermuizen waren, de gewone en de kleine 
dwergvleermuis. Van de kleine dwergvleermuis, die betrekkelijk eenvoudig met een bat-
detector is te onderscheiden van de gewone dwergvleermuis, zijn tot op heden geen 
zekere waarnemingen bekend in Nederland en Noord-Brabant. 
Verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis zijn vrijwel alleen bekend uit huizen. 
Zowel in de zomer als in de winter maakt de gewone dwergvleermuis gebruik van gebou-
wen. In 2004 is er een solitair dier gevonden in een boom op Vliegbasis de Peel. 
Waarnemingen in vleermuiskasten doen vermoeden dat deze soort vaker bomen 
bewoond dan werd verondersteld. Er wordt onder andere in bossen, boven tuinen, rond 
lantaarnpalen en boven water gejaagd. De grootste concentraties zijn boven water te 
vinden. Open terrein wordt zelden als jachtgebied gebruikt. De afstand tussen 
dagslaapplaats en jachtgebied wordt in de regel afgelegd langs lijnvormige elementen 
zoals lanen, houtwallen, greppels en dergelijke. Mannetjes hebben in augustus - 
september een territorium, meestal in de buurt van een gebouw waar het feitelijke 
paarverblijf zich bevindt. Met een speciale baltsroep proberen ze hier vrouwtjes naar toe 
te lokken voor de paring.   
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Foto 6. De gewone dwergvleermuis komt algemeen en wijd verspreid voor in Noord-Brabant (Foto Peter 
Twisk) 
 
Het roepgedrag kan echter ook op andere plaatsen in het landschap worden 
waargenomen. In grote delen van Nederland is de gewone dwergvleermuis de alge-
meenste soort. Ook in de omringende landen is dit een algemene vleermuissoort. Over 
aantalontwikkelingen is vrijwel niets bekend, onder andere omdat er geen gerichte 
monitoring voor deze soort wordt uitgevoerd. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Oude gegevens van deze soort zijn relatief schaars, omdat het onderscheid tussen de 
gewone en de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) lange tijd moeilijk was. Sinds de 
opkomst van het gebruik van bat-detectors en de ontdekking van de verschillen in de 
geluiden tussen deze twee soorten is een veel groter aantal waarnemingen beschikbaar 
gekomen. Door het geringe aantal oude gegevens wordt vermelding hiervan niet zinvol 
geacht. 
De gewone dwergvleermuis staat nu bekend als de meest algemene vleermuissoort in 
Noord-Brabant. De afwezigheid van foeragerende dieren in een gebied kan eerder als 
opvallend worden aangemerkt, dan de aanwezigheid. Jaarlijks komen tientallen 
meldingen van (kraam)kolonies binnen en per kolonie worden niet zelden meer dan 
honderd uitvliegende dieren geteld. 
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Kaart 6. Waarnemingen van gewone dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus). Deze soort komt 
waarschijnlijk overal in Noord-Brabant voor; de kaart geeft dan ook een redelijke indruk van de gebieden 
waar gegevens zijn verzameld.  
 
In het Zoogdier Monitoring Programma is geprobeerd door jaarlijks herhaalde tellingen 
van uitvliegende dieren bij kolonies in gebouwen een beeld te vormen van de 
aantalontwikkeling. Een groot probleem hierbij bleek het verhuizen van kolonies te zijn, 
in combinatie met een te klein aantal waarnemers die met zekerheid de uitvliegende 
soorten konden vaststellen. Ook is met zogenaamde punt- en transecttellingen en door 
tellingen van roepende territoriale dieren in augustus en september geprobeerd een beeld 
van de aantalontwikkeling van gewone dwergvleermuizen te krijgen. De methodes 
werken, maar helaas kon niet voldoende belangstelling bij waarnemers worden gewekt. 
Zodoende is er nog geen meetnet waarmee de aantalontwikkeling van deze soort kan 
worden gevolgd, en zijn er ook nog vrijwel geen gegevens beschikbaar die een beeld 
geven van de toe- of afname van de aantallen gewone dwergvleermuizen.  
Omdat gewone dwergvleermuizen op voor mensen ontoegankelijke plaatsen over-
winteren zijn bijna geen gegevens over de aantalontwikkeling in winterverblijven 
beschikbaar. Van slechts één plaats in Noord-Brabant bestaat een telreeks: de 
Binnendieze in ’s-Hertogenbosch (grafiek 4). Omdat de aantallen erg klein zijn ten 
opzichte van de werkelijk aanwezige aantallen dieren in ’s-Hertogenbosch is het de vraag 
of deze gegevens enige betekenis hebben voor de monitoring van deze soort; ook een 
grote toename van de aantallen getelde dieren hoeft niet het gevolg te zijn van een 
toename van de populatie. 
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Grafiek 4.  Aantalontwikkeling van de gewone dwergvleermuis in de Binnendieze. 
 
Sinds enkele jaren worden er ook tellingen verricht in vleermuiskasten. Hier gaat het 
waarschijnlijk vooral om mannelijke dieren die in voor- en najaar vrouwtjes lokken voor 
de paring. Omdat de waargenomen dieren vermoedelijk een willekeurige ‘steekproef’ 
vormen van de dieren die verspreid door de betreffende gebieden verblijfplaatsen hebben, 
is de verwachting dat deze gegevens wel enige betekenis kunnen hebben voor monitoring. 
De tellingen vinden nog niet lang genoeg plaats om een telreeks te kunnen presenteren. 
Zie bij de ruige dwergvleermuis voor de resultaten die bij deze soort zijn verkregen. Naar 
verwachting  kunnen binnen enkele jaren voor de gewone dwergvleermuis vergelijkbare 
resultaten worden behaald. 
 
2.10 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
Deze soort is iets groter dan de dwergvleermuis, met een spanwijdte van zo'n 23 cm en 
een gewicht van 11 gram. De ruige dwergvleermuis is hoofdzakelijk een boombewoner, 
maar er worden ook vrij regelmatig verblijfplaatsen in gebouwen gevonden. Dit dier 
maakt ook relatief veel gebruik van vleermuiskasten als onderkomen. Winterslaapplaatsen 
worden maar zelden gevonden. Waarschijnlijk overwinteren de dieren veelal in 
boomholten. In de paarverblijven in bomen of gebouwen worden soms kleine groepjes 
dieren overwinterend aangetroffen. Als foerageergebied worden uiteenlopende biotopen 
gebruikt, zoals bos, water en straatverlichting. De voorkeur gaat waarschijnlijk uit naar 
waterrijke gebieden. Vliegroutes worden zelden gevonden in ons land. Opmerkelijk aan 
deze soort is de scheiding tussen paar- en kraamgebieden. Uit Nederland zijn vrijwel 
alleen paargezelschappen (een mannetje met enkele vrouwtjes) bekend, terwijl in onder 
andere in noordoost Duitsland en de Baltische staten veel kraamkolonies gevonden 
worden. Met behulp van ringonderzoek zijn trekbewegingen van vrouwtjes over 
honderden kilometers afstand vastgesteld. De ruige dwergvleermuis is minder algemeen 
dan de dwergvleermuis, maar komt toch vrij algemeen in grote delen van Nederland 
voor. De ruige dwergvleermuis werd in ons land pas in 1929 voor het eerst vastgesteld. 
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Ook in Vlaanderen is deze soort vrij algemeen, vooral in het westen. Ook in  grote delen 
van Duitsland is deze soort vrij algemeen. 
Over aantalontwikkeling in Nederland is vrijwel niets bekend; waarnemingen in heel 
West-Europa suggereren dat deze soort in de loop van de vorige eeuw in aantal is 
toegenomen. 
 

 
Foto 7.  De ruige dwergvleermuis lijkt sterk op de gewone dwergvleermuis, maar is een boombewoner en een 
lange afstandstrekker (Foto Peter Twisk) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Evenals voor de gewone dwergvleermuis geldt dat het aantal oude waarnemingen van 
deze soort gering is vanwege het moeilijke onderscheid. Bespreking hiervan is daarom niet 
zinvol.  
Sinds bekend is hoe deze soort aan de hand van het geluid herkend kan worden, is op tal 
van plaatsen in Noord-Brabant een groot aantal waarnemingen gedaan. De indruk 
bestaat dat deze soort algemener voorkomt in het rivieren- en het zeekleigebied dan op de 
zandgronden. 
Op een vrij groot aantal plaatsen, verspreid over de gehele provincie, zijn ook 
verblijfplaatsen in bomen bekend.  
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Kaart 7. Waarnemingen van ruige dwergvleermuizen (Pipistrellus nathusii) in Noord-Brabant 
 
Op twee plaatsen is de soort in vleermuiskasten vastgesteld. Een van deze plaatsen betreft een 
wiel langs de Maas, ten noorden van ’s-Hertogenbosch. Hier wordt de soort tijdens tellingen 
vrijwel het hele jaar aangetroffen, waarbij een maximum bezetting van 28 dieren in de vijftien 
aanwezige kasten is vastgesteld. Hierbij werden ook twee in Duitsland geringde, vrouwelijke 
dieren gevonden. De tellingen laten duidelijke seizoensverschillen zien (grafiek 5). 
Waarschijnlijk ligt deze locatie op een plaats waar de trek van ruige dwergvleermuis enigszins 
gestuwd plaats vindt, wellicht vanwege de aanwezigheid van de Maas. 
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Grafiek 5.  Aantalontwikkeling ruige dwergvleermuis in vleermuiskasten bij het Groote Wiel,  
’s-Hertogenbosch. september = donkerblauw; december = lichtblauw; april = lichtpaars; juli = lichtgeel.  
 
Over aantalontwikkeling in het algemeen is weinig bekend. De telreeks die verzameld is in 
vleermuiskasten bij ’s-Hertogenbosch laat een licht positieve trend zien. In bovenstaande 
grafiek zijn de maximum aantallen per maand tijdens vier maanden van het jaar 
weergegeven. Hieraan is te zien dat de aantallen in april, september en december 2005, 
na een dip in 2004, weer hoog zijn of zelfs het hoogst sinds het begin van de tellingen.  
Waarnemingen op twee landgoederen bij Bergen op Zoom, de Mattemburgh en 
Zoomland, geven sterk de indruk dat het aantal ruige dwergvleermuizen hier flink is 
toegenomen. Tabel 2 geeft een overzicht van deze waarnemingen. 
Andere waarnemingen, waaronder bijvoorbeeld enkele doodvondsten, ondersteunen de 
indruk dat deze soort hier sterk in aantal is toegenomen. De enorme toename van de 
hoeveelheden insecten rond het Markiezaatsmeer kan gelden als mogelijke verklaring 
voor deze toename. Mogelijk gaat het niet in de eerste plaats om een toename als gevolg 
van een sterkere voortplanting, maar als gevolg van een groter aantal dieren dat tijdens de 
trek dit gebied heeft leren kennen en het als leefgebied is gaan gebruiken. Ook bij de rosse 
vleermuis (Nyctalus noctula), eveneens een soort waarbij tenminste een gedeelte van de 
populatie trekt, is een toename in dit gebied geconstateerd. 
 
 1990 1994 2000 2001 

    Jagend Zoomland 3 8  11 

    Jagend Mattemburgh 1  ±125 ±220 

    Sociaal roepend Mattemburgh 1  ±15 ±95 

Tabel 2. Aantallen ruige dwergvleermuis op twee landgoederen bij Bergen op Zoom 
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2.11 Laatvlieger Eptesicus serotinus 
Met een spanwijdte van zo'n 35 cm en een gewicht van 28 gram is dit één van de grootste 
inlandse vleermuissoorten. De laatvlieger is een gebouwbewonende soort. Zowel in de 
zomer als in de winter worden gebouwen als onderkomen gebruikt. Dit dier foerageert in 
uiteenlopende biotopen, zoals boven bospaden, boven water en rond lantaarnpalen. De 
afstand tussen verblijfplaats en foerageergebied kan enkele kilometers bedragen en wordt 
op zo'n 25 m hoogte in een rechtlijnige vlucht, of lager langs lijnvormige elementen, 
afgelegd. De laatvlieger is vrijwel overal in Nederland vrij algemeen, evenals in de 
omringende landen. Er is heel weinig informatie over aantalontwikkelingen; 
waarnemingen uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw die verzameld werden op 
zolders suggereren dat aantallen in die periode redelijk stabiel bleven. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Door het kerkzolderonderzoek is er een redelijk aantal oude waarnemingen (voor 1970) 
van de laatvlieger bekend. Verspreid door de hele provincie werd de soort op zolders, of 
op andere manieren, aangetroffen. Het Vleermuis Atlasproject maakte duidelijk dat de 
laatvlieger algemeen voorkomt in Noord-Brabant en vrijwel overal in de provincie jagend 
kan worden aangetroffen. Ook zijn er, vooral door klachten over vleermuizen in huizen, 
redelijk veel kolonieplaatsen bekend geworden. Deze liggen meestal in het buitengebied of 
in kleine woonkernen. 
Over aantalontwikkeling is vrijwel niets bekend; van een sterke voor- of achteruitgang lijkt 
geen sprake. 
  

  
Foto 8. De laatvlieger is één van de grootste vleermuissoorten in Noord-Brabant (Foto Peter Twisk) 
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Kaart 8. Waarnemingen van  laatvliegers (Eptesicus serotinus) in Noord-Brabant 
 
2.12 Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 
Met een spanwijdte van zo’n 30 cm is de tweekleurige vleermuis een middelgrote soort. 
Door de witte haartoppen op de verder zwartbruine rug en de bijna witte buik is deze 
vleermuis een vrij opvallende verschijning. Het is een bewoner van gebouwen en 
natuurlijke rotspartijen, zowel in de zomer als in de winter. Gejaagd wordt vooral in 
open, waterrijke gebieden, waarschijnlijk regelmatig op grote hoogte (honderden meters 
of meer). Het verspreidingszwaartepunt van de tweekleurige vleermuis in Europa is 
overwegend oostelijk en noordelijk, waarbij de soort ook in middel- tot hooggebergte 
gevonden wordt. In Nederland werd dit dier lange tijd als dwaalgast beschouwd, maar 
recent, na 1998, zijn er verblijfplaatsen gevonden ten westen van Utrecht en ten zuiden 
van Groningen. Ook zijn er aanwijzingen voor verblijfplaatsen in onder andere 
Zoetermeer, Urk, Leeuwarden en Drachten. 
De geleidelijke toename van het aantal waarnemingen suggereert dat deze soort in 
Nederland toeneemt. 
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Foto 9.  De tweekleurige vleermuis is tot nu toe driemaal in Noord-Brabant gevonden (Foto Jan Buys) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
De tweekleurige vleermuis is tot nu toe driemaal in Noord-Brabant waargenomen. In 
Breda werd in 1984 een dier gevonden en in 2001 werd in ’s-Hertogenbosch, in het 
Provinciehuis, een dier gevonden. In 2005 is er voor de tweede maal een dier in Breda 
gevonden. Er zijn aanwijzingen dat de waarneming in ’s-Hertogenbosch geen incidenteel 
geval betrof, maar dat deze soort zich hier vaker ophoudt. 
Training van waarnemers en gerichte inventarisatie kan de informatie over voorkomen en 
verspreiding van deze soort in Noord-Brabant sterk verbeteren.  
Over aantalontwikkeling is niets bekend. 
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Kaart 9. Waarnemingen van tweekleurige vleermuizen (Vespertilio murinus) in Noord-Brabant 
 
2.13 Rosse vleermuis Nyctalus noctula 
Deze soort is vrijwel even groot als de laatvlieger, met een spanwijdte van zo'n 35 
centimeter en een gewicht van 30 gram. Als verblijfplaatsen worden zowel in de zomer als 
in de winter holle bomen gebruikt. In zeldzame gevallen worden verblijfplaatsen in 
gebouwen gevonden. Gejaagd wordt op grote of in concentraties vliegende insecten, 
vooral boven water of rond lantaarnpalen. De hoogste jachtactiviteit ligt in de avond- en 
ochtendschemering. De afstand tussen verblijfplaats en foerageergebied kan gemakkelijk 
meer dan 10 kilometer bedragen en wordt meestal in een rechtlijnige vlucht op 30-50 m. 
hoogte afgelegd. Mannetjes hebben in augustus-september een territoriale paarplaats in 
een boomholte die met een speciale roep kenbaar wordt gemaakt. Evenals van de ruige 
dwergvleermuis is van deze soort een seizoenstrek bekend. Het is echter niet duidelijk 
welk deel van de Nederlandse populatie hieraan meer dan incidenteel deel neemt. Jagend 
wordt de rosse vleermuis in grote delen van Nederland vrij algemeen waargenomen. Het 
voorkomen van (kraam)verblijfplaatsen kent echter concentraties aan de randen van 
waterrijke gebieden. Ook in Vlaanderen en Duitsland komt de rosse vleermuis vrij 
algemeen voor. 
Over aantalontwikkeling in Nederland is vrijwel niets bekend. 
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Foto 10. Rosse vleermuizen in een boomholte. Rechts twee volwassen dieren, links vier jongen  
(Foto Peter Twisk) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Als gevolg van ringonderzoek aan de rosse vleermuis door Bels en een enquête die in 
1958 werd georganiseerd, is van deze soort uit Noord-Brabant een redelijk aantal oude 
waarnemingen (voor 1970) bekend. In vergelijking met de gegevens die sinds 1987 
werden verzameld is dit echter zo weinig dat bespreking niet zinvol wordt geacht. 
Tijdens het Vleermuis Atlasproject en daarna is de rosse vleermuis op veel plaatsen 
jagend waargenomen en zijn op een flink aantal plaatsen verspreid door de provincie 
verblijfplaatsen gevonden. Over de aanwezigheid van kraamkolonies bestond lange tijd 
onduidelijkheid. Bij gevonden kolonies konden geen aanwijzingen gevonden worden dat 
het om kraamkolonies zou gaan. Bij verschillende inventarisaties in bosgebieden bij Breda 
werden wel kleine groepen gevonden, maar ging het waarschijnlijk niet op kraamkolonies. 
In deze bosgebieden werden wel paarplaatsen, in de vorm van baltsende mannetjes, 
gevonden. Pas in 2000 werden voor het eerst met zekerheid kraamkolonies gevonden, op 
de Vughtse hoeven en op de Mattemburgh. 
In 2004 werden op twee plaatsen ook rosse vleermuizen in vleermuiskasten gevonden. In 
januari 2005 werd een klein aantal dieren in een boom bij Rosmalen gevonden, waaruit 
blijkt dat deze soort ter plaatse ook overwintert; hiervoor bestonden al langer tijd 
aanwijzingen. 
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Kaart 10. Waarnemingen van rosse vleermuizen (Nyctalus noctula) in Noord-Brabant. 
 
Over aantalontwikkeling is weinig bekend. In het kader van het Zoogdier Monitoring 
Programma wordt geprobeerd de aantalontwikkeling van de soort in een aantal 
zogenaamde telgebieden te volgen. 
In drie bosgebieden bij Breda is meerdere malen geïnventariseerd. In tabel 3 staan 
hiervan de gegevens. De vermelde aantallen betreffen dieren die via de baltsroep van deze 
soort gelokaliseerd konden worden. De aantallen duiden op een achteruitgang, vooral de 
achteruitgang in het Liesbos is opmerkelijk te noemen. 
 
 1986 1989 1998 

Mastbos 15 12 4 

Liesbos 34  4 

Ulvenhoutse bos  5 5 

Tabel 3. Aantal baltsroepende rosse vleermuizen in drie bosgebieden bij Breda 
 
Op twee landgoederen bij Bergen op Zoom werd ook enkele malen geïnventariseerd. 
Tabel 4 laat hiervan de gegevens zien. Hier wijzen de aantallen op een sterke toename. 
Bij de ruige dwergvleermuis werd hier eveneens een toename geconstateerd. Het is 
aannemelijk dat dezelfde reden hiervan de oorzaak is; een sterke toename van het 
insectenaanbod. Evenals voor de ruige dwergvleermuis geldt dat het niet om een toename 
als gevolg van voortplanting hoeft te gaan, maar dat het ook dieren kunnen zijn die dit als 
nieuw leefgebied hebben gekozen. Dit zou ook de verklaring kunnen zijn van de hiervoor 
genoemde afname in de omgeving van Breda. 
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 1990 1994 2000 2001 

Zoomland ±8 ±12  ±82 

Mattemburgh 4  70 ±144 

Tabel 4. Aantallen rosse vleermuizen in verblijfplaatsen op twee landgoederen bij Bergen op Zoom 
 
In twee telgebieden bij ’s-Hertogenbosch werden gegevens verzameld die vermeld staan 
in tabel 5. Van een duidelijke voor- of achteruitgang lijkt hier geen spraken te zijn. 
 
 1986 1990 1992 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Wamberg 28  15 20 24 24  39  

Vughtse hoeven  66     101  48 

Tabel 5. Aantallen rosse vleermuizen in verblijfplaatsen op twee landgoederen bij ’s-Hertogenbosch 
 
De hiervoor besproken telreeksen geven geen indruk van voor- of achteruitgang van het 
aantal rosse vleermuizen over de gehele provincie. Daarvoor zijn er teveel verschillen 
tussen de reeksen onderling. In samenhang met waarnemingen uit andere gebieden 
wekken de gegevens niet de indruk dat de rosse vleermuis op dit moment bijzonder 
kwetsbaar is. 
Mogelijk kunnen waarnemingen van rosse vleermuizen in vleermuiskasten in de toekomst 
gebruikt worden voor monitoring. Als monitoringmethode zijn voor deze soort ook punt-
transect-tellingen geschikt.  
 
2.14 Bosvleermuis Nyctalus leisleri 
De bosvleermuis lijkt veel op de rosse vleermuis, maar is een stuk kleiner. Het is een 
middelgrote soort, met een spanwijdte van 30 cm. Het is in noordwestelijk Europa vooral 
een boombewonende soort, maar in sommige delen van Duitsland worden ook 
verblijfplaatsen in gebouwen gevonden. In westelijk Groot-Brittannië en Ierland lijken 
gebouwen de voornaamste verblijfplaats te zijn. Jachtplaatsen liggen in halfopen 
terreinen, zoals open plaatsen in het bos en bij water en lantaarnpalen. Waarschijnlijk is 
de bosvleermuis ook een trekkende soort. De waarnemingen in Nederland betreffen 
vondsten van verzwakte dieren, dieren in nestkasten en enkele vondsten van kleine 
groepen in bomen. Waarschijnlijk is onervarenheid van waarnemers met deze soort ervan 
de reden dat de bosvleermuis niet vaker wordt waargenomen. Deze soort in zeldzaam tot 
zeer zeldzaam in Nederland. Ook in de omringende landen is de bosvleermuis zeldzaam 
tot zeer zeldzaam. Over aantalontwikkeling in Nederland is niets bekend. 
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Foto 11. De bosvleermuis kan makkelijk verward worden met de rosse vleermuis (Jan Buys) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Er is maar een heel klein aantal waarnemingen bekend. Tijdens inventarisaties in 1986 
werden in het Mastbos en het Liesbos enkele jagende bosvleermuizen waargenomen. Bij 
latere inventarisaties werd de soort hier niet meer aangetroffen. Tijdens het Vleermuis 
Atlasproject zijn in twee kilometerblokken in het oosten van de provincie jagende 
bosvleermuizen waargenomen. In 1994 is een dode bosvleermuis gevonden in ’s-
Hertogenbosch. Mogelijk wordt de soort hier en daar verward met de rosse vleermuis, die 
qua geluid en vliegbeeld veel op de bosvleermuis lijkt. 
Over aantalontwikkeling in Noord-Brabant is niets bekend. 
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Kaart 11. Waarnemingen van bosvleermuizen (Nyctalus leisleri) in Noord-Brabant 
 
2.15 Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 
De gewone grootoorvleermuis heeft bijzonder grote oren, die 3/5 van de lichaamslengte 
beslaan. 
De spanwijdte bedraagt zo'n 25 centimeter, het gewicht 9 gram. Als verblijfplaatsen 
worden zowel holle bomen als gebouwen (zolders) gebruikt. Gejaagd wordt vooral bij 
bomen, waarbij prooien onder andere van bladeren worden geplukt. De afstand tussen 
dagslaapplaats en foerageergebied is meestal gering (enkele honderden meters). De 
winterslaap wordt doorgebracht in kelders, bunkers en dergelijke. 
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Foto 12.  Een groep gewone grootoorvleermuizen op een kerkzolder (Foto Peter Twisk) 
 
Door de zachte sonar zijn grootoorvleermuizen moeilijk met een bat-detector waar te 
nemen, waardoor deze waarnemingsmethode van deze soort een beperkter beeld geeft 
dan van andere soorten. De gewone grootoorvleermuis is vrij algemeen tot vrij zeldzaam 
in Nederland, evenals in omringende landen. Bij tellingen in verschillende 
winterverblijven van 1940 tot 1980 lieten de aantallen een geleidelijke achteruitgang zien 
en sindsdien een geleidelijke toename. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Van de gewone grootoorvleermuis zijn naar verhouding veel oude gegevens bekend, 
dankzij het onderzoek op kerkzolders in de jaren zestig en zeventig. De gegevens van 
kerkzolderinventarisaties door de Vleermuisstichting Noord-Brabant waren niet 
beschikbaar voor het Vleermuis Atlasproject. Mede daardoor is er, in vergelijking met 
andere soorten, opmerkelijk weinig verschil tussen de kaart met gegevens uit de periode 
van voor 1984 (Glas, 1986) en die met gegevens van na 1986 (Limpens et al., 1997). Op 
basis van oude en recente gegevens mag aangenomen worden dat de gewone 
grootoorvleermuis verspreid door de gehele provincie vrij algemeen voorkwam en ook nu 
nog voorkomt. Gegevens die in andere delen van Nederland werden verzameld maken 
aannemelijk dat deze soort wel in aantal is achteruit gegaan sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw. Op kaart 12 staan de waarnemingen van tot op soort gedetermineerde 
gewone grootoorvleermuizen en van grootoorvleermuizen die met behulp van detectors 
werden waargenomen. Het onderscheid tussen de twee grootoorsoorten is niet mogelijk 
met detectors, maar het is aannemelijk dat het in bijna alle gevallen om de gewone 
grootoorvleermuis ging. 
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Kaart 12. Waarnemingen van gewone grootoorvleermuizen (Plecotus auritus)  •  en grootoorvleermuizen 
(Plecotus species) •  in Noord-Brabant. 
 
Wintertellingen laten een toename zien in de periode 1987-2000 met 147% (Verboom, 
2002). Hierbij moet erop gewezen worden dat de gewone grootoorvleermuis geen grote 
afstanden aflegt en dat het zodoende alleen om een toename gaat van locale populaties uit 
de directe omgeving van de getelde winterverblijven. Omdat gewone 
grootoorvleermuizen in familiegroepen leven die zich territoriaal ten opzichte van andere 
families gedragen en zo’n familiegroep niet onbeperkt in aantal kan toenemen, vormen 
wintertellingen een weinig geschikte methode om deze soort te monitoren; vanaf een 
bepaald maximum zal het aantal dieren niet meer toenemen. Waarnemingen in 
vleermuiskasten vormen mogelijk een goede aanvulling op de wintergegevens. 
 
2.16 Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus 
De grijze grootoorvleermuis lijkt sterk op de gewone grootoorvleermuis, en pas sinds het 
begin van de jaren zestig van de vorige eeuw zijn onderzoekers zich bewust van de 
aanwezigheid van deze soort in ons land. Er zijn dan ook weinig oude gegevens 
beschikbaar. Het is een soort die in de zomer uitsluitend zolders bewoont en voor de 
winterslaap waarschijnlijk allerlei, nauwelijks vorstvrije plaatsen opzoekt. Evenals de 
gewone grootoorvleermuis jaagt dit dier, voor zover bekend, binnen een straal van enkele 
honderden meters rondom de verblijfplaats en kan het daarbij onder andere prooien van 
bladeren af plukken. De grijze grootoorvleermuis bereikt in Nederland de noordgrens van 
zijn verspreiding. Er zijn alleen waarnemingen bekend uit de zuidelijke helft van ons land 
en recent alleen uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeuws Vlaanderen. Ook in Vlaanderen 
is deze soort zeldzaam. Er zijn daar maar 15 kolonieplaatsen bekend, waarvan één dicht 
bij de grens met Noord-Brabant. In Duitsland ontbreekt de grijze grootoorvleermuis in 
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het noorden en nemen de aantallen in zuidelijke richting toe. Over aantalontwikkeling in 
Nederland is vrijwel niets bekend. 
 

 
Foto 13. De grijze grootoorvleermuis bewoont in Nederland uitsluitend warme zolders (Foto Tim de Boer) 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Er is een achttal oude waarnemingen (van voor 1970) bekend uit Noord-Brabant, die 
overwegend in het zuidelijke deel van de provincie liggen. In 1981 is de soort gevonden in 
de omgeving van Hoogerheide (Glas, 1982). Recente gegevens betreffen een 
kraamkolonie bij Borkel en Schaft, solitaire dieren in de kerken van Dommelen en van 
Soerendonk en één, waarschijnlijk foeragerend dier dat werd gevangen op de 
Valkenhorst, ten oosten van Valkenwaard. Dit betrof een zogend vrouwtje. Het is niet 
bekend waar zich de kraamverblijfplaats van dit dier bevond. 
Deze waarnemingen zijn allen uit 2003. De kraamkolonie bij Borkel en Schaft bestond 
waarschijnlijk uit drie vrouwtjes met ieder een jong, terwijl er daarnaast nog een solitair 
dier aanwezig was op dezelfde zolder. De aanwezigheid van deze kolonie was de reden 
dat het omliggende gebied in het rapport ‘Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland’ 
(Dijkstra, 1997) werd opgenomen als belangrijke leefgebied voor deze soort. Dit gebied is 
op kaart 13 met groen aangegeven. De waarnemingen ten noorden en oosten hiervan 
stammen van latere datum. 
Verder zijn er in 2003 in Achtmaal en in 2005 in Sint Hubert dieren waargenomen, 
welke mogelijk grijze grootoorvleermuizen waren. In 2006 werden er twee grijze 
grootoorvleermuizen waargenomen op de kerk van Dommelen. Gezien de aanwezigheid 
van een kolonie in Vlaanderen, dicht bij de grens met Noord-Brabant, is er een goede 
kans dat deze soort ook ten zuiden van Breda voorkomt. 
 



 

Soortenbeschermingsplan vleermuizen Noord-Brabant 40 

 
Kaart 13. Waarnemingen van grijze grootoorvleermuizen (Plecotus austriacus) in Noord-Brabant 
 • = grijze grootoorvleermuis; ■ = uurhok met kolonieplaats in Vlaanderen; • = mogelijk grijze 
grootoorvleermuis; ■ = gebied dat voorgedragen is als belangrijk leefgebied voor de grijze grootoorvleermuis 
 
De beschikbare gegevens doen vermoeden dat deze soort in het verleden wijder verspreid 
in Noord-Brabant voorkwam. Gezien het pas betrekkelijk recent onderkennen van het 
voorkomen van deze soort in ons land is het opmerkelijk dat er van acht locaties oude 
waarnemingen bekend zijn. Doordat er weinig recente gegevens van vleermuizen op 
kerkzolders beschikbaar zijn is een goede vergelijking van oude en nieuwe gegevens 
echter niet mogelijk. Op basis van de beschikbare gegevens moet echter aangenomen 
worden dat deze soort zo zeldzaam is in Noord-Brabant dat hij als zeer kwetsbaar moet 
worden omschreven. 
 
2.17 Mopsvleermuis Barbastella barbastellus 
De mopsvleermuis heeft een zeer karakteristiek uiterlijk. Het is een donker gekleurde 
vleermuis waarvan de oren het gezicht vrijwel geheel omranden. Doordat de snuit heel 
kort is maakt de kop een bijna vierkante indruk. Met een spanwijdte van 28 cm is het een 
vrij kleine soort. Als verblijfplaats worden smalle ruimten in gebouwen of achter 
loshangende schors van bomen gebruikt. Het voedsel bestaat uit verschillende kleine 
insectensoorten. De winterslaap wordt waarschijnlijk op allerlei, nauwelijks tegen vorst 
beschutte plaatsen doorgebracht, zoals in ondiepe grotten, dicht bij de ingang en 
weggekropen in kieren en spleten. De mopsvleermuis is in Nederland uiterst zeldzaam te 
noemen, recent zijn er alleen met zekerheid waarnemingen bekend uit Zeeuws-
Vlaanderen. Ook in omringende landen is deze soort zeer zeldzaam. In Vlaanderen zijn 
er na 1987 op vier locaties winter- en op twee locaties zomerwaarnemingen gedaan. In 
Duitsland kent deze soort een veel ruimere verspreiding, maar is daar ook zeldzaam en 
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bedreigd. Hoewel dit dier waarschijnlijk altijd zeldzaam is geweest in ons land zijn er wel 
aanwijzingen dat de aantallen zijn afgenomen. 
 
Verspreiding en aantalontwikkeling in Noord-Brabant 
Uit Noord-Brabant is van deze soort één waarneming bekend, een dier dat in 1950 in St. 
Michielsgestel werd gevonden. In 2004 werd bij Haarsteeg een opname gemaakt van het 
geluid van een vleermuis, welke bij analyse mogelijk een mopsvleermuis bleek te zijn. 
Herhaalde pogingen de betreffende vleermuis nogmaals waar te nemen leverden niets op. 
Buiten Zuid-Limburg zijn van deze soort maar een handvol waarnemingen gedaan in 
Nederland. Het blijft daardoor onduidelijk of deze soort tot onze fauna moet worden 
gerekend. 
Over aantalontwikkelingen in Noord-Brabant is niets bekend. 
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3 Leefwijze en leefgebied 

Vleermuizen kunnen een hoge leeftijd van meer dan 20 jaar bereiken en krijgen maar één 
jong per jaar. De 17 soorten die in Noord-Brabant voor (kunnen) komen verschillen op tal 
van punten van elkaar. Zo zijn er bijvoorbeeld grote en kleine soorten, boom- en 
gebouwbewoners, warmte minnende soorten en soorten die midden in de winter nog 
actief kunnen zijn. Het is dan ook belangrijk vleermuizen niet over één kam te scheren, 
maar iedere soort afzonderlijk te beoordelen. Vleermuizen leven voornamelijk van 
insecten die ze vliegend opsporen en vangen. Vliegen kost veel energie en energie is dan 
ook een sleutelbegrip is een vleermuisleven. De meeste soorten leven in een groep en 
gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen, vliegroutes en voedselgebieden. 
 
3.1 Leefwijze  
Vleermuizen zijn zoogdieren die vliegend insecten en andere geleedpotigen (bijv. spinnen, 
pissebedden) vangen. Het zijn de enige dieren die grote hoeveelheden nachtinsecten 
vangen. De typische grillige vlucht van vleermuizen is het gevolg van het achtervolgen 
van die insecten. De jachtwijze verschilt per soort, waardoor concurrentie tussen de 
negentien in ons land voorkomende soorten vermeden wordt. De grootoorvleermuis 
bijvoorbeeld jaagt onder andere tussen boomtakken en kan insecten van bladeren of 
muren plukken. De rosse vleermuis heeft veel vliegruimte nodig en jaagt op vaak 
tientallen meters hoogte boven onder andere moerasgebieden.  
Vliegende insecten zijn in het winterhalfjaar zeer schaars. Daarom houden vleermuizen 
een winterslaap. Ze hebben hiervoor een rustige, donkere plaats nodig met een hoge 
luchtvochtigheid. Veel soorten zoeken kelders en ondergrondse ruimten zoals onder-
grondse groeves, kelders en bunkers op. Trek over een afstand van enkele tientallen of 
zelfs honderden kilometers kan daartoe plaats vinden. In zulke ondergrondse ruimten 
kunnen tientallen, honderden of zelfs duizenden dieren van verschillende soorten bijeen 
komen. Er zijn ook soorten die in een spouwmuur of op een zolder de winter door 
kunnen brengen. De rosse vleermuis overwintert in holle bomen en kan daarbij vrij 
strenge vorst verdragen. Het beeld dat we hebben van het voorkomen van vleermuizen in 
ons land in de winter is niet kompleet; van de meeste soorten worden in de zomer-
maanden veel grotere aantallen waargenomen dan in de winter. 
In het voorjaar begint de vorming van kraamkolonies. Dit zijn groepen van vrouwelijke 
dieren die gezamenlijk hun jongen ter wereld en groot brengen. Bij de meeste soorten 
brengt een vrouwtje maar één jong per jaar ter wereld. Daar staat tegenover dat 
vleermuizen relatief oud kunnen worden; een gemiddelde leeftijd van 5 tot 7 jaar is 
gebruikelijk en een maximum leeftijd van meer dan 20 jaar is bij meerdere soorten vastge-
steld. Er zijn uitschieters bekend tot wel 42 jaar! De jongen worden eind mei of in de loop 
van juni geboren en zijn na vier tot zes weken vliegvlug en zelfstandig. De trage 
voortplanting maakt vleermuizen bijzonder kwetsbaar; verliezen worden immers maar 
langzaam aangevuld. Dit is één van de redenen waarom ze wettelijk beschermd zijn. 
De paring vindt plaats in het najaar of tijdens een onderbreking van de winterslaap. Bij 
enkele soorten, onder andere de dwergvleermuis en rosse vleermuis, hebben de mannetjes 
in augustus en september een territorium dat ze met een speciale roep kenbaar maken. Ze 
houden andere mannetjes op afstand en proberen vrouwtjes te lokken voor de paring. 
Van de meeste soorten is over het paargedrag nog nauwelijks iets bekend. Vrouwtjes 
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kunnen de zaadcellen enkele maanden in leven houden totdat in het voorjaar de 
bevruchting plaats vindt en de ontwikkeling van het jong begint.  
 
Dankzij onder andere het onderzoek naar de genetische verwantschap, het gebruik van 
ringen en van transponders (onderhuids aangebrachte chips, die kunnen worden 
afgelezen zonder de vleermuis te hanteren) is er de laatste jaren veel bekend geworden 
over de sociale organisatie van vleermuizen. Van de Bechsteins vleermuis is bijvoorbeeld 
bekend dat dieren samenleven in matriarchale groepen (waarbij een dominant vrouwtje 
de groep leidt), welke een bepaald stuk bos verdedigen tegen soortgenoten die niet tot hun 
sociale groep behoren. Bij de watervleermuis zijn er aanwijzingen gevonden dat een 
groep steeds dezelfde stukken water benut om er te foerageren en iedere sociale groep een 
eigen deel van de beschikbare waterpartijen gebruikt. Van de grote hoefijzerneus is 
vastgesteld dat vrouwtjes kieskeurig zijn bij de keuze van het mannetje waarmee ze paren. 
Sommige mannetjes kunnen favoriet zijn en jaren achtereen met bepaalde vrouwtjes 
paren. Maar de nakomelingen daarvan paren niet met dit mannetje, zodat inteelt wordt 
voorkomen. 
 
Landschapsgebruik 
In de manier waarop vleermuizen tijdens de zomerperiode van het landschap gebruik 
maken zijn drie onderdelen te onderscheiden. Dat zijn de keuze van dagslaapplaatsen, 
van foerageergebieden en van de route die ze tussen dagslaapplaats en foerageergebied 
moeten afleggen. Van soort tot soort kunnen hier grote verschillen tussen optreden. 
Voor hun dagslaapplaats gebruiken vleermuizen uitsluitend bestaande ruimten, ze maken 
nooit zelf een nest of hol. Vleermuizen kennen, net als veel andere zoogdieren, een eigen, 
regionale “cultuur”. De voorkeur voor bepaalde verblijfplaatsen kan dan ook binnen een 
soort verschillen tussen regio’s in Europa. Zo is de rosse vleermuis in West Europa vrijwel 
geheel een boombewoners, maar benut deze soort in Midden Europa vaak gebouwen en 
in Zuidoost Europa bruggen en grotten als onderkomen. Ongeveer de helft van de in 
Nederland voorkomende soorten maakt gebruik van holten in bomen. De andere soorten 
gebruiken meestal ruimten in gebouwen als slaapplaats. Die boomholten zijn meestal 
spechtengaten die naar boven toe uitgerot zijn, zodat er dus een holte boven de invlieg-
opening aanwezig is. Ook worden wel scheuren of ruimten achter loshangende schors 
gebruikt. De meest voorkomende boombewonende soorten zijn de watervleermuis, de 
rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis. Gebouwbewoners zijn onder te verdelen in 
soorten die vooral zolders gebruiken en soorten die spouwmuren en andere nauwe 
ruimten benutten. Tot de eerste behoren onder andere de grootoorvleermuizen, die 
geregeld op kerkzolders worden aangetroffen. De dwergvleermuis en de laatvlieger 
behoren tot de tweede groep en bewonen vooral woonhuizen. Bij sommige soorten treedt 
hierin variatie op; de gewone grootoorvleermuis bijvoorbeeld gebruikt behalve zolders 
ook boomholten en soms de ruimte onder dakpannen. Andere soorten lijken strikt 
gebonden aan een bepaald type verblijfplaats. Het nemen van vleermuisvriendelijke 
maatregelen bij gebouwen, vooral voor soorten die een vrije invliegopening behoeven, 
zou voor enkele van de nu zeldzaamste soorten belangrijk kunnen zijn. Van onder andere 
de vale vleermuis en grote hoefijzerneus is bekend dat ze verblijfplaatsen op zolders 
gebruiken waar ze door een ruime opening in en uit kunnen vliegen zonder te landen. 
Waar vleermuizen gaan jagen wordt bepaald door het insectenaanbod en hun specifieke 
jachtwijze. Op plaatsen met veel insecten zijn vaak ook veel vleermuizen van 
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verschillende soorten aan te treffen. Concurrentie tussen de soorten wordt vermeden door 
de uiteenlopende jachtwijzen. Zo jaagt de watervleermuis vrijwel altijd op enkele 
centimeters boven het wateroppervlak, de dwergvleermuis op enkele meters hoogte en de 
rosse vleermuis op enkele tientallen meters hoogte. Een aantal soorten is opportunistisch 
in hun jachtplaatskeuze, andere zijn meer gebonden aan een bepaald biotoop. De 
dwergvleermuis is in zeer uiteenlopende biotopen jagend aan te treffen, terwijl de 
watervleermuis vrijwel altijd boven beschut gelegen, onbegroeide wateroppervlakten 
jaagt. 
 

 
Figuur 1. Jachtgedrag van vijf vleermuissoorten. Door specialisatie kunnen meerdere soorten op één plaats 
foerageren, zonder elkaar te beconcurreren (Tekening Peter Twisk) 
 
Afhankelijk van de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen en foerageergebieden kan 
de afstand die vleermuizen 's avonds en 's ochtends afleggen variëren van enkele tientallen 
meters tot meerdere kilometers. Deze afstand kan op verschillende manieren overbrugd 
worden. Grote soorten als de laatvlieger en (vooral) de rosse vleermuis kunnen dit doelge-
richt in een rechtlijnige vlucht doen, onafhankelijk van het landschap. Kleine soorten als 
de dwerg- en watervleermuis tonen vaak een sterke binding met geleidende elementen als 
bomenrijen, bospaden en dergelijke bij het overbruggen van deze afstand. Voor deze 
soorten vormen open gebieden een obstakel. Over de manier waarop seizoenstrek plaats 
vindt, met name tussen zomergebied en overwinteringplaats, is nog vrijwel niets bekend. 
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Foto 14. Bomenrijen vervullen vaak een belangrijke rol als verbindingsroute voor vleermuizen  
(Foto Peter Twisk) 
 
Een groep vleermuizen kan een groot aantal verblijfplaatsen binnen een bepaald gebied 
gebruiken. Bij de gewone dwergvleermuis kan een kraamkolonie in de loop van een 
zomer meerdere huizen of andere gebouwen als onderkomen benutten. Meestal woont de 
kolonie op een moment verspreid over meerdere verblijfplaatsen. Vermoedelijk speelt 
temperatuur een grote rol bij verhuizen naar andere verblijfplaatsen en zoekt de groep de 
meest geschikte plaats, afhankelijk van de weersomstandigheden. In een warme zomer 
wordt een zonbeschenen muur opgezocht, in een koele, regenachtige zomer wordt een 
plaats nabij een verwarmingsketel gekozen. Experimenten met een verwarmde 
vleermuiskasten lieten zien dat de gewone grootoorvleermuis een warme plaats verkoos 
boven een onverwarmde kast en dat gewone dwergvleermuizen zelfs hun verblijfplaats in 
een huis verlieten om een verwarmde kast in te trekken. Van de meervleermuis is bekend 
dat er naast de hoofdkolonie meerdere satellietverblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn en 
dat er tussen die hoofdkolonie en de satellieten voortdurend uitwisseling kan plaats 
vinden. Ook bij een boombewonende soort als de rosse vleermuis is vastgesteld dat 
individuen uit een groep regelmatig verhuizen en zelfs over een afstand van enkele 
kilometers tussen verblijfplaatsen kunnen wisselen. Anderzijds kan een kraamkolonie van 
bijvoorbeeld de ingekorven vleermuis jaar na jaar dezelfde zolder gebruiken, zelfs 
tientallen jaren achtereen. 
Vleermuizen leven dus in bepaalde sociale verbanden, die goed vergelijkbaar zijn met die 
van mensen. Ze hebben hun eigen familie, vriendenkring en ontmoetingscentra. Ze 
kennen een groot aantal soortgenoten waar ze een relatie mee onderhouden en vermijden 
contact met andere groepen. 
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3.2 Verblijfplaatsen 
Vleermuizen gebruiken alleen bestaande ruimten als verblijfplaats en maken (in Europa) 
nooit zelf een schuilplaats. De aanwezigheid en beschikbaarheid van verblijfplaatsen is 
voor alle vleermuissoorten dan ook van wezenlijk belang. Het kan gaan om spleten en 
ruimtes in gebouwen, om bomen met holten of met spleten en kieren, of om onderaardse 
ruimten zoals kelders en bunkers. Vanwege grote verschillen in de aard van deze 
verblijfplaatsen worden ze in deze paragraaf afzonderlijk behandeld. 
 
Functie 
In het zomerseizoen houden vleermuizen zich overdag schuil in een verblijfplaats. 
Kraamverblijven, tussentijdse verblijven, verblijven van groepen mannetjes en 
paarverblijven worden gevonden in gebouwen, spleten en holtes in bomen of vogel- en 
vleermuiskasten. In de zomer worden ‘ondergrondse kelderachtige situaties’ in Nederland 
betrekkelijk weinig gebruikt.  
In de winter worden door sommige soorten ook weer bovengrondse gedeelten van 
gebouwen en bomen als winterverblijf gebruikt. Ongeveer de helft van de in Noord-
Brabant voorkomende soorten zoekt in de winter onderaardse kelderachtige situaties op 
(equivalent van grotten) om er de winterslaap door te brengen. 
Sommige van de als winterverblijf gebruikte locaties worden in het voorjaar, tijdens de 
overgang van winterslaap naar zomerseizoen en in de late zomer en vroege herfst, tijdens 
de overgang naar de winterslaapperiode, gebruikt als zwermlocatie. Op deze 
zwermlocaties komen grote groepen vleermuizen bijeen. Het zwermen dient duidelijk een 
sociale functie. Verschillende soorten en leeftijdsklassen lijken samen te kunnen zwermen 
maar veelal worden er ook verschillende perioden gevonden.  
 
Gebouwen spelen voor een groot deel van de in Noord-Brabant voorkomende soorten 
een grote rol als zomerverblijfplaats. Een deel van deze soorten gebruikt nauwe ruimten, 
zoals spouwmuren of de ruimte achter daklijsten en onder pannen, een ander deel vooral 
ruime zolders. In tabel 6 wordt aangegeven welke soorten van welke typen 
verblijfplaatsen in gebouwen gebruik maken. 
 
 Zolder Spouw e.d. 

1.  Kleine hoefijzerneus X  

2.  Vale vleermuis X  

3.  Meervleermuis X X 

4.  Gewone baardvleermuis X X 

5.  Brandts vleermuis X x 

6.  Ingekorven vleermuis X  

7.  Franjestaart  X 

8.  Gewone dwergvleermuis  X 

9.  Ruige dwergvleermuis  X 

10. Laatvlieger X X 

11. Tweekleurige vleermuis  X 

12.  Gewone grootoorvleermuis X X 

13. Grijze grootoorvleermuis X  

Tabel 6. Overzicht gebouwbewonende vleermuizen Noord-Brabant. X = wordt regelmatig gebruikt; x = 
wordt soms gebruikt. 



 

Soortenbeschermingsplan vleermuizen Noord-Brabant 48 

Zolderruimten 
Onder de vleermuizen die in de zomer zolders bewonen behoren enkele van de 
zeldzaamste soorten in Noord-Brabant en Nederland. Zo is er van de grijze 
grootoorvleermuis maar één kraamkolonie bekend in Noord-Brabant. In totaal zijn er 
recent op minder dan tien locaties waarnemingen van deze soort bekend. Van de 
ingekorven vleermuis is er maar één recente waarneming bekend. Door gericht 
onderzoek van (kerk)zolders is er van de gewone grootoorvleermuis redelijk veel 
informatie. Het gaat meestal om zolders van kerken, maar het kan ook om zolders van 
andere grote gebouwen gaan, zoals van kastelen, scholen etc. Omdat op die zolders 
specifieke omstandigheden zijn te vinden, zijn dergelijke groepen over het algemeen 
plaatstrouw en wordt lange tijd achtereen dezelfde plaats gebruikt. Het aanbod van zulke 
ruimten is waarschijnlijk ook beperkt tot zeer beperkt. Als zo’n plaats verloren gaat is er 
dus vaak geen alternatief beschikbaar. Deze ruimten spelen dus een grote rol voor deze 
soorten en beschermingsmaatregelen in de vorm van bijvoorbeeld richtlijnen voor beheer 
alsmede een beheerovereenkomst zijn dan ook van groot belang. 
Voor zover bekend worden zolderruimten weinig of niet in de winter gebruikt, maar hier 
is nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Er is één waarneming bekend van een 
laatvlieger die op een zolder overwinterde. Mogelijk zoeken de twee soorten 
grootoorvleermuizen voor hun winterslaap de spouwmuur op van de kerk waar ze in de 
zomer de zolder bewonen. 
Op kaart 14 staat aangegeven op welke locaties er informatie is verzameld over 
vleermuizen op zolders van kerken en andere gebouwen. 
 

 
Kaart 14.  Gegevens over vleermuizen op (kerk)zolderruimten (voor zover bekend bij de Vleermuiswerkgroep 
N. Brabant en de Zoogdiervereniging VZZ )• =  (kerk)zolder die door vleermuizen wordt bewoond; • = 
(kerk)zolder zonder vleermuizen. 
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Wat is een vleermuiskolonie? 

Vleermuizen leven in kolonies. Een kolonie is een groep dieren tezamen in een verblijfplaats. Maar als die 

groep niet vast van samenstelling is en dieren voortdurend uitwisselen tussen verschillende verblijfplaatsen, 

over welke groep praten we dan? Uit onderzoek aan diverse vleermuissoorten blijkt dat dit vaak voorkomt, 

maar er toch een behoorlijk strikte scheiding is tussen verschillende groepen vleermuizen. Zo’n groep 

bestaat uit dieren ‘die elkaar kennen’, of onderling verwant zijn, elkaars nabijheid verdragen, maar andere 

soortgenoten verdrijven. Een kolonie kan dan ook beter gedefinieerd worden als een  sociaal samenhangende 

groep. 

Dieren die tezamen in één verblijfplaats huizen zijn dus meestal maar een deel van een kolonie. 

Nauwe ruimten 
Tot de soorten die in de zomer nauwe ruimten in gebouwen gebruiken behoort een 
algemene soort als de gewone dwergvleermuis, maar ook zeldzame als de meervleermuis 
en de tweekleurige vleermuis. De ruimten die deze soorten gebruiken zijn in de regel in 
veel verschillende gebouwen te vinden. Deze vleermuissoorten gebruiken vaak 
verschillende ruimten en wisselen regelmatig van onderkomen. Hierbij speelt 
waarschijnlijk vooral het klimaat in zo’n ruimte een belangrijke rol. In een koude periode 
zoeken ze een zo warm mogelijke ruimte op, bijvoorbeeld in de nabijheid van een geiser. 
In een periode met warm weer gebruiken ze een plaats die door de zon verwarmd wordt. 
In het netwerk van verblijfplaatsen kan één onderkomen een centrale rol vervullen en als 
hoofdverblijf gebruikt worden en dienen de andere onderkomens als ‘satellieten’. Maar de 
verblijfplaatsen kunnen ook vrijwel gelijkwaardig zijn. Dit maakt het nemen van 
beschermingsmaatregelen ten aanzien van verblijfplaatsen erg lastig. 
De hoeveelheid waarnemingen die per soort bekend is, wisselt sterk. Van de gewone 
dwergvleermuis zijn tientallen kraamkolonies bekend, verspreid door de provincie. Van 
de meervleermuis is recent voor het eerst een kleine kraamkolonie gevonden. Vondsten 
van dergelijke zeldzame soorten zijn sterk afhankelijk van meldingen en van een netwerk 
van mensen die deskundig genoeg zijn om de soorten te onderscheiden. 
Nauwe ruimten in gebouwen worden ook in winter als verblijfplaats gebruikt, maar 
doordat ze moeilijk of niet te inspecteren zijn is hier bijna geen informatie over. Er zijn 
incidentele vondsten bekend van gewone en ruige dwergvleermuizen die bij 
werkzaamheden gevonden werden. Ook is een plaats bekend waar enkele laatvliegers in 
een spouwmuur overwinterden, op dezelfde plaats waar deze soort een zomerkolonie had. 
 

 
Bomen 
Er is geen strikte scheiding tussen gebouwbewonende en boombewonende 
vleermuissoorten. Zo gebruiken onder andere de franjestaart, de baardvleermuis en de 
gewone grootoorvleermuis zowel bomen als gebouwen als onderkomen.  
 
In Tabel 7 staan de soorten vermeld die in Noord-Brabant voorkomen en bomen als 
onderkomen gebruiken. 
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 Spechtengat  Scheur of spleet  

1.  Watervleermuis X x 

2.  Meervleermuis X  

3.  Brandt’s vleermuis X X 

4.  Gewone baardvleermuis X X 

5.  Franjestaart X  

6.  Gewone dwergvleermuis X x 

7.  Ruige dwergvleermuis X X 

8.  Rosse vleermuis X X 

9.  Bosvleermuis X X 

10. gewone grootoorvleermuis X X 

11. Mopsvleermuis   X 

Tabel 7. Boombewonende vleermuissoorten in Noord-Brabant. X = wordt regelmatig gebruikt; x = wordt 
soms gebruikt. 
 
Onder de soorten die in de zomer bomen als verblijfplaats gebruiken zijn algemene 
soorten als de watervleermuis, maar ook zeer zeldzame als de mopsvleermuis. Het belang 
van bomen voor vleermuizen is lange tijd onderbelicht geweest. Zo is pas sinds de tweede 
helft van de jaren ’80 bekend dat de watervleermuis in Nederland in de zomer bomen 
bewoond, terwijl deze soort nu in veel gebieden de algemeenste boombewonende soort 
blijkt te zijn. Ook is de kennis over het gebruik van bomen door vleermuizen nog volop in 
ontwikkeling. In de laatste tien jaar is in verschillende Europese landen ontdekt dat de 
mopsvleermuis in de zomer ruimten achter loshangende schors gebruikt.  
Vaak gaat het om bomen op landgoederen of in natuurgebieden, maar het kan ook om 
bomen langs openbare wegen of in stadsparken gaan. Meestal gaat het om bomen die met 
tenminste enkele tientallen bijeen staan, zelden om solitaire bomen. Dit houdt 
waarschijnlijk verband met beschutting tegen predatoren, microklimaat, het leven in 
netwerken inclusief het bijhorende dynamische verhuisgedrag van de vleermuizen en 
eventueel met de concurrentie die vleermuizen ondervinden van vogels die in bomen 
broeden. 
 
De informatie over het gebruik van bomen door vleermuizen laat een redelijk verspreid 
voorkomen van dit fenomeen over de provincie Noord-Brabant zien, zie kaart 15. Er zijn 
echter nog grote delen waar geen informatie is verzameld, maar waar vrijwel zeker wel 
verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen aanwezig zijn. Ook is van een aantal 
boombewonende vleermuissoorten, zoals de baardvleermuis en de franjestaart, bijzonder 
weinig informatie over hun voorkomen in de zomer beschikbaar. 
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Foto 15. Oude bomen met holten zijn van grote waarde als verblijfplaats voor vleermuizen (Foto Peter 
Twisk) 
 
Ook in de winter kunnen bomen als verblijfplaats gebruikt worden. Er zijn twee locaties 
bekend waar rosse vleermuizen in de winter in een boom zijn gevonden. Het is 
aannemelijk dat ook de watervleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis in bomen overwinteren. Omdat bewoning van boomholten moeilijk is 
vast te stellen als vleermuizen niet actief zijn, is heel weinig bekend over het gebruik van 
boomholten in de winter. Recent is een techniek ontwikkeld die het mogelijk maakt 
holten in bomen met behulp van een kleine camera te inspecteren. In Noord-Brabant is 
deze techniek nog maar zeer beperkt toegepast. Deze techniek dient in de nabije toekomst 
meer ingezet te gaan worden. 
De beschikbaarheid van bomen met holten is waarschijnlijk één van de beperkende 
factoren voor vleermuizen in Noord-Brabant. Met name in het rivieren- en zeekleigebied 
zijn weinig of geen geschikte bomen aanwezig en ontbreken ook vaak de vleermuissoorten 
die bomen als onderkomen gebruiken. Maar ook in bosrijke gebieden is het aanbod aan 
oude bomen met holten vaak beperkt en zijn er voor boombewonende vleermuizen 
weinig mogelijkheden een onderkomen te vinden. 
Op bijgaande kaart zijn kilometerblokken aangegeven waar sinds 1985 verblijfplaatsen 
van vleermuizen in bomen gevonden zijn. 
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Kaart 15. Overzicht van ‘vleermuisbomen’. 
 • = Locaties waar vleermuizen in bomen zijn aangetroffen sinds 1985. De stippen tonen in belangrijke 
mate de bosgebieden waar geïnventariseerd is en maar in beperkte mate de werkelijke aanwezigheid van door 
vleermuizen bewoonde bomen; • = bekende verspreiding van de rosse en de watervleermuis, soorten die 
vrijwel uitsluitend bomen bewonen;   =locatie waar waarschijnlijk door vleermuizen bewoonde bomen 
aanwezig zijn;  = uurhok waarin de kans op de aanwezigheid van door vleermuizen bewoonde bomen 
klein is;  = uurhok waarin de kans op de aanwezigheid van door vleermuizen bewoonde bomen (vrij) 
groot is. 
 
Onderaardse ruimten 
Voor hun winterslaap zoekt een deel van de vleermuizen ondergrondse ruimten op. In 
zulke ruimten heerst vaak een betrekkelijk constante temperatuur tussen de 5 en de 12 ºC 
en ook een relatief hoge luchtvochtigheid. Op zulke plaatsen kunnen gedurende het 
winterhalfjaar vele tientallen vleermuizen van verschillende soorten hun winterslaap 
doorbrengen. Overigens is in de laatste jaren uit verschillende onderzoeken gebleken dat 
deze winterslaap een dynamischer gebeuren is dan de naam suggereert. Tot in januari 
kunnen de aantallen vleermuizen oplopen, om korte tijd later alweer af te nemen. Het 
aantal vleermuizen dat in de loop van de winter zo’n ondergrondse ruimte bezoekt blijkt 
veel groter te kunnen zijn dan het aantal dat tijdens tellingen in de winter wordt 
gevonden. 
Ook blijken veel van deze ruimten nog een andere functie te vervullen, welke 
vermoedelijk samenhangt met de voortplanting. Rond deze verblijven vindt in de periode 
eind maart begin april het voorjaarszwermen plaats en tussen eind juli en half oktober, 
met een piek in augustus en september, het najaarszwermen. Per nacht kunnen dan vele 
tientallen tot zelfs honderden vleermuizen zo’n ruimte bezoeken, om er dezelfde nacht 
weer te vertrekken. Ook hierbij gaat het vaak om veel grotere aantallen vleermuizen dan 
er in te winter gevonden worden. 
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Foto 16. Eén van de gebouwen op Fort Sabina. Zulke ondergrondse ruimten kunnen door vleermuizen als 
winterverblijf gebruikt worden (Foto Peter Twisk) 
 
Winterverblijven kunnen dus voor veel meer vleermuizen van betekenis zijn dan blijkt uit 
de wintertelgegevens en kunnen meer functies vervullen dan alleen de functie van 
winterverblijf.  
Vrijwel alle bekende winterverblijven worden jaarlijks geteld. Dit is tot nu toe veruit de 
belangrijkste vorm van monitoring van vleermuizen.  
In ‘Winterverblijven voor vleermuizen in Noord-Brabant’ (Verboom, 2002) wordt een 
overzicht gegeven van deze objecten. Bijgaande kaart is een geactualiseerd overzicht. 
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Kaart 16. Vleermuiswinterverblijven (kelders en andere ondergrondse ruimten) in Noord-Brabant (voor 
zover bekend bij de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en de Zoogdiervereniging VZZ).  
• =locatie vleermuiswinterverblijf; • =locatie waar de bouw van een winterverblijf gepland is of in 
uitvoering is. 
 
Vleermuiskasten 
Vleermuiskasten zijn houten of houtbetonnen kastjes of kasten die speciaal voor 
vleermuizen zijn ontworpen. Er bestaan tal van verschillende modellen. In Noord-
Brabant werden  
vleermuiskasten tot voor een tiental jaren geleden alleen incidenteel door locale 
natuurverenigingen gebruikt. Door de Vleermuisstichting Noord-Brabant zijn op redelijk 
grote schaal vleermuiskasten opgehangen, hier is geen overzicht van beschikbaar. In 2000 
zijn door enkele leden van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 15 vleermuiskasten 
gemaakt en opgehangen bij het Groote Wiel, ten noorden van ’s-Hertogenbosch. In 2002 
is door de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant een vleermuiskastenproject opgezet, 
waarbij 400 kasten zijn aangeschaft welke op locaties verspreid door de provincie 
opgehangen. Het doel van dit project is informatie te verzamelen over vleermuissoorten 
waarover met andere methoden weinig of geen informatie werd verkregen. In 2003 zijn 
dertig vleermuiskasten opgehangen aan de noord- en zuidzijde van de A50, tussen 
Rosmalen en Oss. Dit diende ter compensatie van het kappen van door vleermuizen 
bewoonde bomen bij de verbreding van deze weg. In alle genoemde gevallen betrof het 
kleine kasten met een binnenruimte van hoogstens 30 cm hoog. 
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Foto 17. Vier ruige dwergvleermuizen in een kast. De foto is bijna recht van onder gemaakt (Foto Peter 
Twisk) 
 
Soorten die tot nu toe in genoemde kasten werden waargenomen zijn de gewone 
dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de gewone 
grootoorvleermuis.  
In 2004 is aan een gebouw bij een waterwingebied van de Tilburgse Waterleiding 
Maatschappij een grote vleermuiskast opgehangen van zo’n 2 m breed, 1 m hoog en met 
een interieur dat uit meerdere lagen bestaat. Dit diende ter compensatie van het verlies 
van een verblijfplaats van gewone dwergvleermuizen als gevolg van renovatie van het 
betreffende gebouw. De kast werd nog hetzelfde jaar door enkele dwergvleermuizen 
bewoond en in 2005 door een kraamgroep van de gewone dwergvleermuis. Soortgelijke 
kasten zijn in 2004 in de omgeving van Hilvarenbeek opgehangen. Hier was geen 
concrete aanleiding toe, zoals in het geval van de kast bij het waterwingebied.  
Hoewel dit grote model kast dus een kraamkolonie herbergde moet het op dit moment 
nog als een experiment beschouwd worden, aangezien niet bekend is wat de betekenis 
van dit kastmodel kan zijn op langere termijn en op uiteenlopende locaties. 
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3.3 Vliegroutes 
 
Functie  
Op weg van en naar hun jachtgebieden vliegen ze via (een netwerk van) regelmatig 
gebruikte traditionele vliegroutes naar hun foerageergebieden. Veel soorten en vooral die 
soorten die ook relatief dicht op de vegetatie jagen, gebruiken daarbij verbindende 
landschapsstructuren of lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, heggen, 
lanen en wateren, ter beschutting en geleiding. Soorten die losser van de vegetatie jagen 
verplaatsen zich ook losser van het landschap. Toch lijken ook deze soorten markante 
elementen in het landschap als oriëntatiepunten te gebruiken.  
Op weg tussen zomer en winterleefgebied en tussen zomerverblijf en winterverblijf 
worden soms grote afstanden afgelegd en wordt het landschap op een grotere en grovere 
schaal als verbinding gebruikt: kustgebied, rivierdalen.  
 
Veel vleermuissoorten, met name de kleine soorten en soorten die dicht op de vegetatie 
jagen, leggen de afstand tussen hun dagrustplaats en foerageergebied af langs lijnvormige 
landschapselementen, zoals hagen, houtwallen, dijken, sloten en dergelijke. In open 
gebieden komen soorten als de dwergvleermuis en de watervleermuis niet voor, of veel 
minder dan in gebieden met een netwerk aan beplantingen. Hoewel die soorten soms ook 
op vliegroute of jagend in relatief open situaties worden aangetroffen, zijn er meerdere 
situaties bekend waarbij dieren bereid waren honderden meters om te vliegen om een 
open stuk landschap niet over te hoeven steken. Behalve open ruimte ervaren veel 
vleermuissoorten ook kunstlicht en verkeersdrukte als barrières. Er zijn ook uiteenlopende 
voorbeelden bekend van situaties waarin kunstlicht en drukke verkeerswegen werden 
gemeden. 
In Noord-Brabant zijn lijnvormige beplantingen veel algemener op de hoger gelegen 
zandgronden en in de beekdalen dan in het rivieren- en het zeekleigebied. In de twee 
eerstgenoemde deelgebieden zijn vleermuizen in de regel dan ook veel talrijker dan in 
laatste twee. 
 
 
 

Vleermuiskast als compensatie- en beschermingsmiddel? 

Als een verblijfplaats van vleermuizen, in een boom of een gebouw, dreigt te verdwijnen, wordt het 

ophangen van een vleermuiskast nog wel eens als compensatiemiddel beschouwd. Het zou dan 

gelijkwaardig moeten zijn aan de verdwijnende verblijfplaats. Het is echter onwaarschijnlijk dat de 

vleermuiskastmodellen die nu in de handel zijn hieraan voldoen. Zo worden er maar zeer zelden 

kraamkolonies in zulke vleermuiskasten gevonden, terwijl die wel in boomholten en gebouwen worden 

aangetroffen. 

Ook als beschermingsmiddel is een vleermuiskast waarschijnlijk hoogstens een tijdelijke oplossing. Voor 

onderhoud aan zulke kasten is een enthousiaste groep natuurliefhebbers noodzakelijk. Vogelkastjes waren 

in de jaren ’70 van de vorige eeuw populair, maar zijn nu bijna overal verdwenen. Het is aannemelijk dat 

het met vleermuiskasten net zo zal gaan. Voor bescherming zijn duurzame maatregelen noodzakelijk. 

Vleermuiskasten zijn dan ook in de eerste plaats een middel om vleermuizen waar te nemen, niet om ze te 

beschermen. 
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Soort Gebruik lijnvormige landschapselementen 

1.  Kleine hoefijzerneus ••• 

2.  Vale vleermuis •• 

3.  Meervleermuis •• 

4.  Watervleermuis ••• 

5.  Baardvleermuis ••• 

6.  Brandts vleermuis ••• 

7.  Ingekorven vleermuis ••• 

8.  Franjestaart ••• 

9.  Gewone dwergvleermuis ••• 

10.  Ruige dwergvleermuis •• 

11.  Laatvlieger • 

12.  Tweekleurige vleermuis  

13.  Rosse vleermuis  

14.  Bosvleermuis • 

15.  Gewone grootoorvleermuis ••• 

16.  Grijze grootoorvleermuis ••• 

17.  Mopsvleermuis •• 

Tabel 8. Het gebruik van lijnvormige landschapselementen door vleermuizen. 
••• = sterke binding; •• = vrij sterke binding; • = geringe binding;    = geen binding. 
 
Seizoentrek 
Hoe vleermuizen grote afstanden tijdens de seizoenstrek afleggen is feitelijk niet bekend. 
Van trekkende soorten als de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuizen die vanuit 
Zweden of de Baltische staten oversteken naar Denemarken en Noord-Duitsland is 
bekend dat ze zelfs de Oostzee en de Noordzee oversteken. Uit waarnemingen van 
soorten zoals de franjestaart en watervleermuis die in het voorjaar hun winterverblijf 
verlaten is gebleken dat ze vooral structuren in het landschap als route gebruiken. 
Enerzijds kan de binding met het landschap dus losser zijn dan bij de dagelijkse 
verplaatsingen, anderzijds worden vergelijkbare landschapsstructuren als geleidende 
elementen gebruikt.  
Waarnemingen van gestuwde trek of van concentraties vleermuizen van een soort tijdens 
de trekperiodes duiden aan dat de kust, rivierdalen en aaneengesloten bosgebieden of 
kleinschalige landschappen van belang zijn. Waarnemingen van ruige dwergvleermuizen 
(een bij uitstek trekkende soort) in vleermuiskasten langs de Maas duiden ook op gestuwde 
trek langs deze rivier. Op de schaal van landschappelijke eenheden als wegen en steden 
mag worden verwacht dat grootschalige agrarische of industriële ‘woestijnen’ of 
grootschalige bebouwde en verlichte gebieden met veel infrastructuur minder 
‘doorlatend’ zijn. 
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3.4 Foerageergebieden 
 
Functie 
Vanuit hun verblijfplaatsen in de zomer en ook tijdens verplaatsingen over grotere 
afstanden wordt een netwerk aan foerageergebieden gebruikt. 
Bij sommige soorten speelt dit zich af binnen één gebied van minder dan een vierkante 
kilometer. Bij andere vleermuissoorten kan de dagrustplaats en het foerageergebied meer 
dan 15 km van elkaar verwijderd zijn. Sommige soorten overwinteren binnen het 
zomerleefgebied, andere leggen afstanden van tientallen tot honderden kilometers af.  
 
Veel soorten voeden zich geheel of voor een belangrijk deel met vliegende insecten. De 
watervleermuis en meervleermuis zijn gespecialiseerd in het vanaf het wateroppervlak 
oppikken van prooien. Andere soorten zijn in staat al vliegend rustende, niet actieve 
prooien, zoals muggen, vliegen of vlinders van bladeren of wanden op te pikken, of een 
spin uit een web te grijpen. Grootoorvleermuizen landen soms op de stammen en takken 
van bomen om al rondkruipend te foerageren. De vale vleermuis is gespecialiseerd in het 
vangen van loopkevers vanaf de grond. 
Gebieden die rijk zijn aan insecten, met een divers aanbod in soorten en tijd, zijn vaak 
zeer geliefd als foerageergebied bij vleermuizen. Vooral waterrijke gebieden zijn vaak rijk 
aan insecten, evenals structuurrijke loof- en gemengde bossen. Maar ook naaldbossen 
worden door bijvoorbeeld de franjestaart intensief gebruikt.  
Enkele vleermuissoorten hebben een duidelijk voorkeursbiotoop, zoals bos of water. Van 
een aantal soorten is bekend dat ze territoriale voedselgebieden hebben, of dat ze 
foerageren in individuele jachtterritoria die in de loop van de nacht in een min of meer 
vaste volgorde worden bezocht. Toch zijn die soorten ook in staat op opportunistische 
wijze op bijzonder voedselaanbod te reageren. Veel soorten zijn echter opportunistisch en 
jagen in veel verschillende terreinen. Bij voldoende voedselaanbod kunnen ze ook zonder 
problemen in concentraties bijeen jagen. Uit onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken 
dat biologische landbouw en akkerrandbeheer gunstig zijn voor de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. 
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1.  Kleine hoefijzerneus • • ••  ■     

2.  Vale vleermuis • • •• •      

3.  Meervleermuis ■   • • •• ••   

4.  Watervleermuis   •  •• • •   

5.  Baardvleermuis •• • •  •   •  

6.  Brandts vleermuis ••  ••  •   •  

7.  Ingekorven vleermuis • • ••     •  

8.  Franjestaart • • •• • •   •  

9.  Gewone dwergvleermuis •• • • ■ •• • • • • 

10.  Ruige dwergvleermuis • •   • •• •• • • 

11.  Laatvlieger • • • • • • • • •• 
12.  Tweekleurige vleermuis     ■ •• ••  •• 
13.  Rosse vleermuis • •  • • •• ••  • 
14.  Bosvleermuis • •  • • •• •• • • 
15.  Gewone grootoorvleermuis • • •• • •   •  

16.  Grijze grootoorvleermuis • • • •    •  

17.  Mopsvleermuis  ••    •• ••   

Tabel 9. Foerageergebieden van vleermuizen in Noord-Brabant 
•• = voorkeursgebied; • = regelmatig gebruikt gebied; ■ = soms gebruikt gebied. 
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4 Beleid en regelgeving 

Internationaal 
Vanaf 1979 zijn de soorten en hun leefgebieden beschermd onder de Conventies van 
Bern en van Bonn.  
De ‘Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats’ 
verplicht Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van 
soorten die in bijlage 2 van die conventie worden genoemd (soorten die strenge 
bescherming vereisen) .  
De ‘Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals’ 
verplicht Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van 
de in bijlage 2 van de conventie genoemde vleermuissoorten en hun leefgebied. Onder 
deze laatste conventie is er zelfs een speciale ‘Regionale Overeenkomst voor de 
Bescherming van Populaties van Europese Vleermuizen’ (Bats Agreement) opgesteld, 
welke vraagt om het identificeren van en passende bescherming van gebieden en locaties 
die van belang zijn voor de bescherming van soorten. 
 
De ‘Europese Habitatrichtlijn’(HR), die zich richt op leefgebied én soorten, moet 
uitvoering geven aan deze bescherming. De HR verplicht Nederland tot het nemen van 
passende maatregelen voor de bescherming van de in bijlage 2 of 4 van de richtlijn 
genoemde soorten. De richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de 
biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats én de wilde 
flora en fauna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationaal 
Vleermuizen zijn in Nederland sinds 1973 door de Natuurbeschermingswet beschermd. 
De aanleiding hiervoor vormden onder andere de sterke achteruitgang van 
overwinterende dieren in de mergelgroeven in Zuid-Limburg en het uitsterven van een 
aantal soorten.  
 
Vanaf oktober 2005 geldt de nieuwe Natuurbeschermingswet (Nbw-98) als de 
gebiedsgerichte uitwerking op nationaal niveau van de Europese Habitatrichtlijn (en 
Vogelrichtlijn). Als aanvulling op de soortgerichte bescherming in de Flora- en Faunawet 

Adequate bescherming of passende maatregelen houden in, zoals beschreven in de conventies en de 

richtlijn, dat er tenminste gestreefd wordt naar duurzame instandhouding en daartoe naar behoud of 

herstel van leefgebied (netwerk van verblijfplaatsen, routes en foerageergebieden), soorten en populaties. 

Soorten moeten een levensvatbare component van hun habitat zijn, hun verspreidingsgebied mag niet 

kleiner worden, en hun habitat moet voldoende groot en van voldoende kwaliteit zijn om populaties op de 

lange termijn in stand te houden.  

Adequate bescherming en passende maatregelen vragen om het juridisch en praktisch veiligstellen en 

effectief beheren van gebieden en locaties, voorlichting en richtlijnen ten behoeve van het bevorderen van 

draagvlak en verantwoordelijkheid bij zowel het algemene publiek als specifieke professionele groepen, 

alsmede onderzoek ten behoeve van het opheffen van gebrek aan informatie (voorkomen en verspreiding, 

trends) en kennis (ecologische vereisten, effecten, dosis effect relaties). 
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(Ff-wet), regelt de natuurbeschermingswet het inrichten van een coherent netwerk van 
speciale beschermingszones voor de habitats en soorten van bijlage 2 van de HR.  
 
De Flora- en Faunawet vervangt sinds 2002 de Vogelwet, Jachtwet en een gedeelte van de 
Natuurbeschermingswet en is de soortgerichte uitwerking van de Habitatrichtlijn op 
nationaal niveau. Een nadere toelichting van de Ff-wet is opgenomen als bijlage 1. 
 
Provinciaal 
Veel vleermuissoorten behoren tot de hoogste categorie in de lijst van Brabantse 
zoogdieren  die bescherming behoeven. Voor deze hoog prioritaire soorten is in de 
provinciale nota ‘Over bevers, blauwtjes en brabanters, ruimer baan voor bedreigde 
brabanders’ (2004) aangegeven dat de uitvoering van het soortenbeleid plaats vindt via 
actieplannen voor de betreffende soorten. Op basis van het vijfjarenprogramma 2005-
2009 wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin expliciet wordt 
aangegeven welke soorten en uitvoeringsmaatregelen dat jaar geprogrammeerd zijn voor 
uitvoering. Hoewel in dit meerjarenprogramma slechts de opstelling van een 
soortbeschermingsplan voor de Grijze grootoorvleermuis (2006) en de Ingekorven 
vleermuis (2007)  was voorzien, is in overleg met de VZZ besloten tot het opstellen van 
een soortbeschermingsplan Vleermuizen (alle soorten).  
 
In tabel 10 is voor alle soorten nog eens overzichtelijk gerangschikt in welke lijsten ze zijn 
opgenomen en met welke aanduiding. 
 
De kolommen voor de conventies van Bern en Bonn en de HR geven aan op welke bijlage de soorten zijn 
opgenomen. De kolom Flora- en faunawet geeft aan of de soort hierin is opgenomen . De kolom AMvB 
tabel 3 geeft aan of de soorten zijn opgenomen in tabel 3/bijlage 1 van de AMvB met betrekking tot Art 
75 van de Flora- en Faunawet.  
RL- IUCN: VU = vulnarable, LR-nt = lower risk- near threathened.  
RL-Nederland: Be = bedreigd, KW = kwetsbaar, GE = gevoelig, VN = verdwenen uit NL.  
Kolom NEM geeft aan of de bestandsontwikkeling van de soort in Noord-Brabant gevolgd wordt in het 
kader van het netwerk ecologisch monitoring.  
De kolommen verspreiding zomer en verspreiding winter geven aan in hoeverre de verspreiding van de soort 
in Noord Brabant naar verwachting bekend is op kilometerhok voor de winter- en de zomersituatie:  
- = slecht tot niet bekend; +/- = redelijk bekend; + = relatief goed bekend 
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Soorten die (vrij) algemeen zijn, maar waarbij de wettelijk beschermde status beter naar de praktijk moet worden vertaald. 

Watervleermuis II II   IV  x x winter +/- + X X 

Ruige dwergvleermuis II II   IV  x x - - +/- X  

Gewone dwergvleermuis II II   IV  x x - - + X X 

Rosse vleermuis II II   IV  x x - - + X X 

Laatvlieger II II   IV  x x (winter) - + X X 

Gewone grootoorvleermuis II II   IV  x x winter +/- +/- X X 

Soorten die (zeer) zeldzaam zijn, en waarbij beschermingsmaatregelen nadrukkelijk gewenst en zinvol zijn 

Baardvleermuis II II   IV  x x winter +/- - X X 

Franjestaart II II  KW IV  x x winter +/- - X X 

Meervleermuis II II VU  IV II x x (winter) - +/- X X 

Ingekorven vleermuis II II VU BE IV II x x winter +/- - X X 

Grijze grootoorvleermuis II II  GE IV  x x - - - X X 

Tweekleurige vleermuis II II   IV  x x - - - X X 

Soorten die mogelijk voorkomen, en waarbij beschermingsmaatregelen zeker gewenst en zinvol zijn 

Mopsvleermuis II II  GE IV II x  (winter) +/- - X  

Brandts vleermuis II II  GE IV  x x (winter) - - X  

Bosvleermuis II II LR-nt  IV  x x - - - X X 

Vale vleermuis II II LR-nt BE IV II x x winter +/- - X  

Soorten die niet (meer) voorkomen, en die meeliften met beschermingsmaatregelen voor andere soorten en thema’s 

Kleine hoefijzerneus II II VU VN IV II x x winter +/- - X  

Tabel 10. Vleermuizen in wetten, conventies en beleid 
 
 



 

Soortenbeschermingsplan vleermuizen Noord-Brabant 64 
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5 Doelstelling 

Dit Soortbeschermingsplan is bedoeld als plan van aanpak voor het behoud en herstel van 
de in Noord-Brabant voorkomende populaties van vleermuizen. 
Hoewel een aantal vleermuissoorten vrij algemeen of zelfs algemeen in Noord-Brabant 
voorkomt en niet in hun voortbestaan wordt bedreigd, zijn in dit plan alle 
vleermuissoorten die in Noord-Brabant voorkomen opgenomen.  
Redenen om niet alleen de zeldzame kwetsbare soorten, maar ook algemene 
vleermuissoorten op te nemen in dit plan zijn: 
- de meeste voorgestelde maatregelen zijn thematisch en zullen positief uitwerken voor 

zowel de zeldzame als de algemene(re) soorten; 
- de praktische uitwerking van de wettelijke bescherming van alle vleermuissoorten 

vertoont belangrijke hiaten; 
- de verspreidingsgegevens van de verschillende soorten zijn verre van compleet. Zowel 

in de tijd (waarnemingsreeksen) als per gebied ontbreken veel gegevens;  
- vleermuizen krijgen maar één jong per jaar. Herstel van een lokale populatie na een 

catastrofe (bijv. vernietiging van een kolonie) gaat langzaam. Dit maakt ook de 
algemene soorten kwetsbaar; 

- veel mensen kennen de verschillen tussen de 16 vleermuissoorten niet, wat de 
toepassing van maatregelen en gedragsregels die zich tot de zeldzame soorten 
beperken, bemoeilijkt. 

 
Anders dan gebruikelijk is het in dit soortbeschermingsplan niet mogelijk gebleken om 
zeer concrete en gebiedspecifieke acties te benoemen. De belangrijkste reden hiervoor is 
het feitelijke gebrek aan kennis over het voorkomen en de verspreiding van 
vleermuissoorten in Noord-Brabant. Om toch invulling te geven aan de doelstelling, is in 
dit soortbeschermingsplan gekozen om in te zetten op:  
1 communicatie, voorlichting en educatie, 
2 onderzoek, 
3 thematische maatregelen, en 
4 kansrijke (prioritaire) gebieden. 
 
Ad 1 Communicatie, voorlichting en educatie 
Onbekend maakt onbemind. Dit geldt zeker voor vleermuizen. Het imago van de 
vleermuis is ronduit slecht. Het grote publiek denkt bij vleermuizen eerder aan een 
bedreiging voor zichzelf (vliegt in de haren, hondsdolheid e.d.) dan aan de bedreiging van 
het voortbestaan van de soort. Ook bij de ‘natuurminnende mens’ is de studie van 
vleermuizen niet populair. Zodoende zijn er slechts weinig mensen die zich een 
‘vleermuisdeskundige’ kunnen noemen. Omdat het om een soortenrijke groep van 
zoogdieren gaat met bovendien een complexe, verborgen leefwijze, zijn er veel lacunes in 
de kennis over vleermuizen. Dit is de reden dat er anno 2006 nog veel vraagtekens zijn bij 
het voorkomen, de aantalontwikkeling en de verspreiding van vleermuizen. Dit 
soortbeschermingsplan zet daarom fors in op voorlichting en educatie van het ‘grote 
publiek’ en op deskundigheidsbevordering van (potentiële) waarnemers. 
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Ad 2 Onderzoek    
Naast het gebrek aan waarnemingsreeksen en provincie dekkende inventarisatiegegevens 
zijn er nog tal van vragen over de leefwijze van de verschillende vleermuissoorten. 
Hetzelfde geldt voor de relaties tussen vleermuizen en ruimtelijke ontwikkelingen.    
 

 
Foto 18. Voor een adequate bescherming van vleermuizen is onder andere meer onderzoek nodig. (Foto 
Kamiel Spoelstra). 
 
Ad 3 Thematische maatregelen 
Ondanks de hierboven aangegeven kennisleemten kunnen er veel concrete maatregelen 
worden uitgevoerd die positief uitwerken op behoud en herstel van vleermuispopulaties. 
Immers, vrijwel overal in de provincie komen vleermuizen voor en hoewel er grote 
verschillen kunnen zijn tussen de soorten, zijn er vaak overeenkomsten als het gaat om het 
landschapsgebruik. 
 
Ad 4 kansrijke (prioritaire) gebieden 
Op basis van gebiedskennis en kennis van de leefwijze van vleermuizen kunnen in de 
provincie Noord-Brabant gebieden worden aangewezen die naar verwachting belangrijk 
zijn als  leefgebied voor vleermuizen.  
Vanwege de grote overlap met de in het Streekplan van 2002 aangeduide Regionale 
Natuur- en Landschapseenheden (RNLE’n) is er in dit soortbeschermingsplan voor 
gekozen om deze RNLE’n als prioritaire gebieden te beschouwen. Het hierboven 
bedoelde onderzoek zou met voorrang hier moeten plaatsvinden.  
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6 Knelpunten 

6.1 Algemeen 
Bij de bescherming van vleermuizen zijn in het algemeen een aantal knelpunten te 
benoemen die zich laten samenvatten in enerzijds een gebrek aan kennis en anderzijds de 
afname van geschikt leefgebied.  In tabel 11 zijn de knelpunten nader gespecificeerd en in 
een matrix afgezet per type landschapsgebruik. In de volgende paragrafen worden de 
knelpunten nader toegelicht. 
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Zolders   • • •  ■  • 9 
Gebouwen  

 Nauwe 

ruimten 
• • •  •    • 6 

Bomen • • • • •  ■ • • 10 

Vleermuiskasten   •  ■     11 

Verblijf-

plaatsen 

ondergrondse ruimten  •  • ■    • 11 

Vliegroutes*   • • •    ■ 15 

Trekroutes* ? ?    ?   ? 8 

Foerageergebieden ■ ■ ■ • ■ ■   ■ 17 

 
Tabel 11. Overzicht mogelijke knelpunten per type landschapsgebruik ten aanzien van 
vleermuisbescherming. Legenda:  = dringend knelpunt; • = knelpunt; ■ = gering 
knelpunt; ? = onbekend, in verband met ontbrekende kennis. * een vliegroute is een 
dagelijks gebruikte route tussen verblijfplaats en foerageergebied, een trekroute is een 
route die tijdens trek in voor- en najaar gebruikt wordt. 
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6.2 Verblijfplaatsen 
 
Gebouwen 
Ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen zijn de volgende 
knelpunten te benoemen: 
- Gebrek aan informatie algemeen 

Diegenen die met een vleermuisprobleem zitten en hulp of informatie zoeken, 
hebben vaak moeite dit te vinden. Ook gebeurt het regelmatig dat men foutieve 
informatie krijgt. Mensen die maatregelen ten dienste van vleermuizen aan een 
gebouw willen nemen, kunnen ook moeilijk aan geschikte informatie komen. 

 
- Onvoldoende kennis over de aanwezigheid van vleermuizen 

Veel beheerders, eigenaren en gebruikers van gebouwen die door vleermuizen 
worden gebruikt als onderkomen weten niet dat er vleermuizen aanwezig zijn en 
houden daar geen rekening mee, zowel bij gebruik, bij onderhoud als bij sloop. 

 
- Gebrek aan geschikte ruimten 

Het is aannemelijk dat de verspreiding van een aantal vleermuissoorten in Noord-
Brabant beperkt wordt door de aanwezigheid van geschikte ruimten in gebouwen. 
Met name ruime zolders, van belang voor een aantal zeldzame tot zeer zeldzame 
vleermuissoorten, zijn in te beperkte mate aanwezig. 
Bij nieuwbouw wordt er vrijwel nooit rekening gehouden met het belang dat 
gebouwen kunnen hebben voor vleermuizen. Vooral waar gebouwen aansluiten op 
het buitengebied of op natuurgebieden kunnen ze zeer aantrekkelijk zijn voor 
vleermuizen. 

- Ontoereikend beheer 
Bij het beheer en gebruik van gebouwen waar vleermuizen huizen is de kans groot 
dat er maatregelen worden genomen of ontwikkelingen zijn die schadelijk zijn voor 
vleermuizen; sloop, renovatie, ingebruikname, isolatie, verlichting, verstoring, geluid, 
verwarming en afsluiting. 

 
- Ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

In de omgeving van gebouwen waar vleermuizen een verblijfplaats hebben kunnen 
ontwikkelingen plaatsvinden die ten nadele zijn van de vleermuizen; verlies 
jachtgebied, verstoring bereikbaarheid jachtgebied, licht en geluid.  

 
- Vleermuizen ongewenst 

Het komt regelmatig voor dat vleermuizen een gebouw gebruiken, maar dat dit door 
de eigenaar of gebruiker van het gebouw als ongewenst wordt ervaren. Ook kan het 
gebeuren dat de aanwezigheid van vleermuizen in een gebouw niet goed samengaat 
met het gebruik van het gebouw, zoals bij een elektriciteitshuisje of 
waterpompgebouw. Voorts kan het gebeuren dat overlast door vleermuizen in een 
gebouw alleen met zeer vergaande maatregelen is te verhelpen en de aanwezigheid 
van de vleermuizen om die reden ongewenst is. 
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 Foto 19. Vleermuizen in gebouwen kunnen overlast veroorzaken, zoals in de vorm van uitwerpselen 

(Foto Erik Korsten) 
 
- Gebrek aan kennis over de manieren waarop overlast door vleermuizen is te 

verhelpen 
Over de manieren waarop ‘overlast’ door vleermuizen is te verhelpen is relatief 
weinig informatie voorhanden en de beschikbare informatie is onvoldoende bij de 
verschillende potentieel betrokken partijen bekend. 

 
- Gebrek aan kennis over compensatiemogelijkheden 

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk het verlies van een vleermuisverblijfplaats in 
een gebouw te compenseren. Over de manieren waarop dit kan worden gerealiseerd 
is relatief weinig informatie voorhanden en de beschikbare informatie is onvoldoende 
bij de verschillende potentieel betrokken partijen bekend. 

 
- Geen fonds/structurele middelen voor onkosten 

Ongemak of overlast welke door vleermuizen in een gebouw worden veroorzaakt is 
vaak met een kleine ingreep te verhelpen. Soms zijn er ingrijpender maatregelen 
nodig of moet een alternatieve verblijfplaats worden gecreëerd ter compensatie van 
het verlies van een verblijfplaats. Hiervoor zijn geen structurele middelen 
beschikbaar. 

 
- Gebrek aan onderzoeksmogelijkheden of -middelen 

Vleermuizen die in nauwe ruimten in gebouwen overwinteren zijn moeilijk of (tot nu 
toe) onmogelijk te lokaliseren. Dit maakt bescherming bijzonder moeilijk. 
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Bomen 
Ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen zijn de volgende knelpunten 
te benoemen: 
 
- Gebrek aan informatie over aanwezigheid en voorkomen van vleermuizen 

Veel beheerders, eigenaren en bosarbeiders weten niet dat bepaalde bomen in door 
hen beheerde gebieden door vleermuizen worden gebruikt als onderkomen en 
houden daar bij het beheer en het kappen geen rekening mee. De nu beschikbare 
gegevens over bomen die door vleermuizen worden bewoond zijn verre van volledig. 
Hoewel op theoretische gronden adviezen gegeven kunnen worden over het beheer 
van bomen, zijn beheerders waarschijnlijk meer bereid rekening te houden met 
vleermuizen indien hun aanwezigheid is vastgesteld. Bovendien geldt dan de 
wettelijke bescherming. 

 

 
Foto 20.  Bij het kappen van oude, holle bomen moet rekening gehouden worden met het belang dat ze 
voor vleermuizen kunnen hebben (Foto Erik Korsten) 

 
- Ontbreken gedragscode bosbeheer in relatie tot vleermuizen 

In het kader van de Flora- en Faunawet is voor boswerkzaamheden een gedragscode 
opgesteld. Deze is vrijwel geheel gericht op vogels en houdt nauwelijks rekening met 
vleermuizen. Bij het beheer van bossen en bomen in het algemeen is er behoefte aan 
een duidelijke richtlijn, waarin omschreven staat hoe met de mogelijkheid dat 
vleermuizen aanwezig zijn moet worden omgesprongen. Dit moet vooral ook een 
vertaling krijgen naar de praktijk van boswerkzaamheden en boomonderhoud. 
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- Gebrek aan oude bomen en bosreservaten 
In grote delen van de provincie zijn geen bomen aanwezig waarin zich voor 
vleermuizen geschikte holten bevinden. Dit beperkt de verspreiding van 
boombewonende soorten. Vooral in het rivierengebied en in het zeekleigebied zijn er 
weinig oude bomen met holten. Ooibossen ontbreken vrijwel geheel, terwijl er 
aanwijzingen zijn dat dit bostype van zeer groot belang is voor trekkende 
vleermuissoorten als de ruige dwerg- en rosse vleermuis. 
Er zijn maar enkele kleine stukken bos in Noord-Brabant waar bomen geheel aan 
hun lot worden overgelaten en ook na het afsterven mogen blijven staan. Voor 
bijvoorbeeld de mopsvleermuis en de bosvleermuis, twee zeer zeldzame soorten, zou 
de afwezigheid van zulke bomen een beperkende factor kunnen zijn. 

 
- Risico’s van oude bomen langs openbare wegen en bospaden 

Het komt regelmatig voor dat door vleermuizen bewoonde bomen langs openbare 
wegen staan, waar ze op den duur een risico gaan vormen voor passanten in de vorm 
van vallende takken. Dit geldt voor zowel verharde en door verkeer relatief intensief 
gebruikte wegen als voor onverharde en minder intensief gebruikte wegen. 

 
- Ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

In de omgeving van bomen waar vleermuizen een verblijfplaats hebben kunnen 
ontwikkelingen plaatsvinden die ten nadele zijn van de vleermuizen; verlies 
jachtgebied, verstoring bereikbaarheid jachtgebied, licht, geluid en verlies beschutting 
verblijfplaats. 

 
- Gebrek aan kennis over compensatiemogelijkheden 

In bepaalde gevallen is het noodzakelijk het verlies van bomen te compenseren. Over 
de manieren waarop dit kan gebeuren is nog heel weinig bekend.  

 
- Gebrek aan onderzoeksmogelijkheden of -middelen 

Vleermuizen die in bomen overwinteren zijn moeilijk te lokaliseren. Er zijn 
technieken in ontwikkeling die dit mogelijk maken, maar die zijn nog niet algemeen 
beschikbaar. 

 
Vleermuiskasten 
Ten aanzien van het gebruik van vleermuiskasten zijn de volgende knelpunten te 
benoemen: 
 
- Coördinatie van tellingen 

Gegevens over het gebruik van vleermuiskasten worden niet centraal bijeen gebracht. 
Dit is wel gewenst, onder andere in verband met monitoring. 

 
- Experimenten met vleermuiskasten 

Vleermuiskasten en andere bouwkundige voorzieningen voor vleermuizen kunnen 
waarschijnlijk veel breder worden toegepast dan nu het geval is, bijvoorbeeld bij 
nieuwbouw van huizen en andere gebouwen. Hiermee vinden echter maar weinig 
experimenten plaats en die worden niet gecoördineerd. 
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Foto 21.  Grote vleermuiskast bij Tilburg. Het is wenselijk dat er meer met vleermuiskasten 
geëxperimenteerd wordt (Foto Erik Korsten) 

 
Ondergrondse ruimten 
Ten aanzien van ondergrondse ruimten zijn de volgende knelpunten te benoemen: 
 
- onvoldoende beschikbaarheid van voor vleermuizen geschikte en toegankelijke 

ondergrondse ruimten 
Er zijn nog enkele regio’s waar weinig of geen ondergrondse ruimten aanwezig zijn of 
toegankelijk zijn. Wel worden er al op veel plaatsen initiatieven genomen om 
vleermuiswinterverblijven te bouwen.  

 
- Coördinatie en richtlijnen nieuwbouwprojecten 

Door verschillende organisaties worden er initiatieven genomen tot de bouw van 
winterverblijven. Hierin vindt weinig of geen coördinatie bij plaats. Ook zijn er geen 
algemeen geaccepteerde richtlijnen voor dit soort projecten en voor de kosten die 
hiermee gemoeid zijn. 

 
- Gebrekkig beheer bekende objecten 

Niet alle ondergrondse ruimten , welke beheerd worden ten behoeve van 
overwinterende vleermuizen, worden voldoende vakkundig beheerd. Dit is onder 
andere het gevolg van het ontbreken van duidelijke op het object gerichte 
beheersrichtlijnen. 

 
- Kennis over zwermgedrag 

In Noord-Brabant (en het overgrote deel van Nederland) is niets bekend over de 
functie van ‘winterverblijven’ als zwermlocatie in voor- of het najaar. 
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- Verkeerde ontwikkeling van potentiële ondergrondse objecten 
Bij het beheer en gebruik van ondergrondse ruimtes waar potentieel vleermuizen 
huizen is de kans groot dat er ontwikkelingen plaatsvinden die schadelijk zijn voor 
vleermuizen; sloop, renovatie, ingebruikname, isolatie, verlichting, verstoring, geluid, 
verwarming en afsluiting. 

 
- Ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen 

In de omgeving van ondergrondse ruimten die door vleermuizen worden gebruikt 
kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die ten nadele zijn van de vleermuizen: 
verstoring bereikbaarheid, verlies jachtgebied, licht, geluid en verlies beschutting 
verblijfplaats. 

 
6.3 Lijnvormige verbindingen en trekroutes 
Ten aanzien van het gebruik van lijnvormige verbindingen en trekroutes zijn de volgende 
knelpunten te benoemen: 
 
- Gebrek aan kennis bij eigenaar of beheerder 

Dat veel vleermuissoorten lijnvormige verbindingen gebruiken om zich door het 
landschap te verplaatsen is waarschijnlijk bij de meeste eigenaars of beheerders niet 
bekend. Bij het beheer van deze landschapselementen en het omringende landschap 
wordt daarom waarschijnlijk weinig of geen rekening gehouden met de functie die ze 
voor vleermuizen hebben. 

 
- Doorsnijdingen en verdwijnen van lijnvormige verbindingen 

Bij landschappelijke ingrepen zijn in het verleden regelmatig lijnvormige 
verbindingen doorsneden als gevolg van bijvoorbeeld wegenaanleg. Ook zijn 
lijnvormige verbindingen verdwenen bij bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken of 
industriegebieden. Hoewel er steeds meer rekening gehouden wordt met vleermuizen 
bij de landschapsinrichting, blijft dit gevaar aanwezig.  

 
- Onvoldoende benutten van beschikbare kennis bij landschapsinrichting 

Er is inmiddels relatief veel kennis over en ervaring met de manier waarop bij 
landschapsinrichting rekening kan worden gehouden met vleermuizen, maar deze 
informatie wordt niet overal benut. Bij allerlei ruimtelijke ingrepen kunnen negatieve 
effecten worden gemitigeerd of situaties zelfs verbeterd worden ten behoeve van 
vleermuizen, mits deze kennis wordt ingezet. 

 
- Gebrek aan kennis over trekgedrag en -routes 

Enkele vleermuissoorten zijn lange afstandstrekkers, die in voor- en najaar over 
honderden kilometers kunnen trekken. Hoe hierbij het landschap wordt gebruikt is 
niet bekend. Voor effectieve beschermingsmaatregelen is meer kennis en informatie 
hierover onontbeerlijk. 
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Foto 22.  Open agrarische landschappen vormen een barrière voor veel vleermuissoorten (Foto Peter 
Twisk) 

 
- Gebrek aan informatie over aanwezigheid van stapstenen voor trekkende 

vleermuizen 
Veel beheerders en eigenaren van bossen, bomen en gebouwen weten niet dat 
bepaalde bosgedeeltes, bomen of gebouwen concreet gebruikt worden als traditionele 
paargebieden door bijvoorbeeld de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis en dat 
deze gebieden fungeren als stapstenen voor trekkende vleermuizen. Als gevolg 
daarvan wordt er hiermee bij beheer, kappen en slopen geen rekening mee 
gehouden. 

 
6.4 Foerageergebieden 
Ten aanzien van foerageergebieden is het volgende knelpunt te benoemen: 
 
- Gevolgen bestrijding eikenprocessierups onbekend. 

Vanwege de overlast die eikenprocessierupsen kunnen veroorzaken worden deze 
dieren bestreden. Hierbij worden onder andere middelen gebruikt die ook veel, of 
zelfs alle andere soorten rupsen doden. Dit zou sterk in het nadeel van veel soorten 
vleermuizen kunnen zijn, doordat voedingsbronnen verdwijnen.  
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7 Maatregelen en actieplan 

7.1 Algemeen 
De hiervoor genoemde knelpunten zijn met een aantal beschermingsmaatregelen weg te 
nemen. In tabel 12 staan knelpunten en maatregelen in een matrix weergegeven. In 
paragraaf 7.2 worden de verschillende beschermingsmaatregelen nader toegelicht. 
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Voorlichtingsplan  • ■ ■  ■ ■  • 17 12 

Instellen Fonds voor 

onkosten 
     • • •  17 12 

Cursus beginners ■ ■ • • • ■ ■   10 5 

Cursus gevorderden ■ • • •  ■ ■   11 5 

Inventarisatie ■ ■  •  ■ ■ ■ ■ 17 12 

Meldingsnetwerk • • • • ■     12 9 

Beheersrichtlijnen en -

overeenkomsten 
   •  ■ ■   17 17 

Cursus/voorlichting 

verschillende professionele 

doelgroepen 

 • ■ ■ ■ • ■   17 12 

Maatregelen aan zolders, 

bomen e.d. 
   •      14 10 

Onderzoek ■ ■ •   ■ ■ ■ • 5-7 5 

Monitoring trends • ■  ■  ■ ■ ■ ■ 17 12 

Monitoring maartregelen • • ■ ■  •    17 12 

Databank ■ ■    ■ ■   17 12 

Communicatie en overleg ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 17 12 

Publiciteit • • ■ ■  • • • • 17 12 

 
Tabel 12. Knelpunten en beschermingsmaatregelen van vleermuizen. Legenda:  = 
essentieel; • = belangrijk; ■ = speelt op de achtergrond mee. 
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7.2 Toelichting acties en maatregelen 
 
Voorlichtingsplan 
De beschikbaarheid van betrouwbare informatie en het uitvoeren van actieve voorlichting 
over vleermuizen is een van de belangrijkste knelpunten bij de bescherming van 
vleermuizen. Dit werkt door op tal van aspecten, zoals het beheer van gebouwen en 
bomen, landschappelijke ingrepen en begrip voor bepaalde maatregelen ten behoeve van 
vleermuizen.  
 
Op landelijk niveau is het opstellen van een voorlichtings- en informatieplan gewenst. 
Ook dient invulling gegeven te worden aan de verplichting vanuit de Bats Agreement om 
een daarvoor geschikte instelling aan te wijzen die zich zal bezig houden met adviezen 
over bescherming en beheer van vleermuizen. De Zoogdiervereniging VZZ vervult nu tot 
op zekere hoogte de functie van een centraal voorlichtingspunt, maar heeft hiertoe 
onvoldoende middelen en menskracht. 
Vooruitlopend op deze landelijke coördinatie is het gewenst om een provinciaal 
voorlichtings- en informatieplan op te stellen. 
Onderdelen van een dergelijk plan zijn: 
- de organisatie van voorlichtingsacties gericht op terreinbeheerders, gemeenten, 

kerkbesturen etc.  
- de beschikbaarheid van voorlichtingsmateriaal over bijvoorbeeld vleermuizen en 

planologie/ruimtelijke ontwikkelingen, de invloed van kunstlicht op vleermuizen etc.  
- het via internet actiever werk maken van voorlichting over vleermuizen 
- specifieke voorlichting over de drie zolderbewonende soorten die in het zuiden van 

Nederland voorkomen (vale vleermuis, de ingekorven vleermuis en de grijze 
grootoorvleermuis). Alledrie zijn warmteminnende soorten waarvan de noordgrens 
van hun verspreiding door Noord-Brabant loopt. Gezien de overeenkomsten ten 
aanzien van verblijfplaatsen en biotoopeisen kunnen ook de grote en kleine 
hoefijzerneus, welke zich in centraal Europa weer langzaam uitbreiden, hierin 
betrokken worden. De voorlichting moet gericht zijn op het behouden van zolders en 
op het stimuleren van het inrichten van zolders ten behoeve van deze soorten, met 
name op locaties waar ook aan andere biotoopeisen van deze soorten wordt voldaan. 
Deze specifieke voorlichting moet bij voorkeur in samenwerking met de provincie 
Limburg en eventueel ook met Vlamingen worden uitgewerkt. 

 
Uiteraard dient een dergelijk voorlichtings- en informatieplan ook dwarsverbanden te 
leggen met de hierna beschreven acties en maatregelen. 
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Foto 23.  Voorlichtingsmateriaal over vleermuizen uit 1985 en uit 2005. Bij de bescherming van 
vleermuizen is dit een blijvend aandachtspunt (Foto Peter Twisk) 
 
Instellen fonds voor vergoeding van onkosten 
Bescherming van vleermuizen is vooral gebaat bij positieve maatregelen. Als gevolg van 
gebrek aan informatie leidt de wettelijk beschermde status van vleermuizen op veel 
plaatsen tot het ‘ervaren van beperkingen en obstakels’. Dit leidt ertoe dat men de 
aanwezigheid van vleermuizen als hinderlijk ervaart en om die reden de dieren liever 
kwijt is dan rijk. Vrijwilligers die zich met de studie en bescherming van vleermuizen 
bezig houden kunnen in de regel ook alleen wijzen op deze wettelijke beperkingen en 
hooguit hun medewerking aanbieden bij het oplossen van problemen die daar het gevolg 
van zijn.  
Het zal bijdragen tot een positiever beeld van vleermuizen als er een fonds beschikbaar is 
waaruit kosten vergoed kunnen worden, die gemaakt moeten worden om maatregelen te 
treffen voor vleermuizen. Het moet hierbij om een permanent fonds gaan, aangezien 
problemen met bijvoorbeeld gebouwbewonende vleermuizen zich vrijwel zeker nog vele 
jaren zullen voordoen.  
Hoewel dit fonds bij voorkeur een landelijk werkend fonds is, hoeft hier niet op gewacht 
te worden. De provincie Noord-Brabant kan het voortouw nemen door een project te 
financieren dat de mogelijkheden voor een provinciaal fonds in beeld brengt. In 
projectvorm kunnen mensen gezocht worden die bereid zijn het bestuur van dit fonds te 
vormen en de organisatie ervan mede vorm te geven. Voorts kan binnen dit project een 
begin worden gemaakt met het werven van financiële middelen, door mogelijke sponsors 
te benaderen. De Bacardi Bat Protection Stichting zou mogelijk een van de deelnemers 
aan dit fonds kunnen zijn evenals landelijke initiatieven zoals de postcodeloterij. 
Dit fonds zal nauw moeten samenwerken met een centraal voorlichtingspunt (zie 
hierboven). 
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Bevorderen vleermuisstudie in het algemeen 
Veel aspecten in de bescherming van vleermuizen houden verband met een gebrek aan 
informatie. Een groot deel van de informatie over vleermuizen wordt door amateurs 
bijeen gebracht. Voor het verzamelen van die informatie is vaak speciale apparatuur 
nodig, zoals bat-detectors, mistnetten en dergelijke. Door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen kan de aanschaf van die apparatuur worden vergemakkelijkt en de 
studie van vleermuizen worden bevorderd. Dit kan zowel op regionaal als op provinciaal 
niveau. Daaraan zal de voorwaarde worden verbonden dat de resultaten worden 
gepubliceerd en dat de gegevens aan een centrale databank beschikbaar worden gesteld. 
Uiteraard moet bij de studie ook aan wettelijke vereisten worden voldaan. 
Het bevorderen van vleermuisstudie in het algemeen zal ook bijdragen tot de 
ontwikkeling van technieken en methoden die onderzoek mogelijk maken van aspecten in 
het gedrag van vleermuizen die nu nog onbereikbaar zijn, zoals het overwinteren in 
spouwmuren. 
Eind 2005 heeft de provincie Noord-Brabant subsidie verleend aan de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant waarmee specialistische apparatuur kon worden 
aangeschaft. 
 
Cursus voor beginners en gevorderden 
Om de belangstelling te vergroten voor vleermuizen en de kennis bij waarnemers over 
vleermuizen te verhogen kunnen er cursussen georganiseerd worden. Verschillende 
cursussen  voor beginnende en voor gevorderde waarnemers zijn gewenst. In de 
beginnerscursus zullen onder andere de ecologie van vleermuizen, het herkennen van 
vleermuissoorten in de hand en met behulp van een batdetector worden behandeld. Ook 
de wettelijke bescherming en veilig handelen in verband met rabiës moeten uitgebreid 
aan bod komen. Het IVN heeft ruime kennis en ervaring in het opzetten en uitvoeren van 
cursussen. Mogelijk dat zij hierbij ook een rol kunnen vervullen. 
In een cursus voor gevorderden moeten onder andere het opnemen en analyseren van 
vleermuisgeluiden en het werken met mistnetten aan de orde komen. Ook moet het 
opzetten en uitvoeren van een systematische inventarisatie behandeld worden. Deze 
cursus moet geschikt zijn voor mensen die inventarisaties uitvoeren ten behoeve van 
Milieu Effect Rapportages e.d. De cursus moet afgesloten worden met een examen,  
welke ook open staat voor niet-cursisten. Op die manier kan de cursus een onderdeel zijn 
van een kwaliteitwaarborgsysteem voor vleermuisonderzoek. Ook nascholing moet 
hiervan deel uitmaken. De cursussen moeten op provinciaal niveau worden opgezet,  
maar kunnen regionaal worden uitgevoerd. 
Deze cursussen zullen de studie van vleermuizen bevorderen en ook bijdragen aan het 
structureren van het vleermuiswerk. Verwacht mag worden dat de hoeveelheid 
beschikbare waarnemingen zal toenemen, wat op veel aspecten van de bescherming van 
vleermuizen doorwerkt.  
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Foto 24. Overdracht van kennis op het gebied van vleermuizen draagt bij aan kundigheid van waarnemers, 
en daarmee aan de bescherming van vleermuizen (Foto Erik Korsten) 
 
Ook zal het aantal mensen toenemen dat zich inzet voor de bescherming van 
vleermuizen. Verder zal de betrouwbaarheid van waarnemingen toenemen. 
Door de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) is in 2006 een vleermuiscursus 
voor beginners georganiseerd in Helenaveen (en op andere plaatsen in Nederland), welke 
door de Zoogdiervereniging VZZ werd gegeven. 
 
Cursussen voor planologie en beheer 
Bij allerlei ingrepen en ruimtelijke ontwikkelingen kan schade ontstaan aan vleermuizen 
en hun leefgebied. Hoewel er in toenemende mate rekening met deze dieren wordt 
gehouden gebeurt dit nog niet in alle gevallen. Door het ontwikkelen en verzorgen van 
cursussen voor verschillende beroepsgroepen kan hier verbetering in gebracht worden. 
Het kan onder andere gaan om:  
-  vleermuizen en planologie; 
-  beheer en onderhoud stedelijk gebied, bebouwing, gebouwen;  
-  beheer en onderhoud buitengebied, bossen, verbindende elementen, lanen en 

bomen. 
Deze cursussen moeten op provinciaal of interprovinciaal niveau worden opgezet en 
kunnen regionaal worden uitgevoerd. Ze zullen ertoe bijdragen dat bij planologische 
beslissingen en het beheer van onder andere gebouwen, bomen en verbindende 
elementen voldoende rekening gehouden wordt met de wettelijke bescherming van 
vleermuizen. 
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Binnen de Zoogdiervereniging VZZ is in de afgelopen jaren expertise opgebouwd in het 
geven van dergelijke cursussen. 
 
Beheersrichtlijnen en -overeenkomsten  
Voor bepaalde gebouwen, bomen en landschapselementen die specifiek van belang zijn 
voor vleermuizen moeten beheersrichtlijnen worden opgesteld. In principe geldt voor 
deze situaties de Flora- en Faunawet. In praktijk wordt hier echter op zeer uiteenlopende 
manieren invulling aan gegeven. Daarom is het van belang hier actief bij te dragen aan de 
bescherming door voor gebouwen of landschapselementen richtlijnen op te stellen zodat 
er op de juiste wijze rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van de vleermuizen. 
Dit kan het beste gekoppeld worden aan een, in beginsel vrijwillige, beheersovereenkomst. 
Hierbij is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een jaarlijkse vergoeding wordt 
betaald. Deze beheersrichtlijnen en -overeenkomsten zijn feitelijk een hulpmiddel voor 
een eigenaar of  beheerder de wettelijke verplichtingen ten aanzien van vleermuizen na te 
komen. Een koppeling van deze beheersrichtlijnen en -overeenkomsten met bestaande 
subsidies zoals de provinciale Beleidsregel instandhouding ruimtelijk erfgoed of 
subsidiëring via Monumentenzorg ligt voor de hand.  
In afzonderlijke projecten moeten zulke beheersrichtlijnen en -overeenkomsten 
gerealiseerd worden voor: 
- zolderruimten die door vleermuizen gebruikt worden of daarvoor zijn ingericht (in 

samenhang met maatregelen aan en inrichten van zolders), 
- kelders en ondergrondse ruimten die als winterslaapplaats en als zwermlocatie door 

vleermuizen worden gebruikt, 
- bomen die door vleermuizen worden bewoond, 
- lijnvormige verbindingen die door vleermuizen als vliegroute worden gebruikt. 
 
In de richtlijnen en overeenkomsten moeten zaken als betreding en gebruik van een 
ruimte, aanwezigheid en gebruik van kunstlicht, wijzigingen in de inrichting en de wijze 
van onderhoud geregeld worden. De praktische toepasbaarheid en de naleving van de 
beheersrichtlijnen en -overeenkomsten moeten na verloop van een bepaalde tijd 
geëvalueerd worden als onderdeel van de betreffende projecten. Deze 
beschermingsmogelijkheid moet op provinciaal niveau worden opgezet, maar kan op 
regionaal niveau worden toegepast. 
In hoeverre het instrument van de beschermde leefomgeving voor bepaalde situaties ook 
bruikbaar en noodzakelijk is moet onderzocht worden. 
 
Inventarisatie  
Om een aantal leemten in de kennis over vleermuizen in Noord-Brabant te vullen moeten 
gerichte inventarisaties worden uitgevoerd. Het gaat om inventarisatie van zolders van 
kerken en andere gebouwen, wat van belang is voor de bescherming van onder andere de 
gewone en de grijze grootoorvleermuis, de ingekorven vleermuis en de laatvlieger. Dit kan 
in samenhang worden uitgevoerd met het opstellen van beheersrichtlijnen en -overeen-
komsten voor zolders aangevuld met maatregelen voor het inrichten van zolders. Dit 
moet op provinciale schaal worden opgezet maar kan per reconstructiegebied en/of 
RNLE-gebied worden uitgevoerd. Een koppeling van dit project met de provinciale 
Beleidsregel instandhouding ruimtelijk erfgoed (onderdeel kerken) is gewenst. 
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Foto 25.  Inventarisatie van kerkzolders is van belang voor de bescherming van onder andere de grijze 
grootoorvleermuis (Foto Kamiel Spoelstra) 
 
Voorts gaat het om de inventarisatie van door vleermuizen bewoonde bomen en 
vliegroutes van vleermuizen. De twee onderdelen kunnen goed gecombineerd worden en 
in samenhang worden uitgevoerd met beheersrichtlijnen en -overeenkomsten voor bomen 
en lijnvormige verbindingen en met maatregelen aan bomen.  
Verder gaat het om inventarisatie van een aantal ‘witte gebieden’. Dit zijn gebieden 
waarvan verwacht wordt dat ze waardevol zijn voor vleermuizen, maar waarvan weinig 
of geen vleermuisgegevens beschikbaar zijn. De meeste hiervan liggen in RNLE-
gebieden. Zie hiervoor verder paragraaf 7.5. 
 
Meldingsnetwerk 
Mensen die een vleermuis in een gebouw vinden, of overlast ervaren als gevolg van een 
kolonie vleermuizen, weten vaak niet waar ze hulp kunnen vinden. Ze zoeken hulp in 
allerlei richtingen, zoals bij natuurmusea, dierenambulances en kennissen. Het gebeurt 
regelmatig dat men zelfstandig, zonder deskundig advies, oplossingen bedenkt en uitvoert. 
Het afsluiten van de uitvliegopening na het uitvliegen van de vleermuizen is daar een 
typisch voorbeeld van. In de tijd dat er jonge vleermuizen zijn leidt dit tot het scheiden 
van vrouwtjes en hun jongen, waardoor het probleem juist extreem vergroot wordt; de 
vrouwtjes proberen hun jongen te bereiken en komen daarbij op allerlei plaatsen in het 
huis terecht.  
In 1995 is een overzicht gemaakt van de omvang en aard van de klachten die door 
vleermuizen in Noord-Brabant werden veroorzaakt (Hoogeveen et al, 1996). Hieruit blijkt 
dat er zo’n 120 meldingen en klachten per jaar bij de Vleermuiswerkgroep Noord-
Brabant en de Vleermuisstichting Noord-Brabant terecht komen. Hierbij moet bedacht 
worden dat een belangrijk deel van zulke meldingen waarschijnlijk niet bij deze 
organisaties terecht komen, maar via andere wegen worden opgelost. In de provincie 



 

Soortenbeschermingsplan vleermuizen Noord-Brabant 82 

Limburg, waar sinds 1999 een meldingsnetwerk bestaat, komen er jaarlijks zo’n 140 
meldingen en klachten binnen.  
Gezien de wettelijke bescherming van vleermuizen is het een taak van de overheid dit 
soort problemen goed op te vangen en af te handelen. Volgens artikel 8 van de 
Woningwet moeten gemeenten voorschriften opstellen voor het ‘bestrijden van 
schadelijke en hinderlijke gedierte’. In hoeverre de verantwoordelijkheid voor opvang van 
dit soort problemen bij gemeenten ligt is echter onduidelijk. In januari 2002 heeft 
staatssecretaris Faber gemeenten opgeroepen een meldpunt in te richten voor klachten 
van vleermuizen en steenmarters. Omdat gemeenteambtenaren in de regel niet in de 
avonduren werken is een goede opvang van vleermuismeldingen door deze ambtenaren 
alleen niet goed mogelijk. 
Voor een goede opvang en afhandeling van zulke meldingen en klachten is het dringend 
gewenst een meldingsnetwerk in het leven te roepen. Behalve in Limburg zijn er ook in 
Groningen en in een deel van Gelderland zulke netwerken. In Gelderland en Groningen 
worden via dit netwerk ook meldingen van steenmarters in huis opgevangen. De opzet 
van verschilt per provincie, maar komt in beginsel op het volgende neer: 
- Per gemeente is er een meldpunt, waar bekendheid aan gegeven wordt onder de 

inwoners van die gemeente. Op dat meldpunt is enige kennis van vleermuizen (en 
steenmarters) en informatie in de vorm van folders aanwezig. Hier vindt de ‘eerste 
opvang’ van de melding plaats. Hier ligt ook de verantwoordelijkheid dat iedere 
melding naar behoren wordt afgehandeld en de wettelijke verantwoordelijkheid in 
het geval er maatregelen moeten worden genomen.  

- Bij dat meldpunt zijn ook namen bekend van vrijwilligers die, in gevallen waarin dat 
nodig is, een bezoek kunnen brengen aan het gebouw waar de vleermuizen (of 
steenmarter) zijn aangetroffen. Deze vrijwilligers moeten uiteraard voldoende zijn 
toegerust voor deze taak. Dit wil zeggen dat ze onder andere zijn gevaccineerd tegen 
rabiës, beschikken over kennis en apparatuur om vleermuizen op naam te brengen 
en over kennis van de manieren waarop eventuele problemen verantwoord zijn op te 
lossen. Deze vrijwilligers krijgen ook de kosten vergoed die ze maken voor onder 
andere het bezoeken van mensen die overlast van vleermuizen hebben. 

- Er is een centrale coördinator die de vrijwilligers ondersteunt, die zorgt voor 
eventuele extra apparatuur, die jaarlijks een verslag maakt en ook jaarlijks een 
contactdag organiseert voor deze vrijwilligers, evt. samen met de ambtenaren die het 
meldpunt bemannen. 

Dit meldingsnetwerk helpt ‘het ervaren van overlast’ en feitelijke overlast als gevolg van 
gebouwbewonende vleermuizen te voorkomen en te verhelpen. Het gaat daarbij in 
beginsel om alle in gebouwen huizende vleermuissoorten, maar vooral om de gewone 
dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, de meervleermuis en de 
tweekleurige vleermuis. Dit zijn soorten die regelmatig van verblijfplaats wisselen.  
Van de meervleermuis en tweekleurige vleermuis zal het netwerk naar verwachting ook 
nieuwe gegevens opleveren, evenals van andere zeldzame soorten als de baardvleermuis, 
de ingekorven vleermuis en de grijze grootoorvleermuis. Dit blijkt ook uit ervaringen in 
de reeds bestaande netwerken. 
Voor het opbouwen van dit meldingsnetwerk is een provinciaal coördinator nodig, die 
gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten benadert om te proberen een 
meldpunt ingesteld te krijgen. Ook moet deze coördinator vrijwilligers werven die via een 
cursus kennis krijgen bijgebracht over vleermuizen, de problemen die ze in huis 
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veroorzaken en de oplossingsmogelijkheden. Mogelijk kan deze coördinator worden 
ondergebracht bij het Coördinatiepunt Kleine Landschapselementen. Deze gedachte zal 
als een van de eerste prioriteiten worden uitgewerkt. 
 
Van de vrijwilligers die in het meldingsnetwerk mee willen draaien moet van te voren ook 
een profiel worden opgesteld. Deze mensen moeten onder andere in juni en juli 
beschikbaar zijn voor de opvang van meldingen, want in die periode spelen de meeste 
problemen met vleermuizen in gebouwen. Het opbouwen van het netwerk kan het beste 
in projectvorm gebeuren, waarbij gedurende twee jaar menskracht beschikbaar moet zijn 
voor de het werven van vrijwilligers, het opbouwen van contacten met gemeenten en 
daarna voor het in stand houden hiervan. Het moet op provinciale schaal worden 
uitgevoerd. 
Er zijn aanwijzingen dat de steenmarter in Noord-Brabant in aantal toeneemt. In ’s-
Hertogenbosch, Den Dungen en Tilburg zijn er recente gevallen bekend van overlast die 
mogelijk door steenmarters werden veroorzaakt. Het is daarom te overwegen een netwerk 
op te bouwen voor meldingen van zowel vleermuizen als van de steenmarter. 
In verband met de continuïteit en dus ook met de financiering van dit netwerk, is het 
wenselijk dat duidelijk wordt waar de verantwoordelijkheid ligt voor de opvang van de 
meldingen van wettelijk beschermde diersoorten. 
Dit project heeft onder andere raakvlakken met het eerder genoemde voorlichtingsplan, 
het fonds voor vergoeding van onkosten en met een cursus voor beginners.  
Maatregelen aan en inrichten van zolders 
Met behulp van betrekkelijk kleine ingrepen kunnen zolderruimten van kerken en andere 
grote gebouwen beter geschikt gemaakt worden voor vleermuizen. Hier is ervaring mee 
via verschillende projecten in Limburg, Gelderland en Noord-Holland. Hiervoor moeten 
in de eerste plaats kerken en andere grote gebouwen gekozen worden die in een groene 
omgeving staan en op planologisch gunstige plaatsen, bijvoorbeeld grenzend aan de 
Ecologische hoofdstructuur. Ook in de EHS staan vaak uiteenlopende gebouwen, 
waarvan een deel via enige ingrepen geschikt gemaakt kan worden voor vleermuizen. Zo 
kan een open werkschuur een zolderruimte krijgen door het aanbrengen van een 
eenvoudige houten vloer en daarmee geschikt worden als verblijfplaats voor verschillende 
soorten vleermuizen. Daarmee kunnen voor vleermuizen geschikte ruimten ontstaan in 
bij uitstek geschikte foerageergebieden. Dit zou onder andere in samenwerking met 
terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap 
kunnen gebeuren.  
Een koppeling tussen de inventarisatie van zolders, het opstellen en afsluiten van 
beheersrichtlijnen en-overeenkomsten (en mogelijk bestaande subsidies) is ook hier 
gewenst. 
 
Maatregelen aan nieuwbouwhuizen 
Bij de bouw van huizen en andere gebouwen is het wenselijk rekening te houden met het 
belang dat ze kunnen hebben voor vleermuizen. Vooral gebouwen in het buitengebied, of 
aan de rand van de bebouwde kom met aansluiting op groenstructuren, zijn aantrekkelijk 
als verblijfplaats voor vleermuizen. Denk hierbij met name ook aan nieuwe landgoederen.  
Met behulp van betrekkelijk eenvoudige maatregelen kunnen er voor vleermuizen 
geschikte ruimten worden gecreëerd. De kans dat er overlast ontstaat door aanwezigheid 
van de vleermuizen kan hierdoor sterk worden verkleind. Deze maatregelen kunnen 
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regionaal worden uitgevoerd. De resultaten moeten aan een centraal voorlichtingspunt 
beschikbaar worden gesteld. 
In 2006 is in ’s-Hertogenbosch een project uitgevoerd door studenten dat als doel had om 
het aanbrengen van voorzieningen voor vleermuizen in een grote nieuwbouwwijk (de 
Groote Wielen) te bevorderen. 
 
Experimenten met vleermuiskasten 
Er zijn waarschijnlijk veel meer mogelijkheden om voorzieningen voor vleermuizen te 
creëren dan nu het geval is. Zo is bekend dat vleermuizen kieren en spleten onder 
bruggen kunnen gebruiken als verblijfplaats. Onder veel bruggen zijn echter geen kieren 
aanwezig. Met behulp van bepaalde, nog te ontwikkelen modellen vleermuiskasten zijn 
waarschijnlijk vergelijkbare verblijfplaatsen te maken. Zulke experimenten kunnen 
bevorderd worden door financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Ze kunnen 
regionaal worden uitgevoerd. De resultaten moeten op een centraal voorlichtingspunt 
beschikbaar komen. 
 
Bouw en inrichten van ondergrondse ruimten 
Het blijkt mogelijk voor de bouw van deze ruimten afgedankte materialen te gebruiken, of 
bestaande ruimten, zoals een niet meer gebruikte fietstunnels, als vleermuiswinterverblijf 
in te richten. Op die manier kan dit tegen relatief geringe kosten.  
In de laatste jaren worden er tamelijk veel van deze ruimten gebouwd. Zodoende is dit 
nog maar in beperkte mate een knelpunt. Voorrang moet worden gegeven aan 
nieuwbouw die aan (het grootste deel van) de volgende punten voldoet: 
- het moet gaan om grote bouwwerken van tenminste 50m³, en bij voorkeur meer dan 

100m³; 
- door gebruik van afgedankt materiaal of aanpassing van een bestaande ruimte 

moeten de kosten gering zijn; 
- het bouwwerk moet in een ‘wit gebied’ liggen, op tenminste 5 km van het 

dichtstbijzijnde volgende vleermuiswinterverblijf (zie kaart 16 op bladzijde 54) of juist 
op korte afstand van een ander winterverblijf omdat de verblijven elkaar op die 
manier positief kunnen beïnvloeden; 

- het bouwwerk moet in een groene omgeving en op een planologisch gunstige plaats 
liggen; 

- het bouwwerk moet gecontroleerd kunnen worden op aanwezigheid van vleermuizen 
en goed geteld kunnen worden in verband met monitoring. De telresultaten moeten 
beschikbaar worden gesteld aan het Zoogdier Monitoring Programma (Onderdeel 
Netwerk Ecologische Monitoring). 

Een richtlijn voor de bouw en het inrichten van vleermuiswinterverblijven is als bijlage 2 
toegevoegd. Bij alle bouwprojecten moet ook een beheersrichtlijn en -overeenkomst 
worden opgesteld. Deze maatregelen moeten op provinciaal niveau worden 
gecoördineerd en kunnen regionaal worden uitgevoerd. 
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Foto 26. Met behulp van kleine aanpassingen zijn bestaande, in onbruik geraakte bouwwerken vaak 
geschikt te maken als vleermuiswinterverblijf (Foto Erik Korsten) 
 
Maatregelen aan bomen 
Het aanbod aan holten in bomen die voor vleermuizen geschikt zijn is één van de 
beperkende factoren voor vleermuizen. In Zuid-Holland is recent een proef gedaan 
waarbij holten voor vleermuizen in bomen zijn aangebracht.  Hiervan zijn echter nog 
geen resultaten bekend, zodat onder andere het benodigde onderhoud onduidelijk is. 
Naar verwachting zullen de aangebrachte gaten jaarlijks moeten worden onderhouden 
om dichtgroeien tegen te gaan.  
 
Maatregelen aan lijnvormige verbindingen 
Waar lijnvormige beplanting zoals hagen en houtwallen ontbreken, maar deze wel 
belangrijke verbindingsroutes voor vleermuizen tussen verschillende foerageergebieden, of 
tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden kunnen vormen, is aanplant van zulke 
beplanting gewenst. Deze doelstelling zou meer moeten worden geïntegreerd in bestaande 
landschapsherstelprojecten (Stimuleringskader groenblauwe diensten).  
Deze maatregelen kunnen in Reconstructie- en RNLE-gebieden worden uitgevoerd.  
 
Bosbeheer ten behoeve van vleermuizen 
Veel bossen in Noord-Brabant worden omgevormd tot natuurbos. Naar verwachting zal 
dit ook gunstig zijn voor vleermuizen. De manier waarop de omvorming plaats vindt kan 
echter nadelige gevolgen hebben voor vleermuizen. Zo kan het kappen van Amerikaanse 
eiken het verdwijnen van verblijfplaatsen tot gevolg hebben. Uit recent onderzoek is 
gebleken dat naaldbossen belangrijk foerageergebieden voor de franjestaart kunnen zijn. 



 

Soortenbeschermingsplan vleermuizen Noord-Brabant 86 

In overleg met bosbeheerders moet de wijze van omvorming bekeken worden vanuit 
vleermuisoogpunt. 
Ooibossen zijn waarschijnlijk van bijzonder belang voor trekkende vleermuissoorten als 
de ruige dwerg- en rosse vleermuis. In overleg met terreinbeheerders moeten de 
mogelijkheden tot de ontwikkelingen van ooibossen onderzocht worden. Dit kan op 
provinciaal niveau worden opgezet en uitgevoerd. 
 
Onderzoek compensatiemogelijkheden 
Het gebeurt vrij regelmatig dat er leefgebied van vleermuizen verloren gaat, waaronder 
ook verblijfplaatsen. De Flora- en Faunawet vereist dat dit gecompenseerd wordt. Over 
de manieren waarop dit kan gebeuren is in de regel heel weinig bekend. Hiernaar moet 
onderzoek worden gedaan en monitoring is hiervan een essentieel onderdeel. 
Voorbeelden zijn het verlies van verblijfplaatsen in gebouwen en verblijfplaatsen in 
bomen. Dit onderzoek kan alleen in praktijkgevallen worden uitgevoerd en dient 
provinciaal te worden opgezet en uitgevoerd.  
 
Onderzoek verhelpen overlast 
Overlast die door vleermuizen wordt veroorzaakt wordt vrijwel altijd op basis van 
inschatting van deskundigen verholpen. De invloed die de genomen maatregelen hebben 
voor de vleermuizen worden hierbij vrijwel nooit gevolgd. Via onderzoek moet worden 
vastgesteld of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Dit moet gebeuren 
aan de hand van praktijkgevallen en kan in samenhang met het meldingsnetwerk voor 
klachten worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek gevolgen bestrijding Eikenprocessierups 
De eikenprocessierups wordt actief bestreden in Noord-Brabant en andere delen van 
Nederland. Hierbij worden methoden gebruikt die ook gevolgen hebben voor andere 
rupsen- en vlindersoorten. Dit kan de foerageermogelijkheden van vleermuizen in de 
betreffende gebieden sterk negatief beïnvloeden. Hiernaar moet landelijk onderzoek 
worden uitgevoerd, wellicht in samenwerking met de Vlinderstichting of een andere 
organisatie die zich met deze diergroep bezig houdt. 
Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek moet de wijze van bestrijding van de 
eikenprocessierups worden geëvalueerd en worden bijgesteld.  
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Foto 27. De eikenprocessierups wordt actief bestreden, waarbij ook veel andere insecten worden gedood. Het 
is niet bekend of dit nadelige gevolgen heeft voor vleermuizen (Foto Peter Twisk) 
 
Onderzoek ingekorven vleermuis 
Van de ingekorven vleermuis is een waarneming bekend in de omgeving van 
Valkenswaard en is een kolonie bekend in Vlaanderen, dicht bij de grens met Noord-
Brabant. Er moet onderzoek worden uitgevoerd naar het landschapsgebruik en de 
foerageergebieden van deze soort door middel van het zenderen van dieren. Dit 
onderzoek moet in samenwerking met de provincie Limburg en met Vlaanderen worden 
opgezet en in samenwerking met Vlaamse onderzoekers worden uitgevoerd. 
 
Onderzoek grijze grootoorvleermuis 
Van de grijze grootoorvleermuis zijn enkele waarnemingen op kerkzolders bekend. 
Evenals voor de ingekorven vleermuis is onderzoek gewenst naar het landschapsgebruik 
en de foerageergebieden door middel van het zenderen van dieren. Dit zou een 
belangrijke bijdrage moeten opleveren in de kennis van het landschapsgebruik van deze 
soort, zodat algemene aanbevelingen gedaan kunnen worden ten aanzien van het 
landschap rond verblijfplaatsen van de grijze grootoorvleermuis. Het onderzoek moet 
zich om te beginnen richten op het gebied dat als belangrijk leefgebied voor deze soort is 
aangewezen. Het moet provinciaal worden opgezet, en regionaal worden uitgevoerd. 
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Foto 28. Er is weinig bekend over de eisen die de grijze grootoorvleermuis aan zijn leefgebied stelt. Daarom 
moet er onderzoek aan deze soort plaats vinden (Foto Jan Buys) 
 
Onderzoek aan de baardvleermuis in de zomer 
Van de baardvleermuis zijn er redelijk veel waarnemingen in de winter. Over de 
verspreiding in de zomer is echter bijzonder weinig bekend. Door gericht geschikte 
terreinen en bekende vliegplaatsen te inventariseren met behulp van een geavanceerd 
type detector kan deze informatie worden verzameld. Dit moet worden gecombineerd 
met vangsten door middel van mistnetten, en het zenderen van dieren, zodat 
verblijfplaatsen en het landschapsgebruik vastgesteld kunnen worden. Het moet 
provinciaal worden opgezet, en regionaal worden uitgevoerd. 
Dit kan gecombineerd worden met onderzoek aan zwermgedrag bij winterverblijven. 
 
Onderzoek trekgedrag en samenhangend landschapsgebruik 
Van onder andere de rosse vleermuis, de ruige dwergvleermuis en de meervleermuis is 
bekend dat deze soorten zich in het voor- en najaar over honderden kilometers kunnen 
verplaatsen tussen zomer- en winterleefgebieden. Het is aannemelijk dat de dieren tijdens 
deze trek uiterst kwetsbaar zijn, doordat ze regelmatig een tijdelijke schuilplaats moeten 
zoeken. Over het trekgedrag zelf is vrijwel geen informatie beschikbaar, evenals over de 
manier waarop het landschap daarbij wordt gebruikt. Daarom is onderzoek hiernaar 
noodzakelijk. Het moet onder andere gaan om het zenderen van dieren en om het 
verzamelen van gegevens over passerende vleermuizen op tal van plaatsen in het 
landschap. 
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Gezien de omvang van dit onderzoek moet dit in samenwerking met andere provincies en 
een universiteit worden opgezet en uitgevoerd. 
 
Onderzoek zwermgedrag bij winterverblijven 
Behalve als overwinteringplaats blijken vleermuiswinterverblijven ook in het voor- en 
najaar als zwermplaats gebruikt te worden. Dit gedrag is pas sinds kort bekend, dankzij 
onderzoek in het buitenland. Hieruit is gebleken dat er veel meer vleermuizen deze 
winterverblijven bezoeken dan er overwinterend worden gevonden. Ook in Nederland is 
dit gedrag op enkele plaatsen vastgesteld. Hiernaar moet meer onderzoek plaats vinden. 
Omdat dergelijk onderzoek deels met behulp van zenders wordt verricht, moet dit door 
vleermuisdeskundigen gebeuren. Het moet provinciaal worden opgezet en in 
verschillende regio’s worden uitgevoerd. 
 
Monitoring 
Om vast te stellen of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben is monitoring 
van zowel de werkzaamheid van concrete maatregelen als van de populatieontwikkeling 
van belang. Op dit moment vindt er hoofdzakelijk monitoring van vleermuizen in 
winterslaap plaats. Dit zou moeten worden uitgebreid met methoden die ook de 
zomersituatie omvatten. In een aantal gevallen zou er ook een ‘nulmeting’ moeten 
worden uitgevoerd, dus voordat maatregelen worden genomen, om een vergelijking 
mogelijk te maken met de situatie nadat de maatregelen genomen zijn. 
De monitoring kan voor een deel door of in samenwerking met vrijwilligers worden 
uitgevoerd en zal voor een deel op projectbasis moeten plaats vinden. 
 
Databank 
De waarnemingen van vleermuizen die in Noord-Brabant zijn verzameld en nog 
verzameld zullen worden, dienen in een databank te worden opgeslagen. Op dit moment 
is dat de zoogdierendatabank van de VZZ. Mede afhankelijk van de uitwerking van 
andere acties en maatregelen dient onderzocht te worden of dit de meest geschikte 
databank is.  
Voor een actuele en goed toegankelijke databank is het noodzakelijk dat waarnemers 
meer worden gemotiveerd waarnemingen door te geven. Ook moet aan projecten die 
verband houden met vleermuizen de voorwaarde worden verbonden dat de gegevens 
beschikbaar worden gesteld aan de databank. 
 
Netwerk vleermuisdeskundigen 
In Noord-Brabant zijn er momenteel twee organisaties die zich specifiek bezig houden 
met het inventariseren en het beschermen van vleermuizen. Dit zijn de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant (68 leden) en de Vleermuisstichting Noord-Brabant 
(2 leden). De Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant werkt hierbij nauw samen met de 
Zoogdiervereniging VZZ. Er zijn enkele ingenieursbureaus die in opdracht inventarisaties 
van vleermuizen uitvoeren. Waarschijnlijk zijn er daarnaast mensen die individueel bezig 
zijn met de studie van vleermuizen.  
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Voor de uitvoering van dit soortbeschermingsplan dient de samenwerking tussen deze 
vleermuisdeskundigen bevorderd te worden. Een belangrijke basis hierbij is het 
gemeenschappelijk belang dat alle partijen hebben bij een goede database en een goed 
provincie dekkend netwerk van deskundigen. 
 
Publiciteit 
Vleermuizen blijken steeds weer een zeer gewild onderwerp in de media. Dit kan 
bijdragen aan zowel positieve als negatieve beeldvorming van (de bescherming van) 
vleermuizen. Zo komen ze vaak als een boeiende maar kwetsbare diergroep naar voren, 
maar worden ze ook geregeld in verband gebracht met rabiës. Mits hiervoor de juiste 
aanleiding gekozen wordt, kan publiciteit belangrijk bijdragen aan draagvlak voor te 
nemen of genomen maatregelen. 
 
7.3 Betrokken actoren 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het soortenbeleid ligt bij de Provincie 
Noord-Brabant. Uitvoering van de maatregelen die genoemd worden in dit plan zal door 
de provincie worden gecoördineerd. De provincie zal de komende 5 jaar jaarlijks een 
budget beschikbaar hebben om uitvoering van maatregelen of initiatieven daartoe 
mogelijk te maken. Hierna zal een evaluatie plaatsvinden. 
 
Tabel 13 geeft een overzicht van partijen waarvan eveneens initiatieven verwacht worden 
of die een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de maatregelen genoemd in dit plan.  
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Voorlichting- en informatieplan • ■ ■ ■ ■   ■ •   ■ 

Instellen fonds voor onkosten ■ ■  ■    ■ •    

Cursussen  

Beginners • ■ ■      •    

Gevorderden • ■       •    

Beroepsgroepen •   •     •    

Beheersrichtlijn en -

overeenkomsten 
 

Gebouwen • ■ ■ • ■ ■ ■  •   ■ 
Bomen en lijnvormige 

landschapselementen 
• ■ ■ • • • • ■ •   ■ 

Inventarisatie   

Zolders • • ■ • ■    •    

Bomen en vliegroutes • • ■ • • ■ ■  •    

Meldingsnetwerk • • • •    • •    

Maatregelen   

Zolders • • ■ • •    •    

Nieuwbouwhuizen • •  •     •    

Kelders en ondergrondse ruimten ■ • ■ ■ ■ • ■ • ■    

Bomen, lijnvormige  elementen en 

bosbeheer 
� � ■ � �   � �    

Onderzoek  

Compensatiemogelijkheden � ■  �     � �   

Verhelpen overlast � ■  �     � �   

Bestrijding eikenprocessierups �   �     � � �  

Ingekorven vleermuis � ■ ■  �    �   � 

Grijze grootoorvleermuis � ■ ■  �    �   � 

Baardvleermuis in de zomer � � ■ � �    �    

Trek- en zwermgedrag � ■ ■  �  ■  � �  � 

Monitoring � � �  �    �    

Databank ■ ■ ■ ■ �    �    

Netwerk vleermuisdeskundigen � � �  �    �    

Publiciteit � � �  ■    �    

Tabel 13. Mogelijke uitvoerende partijen van beschermingsmaatregelen voor vleermuizen in Noord-
Brabant. Legenda: • = belangrijke rol; ■ = geringe, ondersteunende of tijdelijke rol 
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7.4 Prioritaire gebieden 
In Noord-Brabant zijn een aantal gebieden aan te wijzen waarvan verwacht mag worden 
dat het landschap specifieke waarden heeft voor vleermuizen, maar waar tot nu toe te 
weinig of geen gegevens zijn verzameld om dit onderbouwen. Over het algemeen gaat het 
om natuurgebieden of gebieden met een hoge landschappelijke waarde. Een overzicht 
wordt gegeven op kaart 17. De meeste van deze gebieden liggen binnen de zogenaamde 
RNLE-gebieden. Dit staat voor Regionale Natuur- en Landschapseenheid. Enkelen 
liggen daarbuiten. Hieronder worden eerst de gebieden die binnen de RNLE-gebieden 
liggen besproken, daarna komen de gebieden die daarbuiten liggen aan bod. Bij het 
verzamelen van gegevens en bij het uitwerken en uitvoeren van beheersaanbevelingen 
kunnen verschillende beschermingsmogelijkheden voor vleermuizen worden 
samengenomen. Voor de verschillende RNLE-gebieden worden de specifieke 
beschermingsmogelijkheden genoemd. 
 

 
Kaart 17. ‘Witte gebieden’ in Noord-Brabant 
  = gebied waar weinig of geen informatie over vleermuizen van beschikbaar is, en dat naar verwachting 
wel belangrijk is voor vleermuizen;  = kilometerblok met waarneming(en) van de gewone 
dwergvleermuis; deze soort komt waarschijnlijk overal in Noord-Brabant voor. 
 
7.4.1 Gebieden binnen RNLE-gebieden 
RNLE-gebieden hebben een oppervlak van meerdere duizenden hectares die voor circa 
tweederde bestaan uit bos en natuur, en voor de rest uit landbouwgronden. In deze 
gebieden wordt gestreefd naar versterking van de natuur, behoud van historische 
cultuurlandschappen en aangepaste landbouw. Er geldt een restrictief beleid voor nieuwe 
bebouwing en intensivering van de landbouw. 
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Kaart 18. Regionale Natuur- en Landschapseenheden provincie Noord-Brabant    
 
Per RNLE-gebied is er een streefbeeld opgesteld. Er zijn 12 van deze RNLE-gebieden 
aangewezen in de provincie en in 10 hiervan zijn deelgebieden aan te wijzen waarvan 
meer vleermuisgegevens gewenst zijn.  
 
Hieronder wordt voor deze 10 gebieden besproken welke deelgebieden er (nader) 
geïnventariseerd moeten worden en welke beschermingsmogelijkheden daarbij regionaal 
uitgewerkt kunnen worden. Voor alle deze RNLE-gebieden zijn de volgende punten van 
belang: 
- Beheersrichtlijnen en -overeenkomsten; met name voor door vleermuizen bewoonde 

zolders, voor vliegroutes tussen dorpen en natuurgebieden  en voor bomen langs 
openbare wegen zijn beheersrichtlijnen en -overeenkomsten van belang. 

- Monitoring maatregelen: om na te gaan of de vermelde maatregelen het gewenste 
effect hebben op vleermuizen in de gebieden moet er via tellingen bepaald worden 
hoe de aantallen zich ontwikkelen. 

- Maatregelen aan lijnvormige verbindingen; in de RNLE-gebieden en de omgeving 
ervan zijn er vrijwel zeker uiteenlopende verbeteringen mogelijk aan de bomenrijen, 
hagen e.d. die door vleermuizen als verbindingroutes worden gebruikt. Per gebied 
moeten die routes in kaart gebracht worden en voorstellen voor verbeteringen 
uitgewerkt worden. 

- Databank; van alle uitgevoerde inventarisaties moeten de gegevens in een centrale 
databank worden opgenomen. 

 
Biesbosch (1) 
Van dit gehele RNLE-gebied zijn te weinig gegevens over vleermuizen beschikbaar. De 
Biesbosch is aangewezen als Habitatrichtlijn gebied voor de meervleermuis. In dat kader 
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zal er waarschijnlijk uitgebreid onderzoek naar deze soort plaats vinden in dit gebied. 
Daarbij zijn ook de volgende punten van belang: 
- Beheersrichtlijnen, -overeenkomsten en bestemmingsplannen; kolonieplaatsen en 

vliegroutes van de meervleermuis bevinden zich in de ruime omgeving, tot 15 km 
buiten het gebied. Deze dienen afdoende beschermd te worden via genoemde 
punten. De grenzen van het RNLE-gebied (en van het Nationale park) zijn in dit 
opzicht betrekkelijk willekeurig. 

- Een waterrijk gebied als de Biesbosch is waarschijnlijk ook van groot belang voor de 
rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. Het beheer van bomen heeft waarschijnlijk 
grote invloed op deze twee soorten. Het instellen van (ooi)bosreservaten voor deze 
soorten is daarom gewenst. Dit geldt ook voor de oevers van het Hollands Diep. 

- Bouw en inrichting van ondergrondse ruimten; aan de rand van het RNLE-gebied 
ligt de Papsluis, waar vleermuizen overwinteren. Hier zijn verbeteringen in de 
inrichting wenselijk. De sluis maakt onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
en wordt als zondanig gerestaureerd. 

 
Brabantse Wal (2) 
Van de volgende gebieden zijn er geen of te weinig gegevens over vleermuizen 
voorhanden: 
Oudland Groot Molenbeek 
Dassenberg Staartse Duinen 
Buitenlust Stoppelbergen 
Wouwse Plantage Kriekelaere Duinen 
 
Bij inventarisatie van vleermuizen in deze gebieden moeten ook de volgende 
beschermingsmogelijkheden worden benut: 
- Cursus beginners; in het westen van Noord-Brabant zijn er weinig mensen die zich 

bezig houden met vleermuisveldwerk. Via een korte cursus en het betrekken van 
vrijwilligers bij de inventarisatie van de vermelde gebieden kan bevorderd worden 
dat meer mensen zich hiermee bezig gaan houden. 

- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; vanwege de bosrijke omgeving kunnen zolders 
van o.a. kerken in dit gebied van grote waarde zijn voor vleermuizen, waardoor 
maatregelen om deze hiervoor geschikt te maken gewenst zijn. Bij Hoogerheide ligt 
een complex met oude bunkers welke geschikt gemaakt kunnen worden als 
winterslaapplaats voor vleermuizen. Ook is het  waarschijnlijk mogelijk bunkers op 
en rond Vliegbasis Woensdrecht beter in te richten als winterverblijf voor 
vleermuizen. Het gebruik van vleermuiskasten kan in deze bosgebieden wellicht de 
vestigingsmogelijkheden voor vleermuizen vergroten, en tevens informatie opleveren 
over aanwezige soorten. 

- Bosbeheer t.b.v. vleermuizen; in een deel van de aanwezige bossen is het instellen van 
reservaten waarschijnlijk waardevol. 

- Onderzoek baardvleermuis en zwermgedrag bij winterverblijven; in het gebied liggen 
winterverblijven waar relatief grote aantallen vleermuizen overwinteren, waar onder 
de gewone baardvleermuis. Dit biedt de mogelijkheid te onderzoeken of bij deze 
winterverblijven najaarszwermgedrag plaats vindt, en om via het zenderen van 
dieren zomerverblijfplaatsen van de gewone baardvleermuis te lokaliseren. Mogelijk 
kan hier een grensoverschrijdende vleermuisinventarisatie worden uitgevoerd. 
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Baronie (3) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
 Landgoed Wallstein Landgoed Hondsdonk 
 De Moeren Landgoed Luchtenberg 
 Pannenhoef Landgoed Valkenberg 
 Bossen bij Hellegat Chaamse bosschen 
Krabbebosschen Alphense Bergen 
 
Bij inventarisatie van deze gebieden moeten ook de volgende beschermingsmogelijkheden 
worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in en rond dit gebied liggen tal van gebouwen 

waar maatregelen op zolders waardevol kunnen zijn voor vleermuizen. In de 
Chaamse bossen zou geëxperimenteerd kunnen worden met vleermuiskasten. In dit 
bosgebied zouden ook handmatig holten in bomen gemaakt kunnen worden, om te 
zien of hiermee de vestiging van vleermuizen kan worden bevorderd. 

- Onderzoek baardvleermuis en zwermgedrag bij winterverblijven; aan de zuidzijde 
van Breda liggen twee winterverblijven waar onderzocht kan worden of hier 
najaarszwermgedrag plaats vindt en waar via het zenderen van dieren 
zomerverblijfplaatsen van de gewone baardvleermuis gelokaliseerd kunnen worden. 

 
Het Groene Woud (5) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
De Oude Hondsberg Achterste Broek 
De Mortelen De Scheeken 
Landgoed Heerenbeek De Geelders 
Veldersbos Gasthuiskamp 
Kuppenbunders Eelderbroek 
Bij inventarisatie van deze gebieden moet ook de volgende beschermingsmogelijkheid 
worden benut: 
- Bosbeheer ten behoeve van vleermuizen; op enkele locaties zouden bosreservaten 

aangewezen kunnen worden, onder andere ten behoeve van vleermuizen. In de 
Geelders zijn hiervoor zeer gunstige omstandigheden aanwezig. 

 
Kempische Landgoederen (6) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
Het Ooievaarsnest Spreeuwelse Heide 
Landgoed Gorp de Leij Neterselse Heide 
Landgoed Gorp en Rovert Kurkeindse Heide 
Rovertsche Heide Landschotse Heide 
Landgoed de Utrecht Buikheide 
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Bij inventarisatie van deze gebieden moeten ook de volgende beschermingsmogelijkheden 
worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk tal van 

mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. Een 
deel van de bossen is zo jong dat het ophangen van vleermuiskasten waarschijnlijk de 
vestigingskansen voor deze dieren verbetert. Ook het aanbrengen van holten in 
bomen kan in dit verband overwogen worden. Op landgoed de Utrecht zijn enkele 
ruimen bekend die mogelijk geschikt gemaakt kunnen worden als overwinteringplaats 
voor vleermuizen. 

- Onderzoek ingekorven en grijze grootoorvleermuis; op zolders van kerken en andere 
gebouwen binnen of direct rondom dit RNLE-gebied komen mogelijk deze twee 
vleermuissoorten voor. 

 
Kempische Grensbossen (7) 
Van vrijwel dit gehele RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over vleermuizen 
beschikbaar. Bij inventarisatie van dit gebied moeten ook de volgende 
beschermingsmogelijkheden worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk tal van 

mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. Een 
deel van de bossen is zo jong dat het ophangen van vleermuiskasten waarschijnlijk de 
vestigingskansen voor deze dieren verbetert. Ook het aanbrengen van holten in 
bomen kan in dit verband overwogen worden. 

- Bosbeheer ten behoeve van vleermuizen; het is wenselijk bosreservaten in te richten, 
onder andere ten behoeve van vleermuizen. 

- Onderzoek ingekorven en grijze grootoorvleermuis; op zolders van kerken en andere 
gebouwen binnen of direct rondom dit RNLE-gebied komen mogelijk deze twee 
vleermuissoorten voor. 

 
Maashorst (9) 
Van het grootste deel van dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar. Bij inventarisatie van dit gebied moeten ook de volgende 
beschermingsmogelijkheden worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk tal van 

mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. Een 
deel van de bossen is zo jong dat het ophangen van vleermuiskasten waarschijnlijk de 
vestigingskansen voor deze dieren verbetert. Ook het aanbrengen van holten in 
bomen kan in dit verband overwogen worden. In het gebied zijn vrijwel geen 
ondergrondse winterslaapplaatsen van vleermuizen. Aan initiatieven op dit vlak moet 
voorrang gegeven worden. 

- Bosbeheer ten behoeve van vleermuizen; het is wenselijk bosreservaten in te richten, 
onder andere ten behoeve van vleermuizen. 
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Kempische Beken (10) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
De Maaij Einderheide 
De Plateaux Keersopper beemden 
De Malpie Bossen tussen Waalre en Valkenswaard 
Heuvelsche Berg Herbertusbossen en Kasteel Heeze 
Aardbrandse Heide Beekdal Strijper Aa 
 
Bij inventarisatie van deze gebieden moeten ook de volgende beschermingsmogelijkheden 
worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk tal van 

mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. Een 
deel van de bossen is zo jong dat het ophangen van vleermuiskasten waarschijnlijk de 
vestigingskansen voor deze dieren verbetert. Ook het aanbrengen van holten in 
bomen kan in dit verband overwogen worden. 

- Bosbeheer ten behoeve van vleermuizen; het is wenselijk bosreservaten in te richten, 
onder andere ten behoeve van vleermuizen. 

- Onderzoek ingekorven en grijze grootoorvleermuis; op zolders van kerken en andere 
gebouwen binnen of direct rondom dit RNLE-gebied komen deze twee 
vleermuissoorten voor. 

- Onderzoek zwermgedrag bij winterverblijven; in dit gebied zijn enkele 
winterverblijven aanwezig waar het zinvol is te onderzoeken of er 
najaarszwermgedrag plaats vindt.  

  
Stippelberg (11) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
Boswachterij Sint Anthonis Grotelse Heide 
Landgoed Cleefswit Bakelse Beemden 
Landgoed De Sijp Bakelsbosch 
De Stippelberg  
 
Bij inventarisatie van deze gebieden moeten ook de volgende beschermingsmogelijkheden 
worden benut: 
- Cursus beginners; in het oosten van Noord-Brabant zijn er weinig mensen die zich 

bezig houden met vleermuisveldwerk. Via een korte cursus en het betrekken van 
vrijwilligers bij de inventarisatie van de vermelde gebieden kan bevorderd worden 
dat meer mensen zich hiermee bezig gaan houden. 

- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk verschillende 
mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. 

- Onderzoek zwermgedrag bij winterverblijven; in dit gebied zijn enkele 
winterverblijven aanwezig waar het zinvol is te onderzoeken of er 
najaarszwermgedrag plaats vindt.  
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Peelvenen (12) 
Van de volgende gebieden binnen dit RNLE-gebied zijn geen of te weinig gegevens over 
vleermuizen beschikbaar: 
Deurnsche Peel Witte Bergen 
Helenaveen De Groote Peel 
Neerkantse bossen  
 
Bij inventarisatie van deze gebieden moeten ook de volgende beschermingsmogelijkheden 
worden benut: 
- Maatregelen aan zolders, bomen e.d.; in dit gebied zijn waarschijnlijk verschillende 

mogelijkheden om zolders ten behoeve van vleermuizen (beter) in te richten. 
- Onderzoek ingekorven en grijze grootoorvleermuis; op zolders van kerken en andere 

gebouwen binnen of direct rondom dit RNLE-gebied komen mogelijk deze twee 
vleermuissoorten voor. Hiernaar moet onderzoek plaats vinden. 

 
7.4.2 Overige gebieden  
Van de volgende gebieden is te verwachten dat het landschap grote waarden heeft voor 
vleermuizen, maar zijn er geen of te weinig gegevens om dit te onderbouwen. 
 
Beekdal van ’t Merkske (gemeente Baarle-Nassau) 
Dit is een kleinschalig cultuurlandschap met meanderende beek, en mogelijk van grote 
waarde als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Boswachterij Dorst (gemeente Oosterhout) 
In deze boswachterij zijn verschillende delen met oude bomen aanwezig. Het kan van 
grote waarde zijn voor verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Het Pompveld (gemeente Aalburg) 
Relatief kleinschalig cultuurlandschap met een eendenkooi, populierenbos e.d. Dit terrein 
is mogelijk belangrijk als foerageergebied in de overwegend open polders op de rivierklei.  
 
Het Wandelbos, de Reeshof, de Oude Warande en de Blaak (gemeente Tilburg) 
Dit zijn verschillende landgoederen met oude lanen. Ze kunnen onder andere belangrijk 
zijn voor verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Landgoed Annanina’s Rust (gemeente Hilvarenbeek) 
Dit is een landgoed met onder andere oude lanen. Het kan van belang zijn voor 
verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Landgoed de Baest (gemeente Oirschot) 
Dit is een groot landgoed met onder andere oude lanen en een meanderende beek. Het 
wordt doorsneden door het Wilhelminakanaal. Het is vrijwel zeker van belang voor 
verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Landgoed de Wielewaal (gemeente Eindhoven) 
Dit is een landgoed met onder andere oude lanen. Het kan van belang zijn voor 
verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
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De Warande (gemeente Helmond) 
Dit is een landgoed met onder andere oude lanen. Het heeft nu de functie van stadspark. 
Het kan van belang zijn voor verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
De Vrolijke Jager, De Pan en De Boksenberg (gemeente Heeze-Leende, Someren) 
Een afwisselend, kleinschalig gebied met bossen, lanen en broekbos. Het kan onder 
andere van belang zijn voor verblijfplaatsen en als foerageergebied voor vleermuizen. 
 
7.5 Actieprogramma 
De hiervoor genoemde beschermingsmaatregelen staan niet los van elkaar maar hebben 
vaak een onderlinge samenhang. Zo zou onderzoek aan de ingekorven vleermuis en grijze 
grootoorvleermuis samen moeten gaan met inventarisatie van zolders, met 
beheersrichtlijnen en -overeenkomsten voor zolders en voor lijnvormige 
landschapselementen en met voorlichting over drie zuidelijke soorten. Door die 
onderlinge samenhang is het ook gewenst bepaalde (deel)projecten eerder uit te voeren 
dan andere, zodat het ene project het andere versterkt. In het voornoemde voorbeeld zou 
eerst algemeen voorlichtingsmateriaal over drie zuidelijke soorten gemaakt moeten 
worden. Vervolgens zouden zolders geïnventariseerd moeten worden, waarna er 
uitgebreider onderzoek aan deze soorten gedaan kan worden en beheersrichtlijnen voor 
bepaalde zolders en lijnvormige verbindingen opgesteld kunnen worden. Op dat moment 
zou het bestaande voorlichtingsmateriaal geëvalueerd kunnen worden en in een 
verbeterde en op de situatie in Noord-Brabant toegespitste vorm uitgegeven kunnen 
worden.  
Een ander voorbeeld is de samenhang tussen opleiding van vrijwilligers en de 
inventarisaties die in de verschillende prioritaire gebieden gewenst zijn. Door regionale 
(per RNLE) cursussen te organiseren worden er regionale vrijwilligers opgeleid die, zowel 
tijdens als na de cursussen, actief kunnen zijn bij de inventarisaties. Uiteraard met 
begeleiding van deskundigen.  
 
Prioriteit ligt bij het opstellen en uitvoeren van een voorlichtings- en informatieplan, het 
opzetten van een (meldings-)netwerk en het uitvoeren van aanvullende inventarisaties in 
combinatie met het opleiden van vrijwilligers. 
Afhankelijk van de uitkomsten van nieuwe inventarisaties zal er meer duidelijkheid komen 
over de noodzakelijk te nemen maatregelen. Overigens hoeft met het uitvoeren van de 
maatregelen zoals in dit soortbeschermingsplan beschreven niet gewacht te worden op 
aanvullende resultaten uit de inventarisaties. Misschien dat de noodzaak van bepaalde 
maatregelen op dit moment niet aangetoond is, ze zullen altijd bijdragen aan een betere 
instandhouding van een of meerdere soorten. Bovendien wordt met de uitvoering van 
concrete projecten ook het draagvlak voor vleermuizen vergroot. 
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In tabel 14 is grof aangegeven hoe het een en ander in de tijd moet worden ingevuld. 
 

Maatregel  '0 7  '0 8  '0  9  '1 0  '1 1  '1 2 

Voorlichting- en informatieplan                         

Meldingsnetwerk                         

Instellen fonds voor onkosten                         

Cursussen beginners                         

Cursussen gevorderden                         

Nascholing                         

Cursus professionele doelgroepen                         

Gebiedsgerichte inventarisaties                         

Overige inventarisaties                         

Beheersrichtlijn en -overeenkomsten                         

Maatregelen                         

Onderzoek                         

Netwerk vleermuisdeskundigen                       

Monitoring trends           

  

              

Monitoring maatregelen                         

             

   voorbereiding        

   uitvoering        

Tabel 14. Planning van de maatregelen in de tijd 
 
De verschillende beschermingsmaatregelen worden niet per definitie steeds op provinciaal 
opgezet, gecoördineerd en uitgevoerd. Deels kunnen aspecten ook regionaal worden 
ingevuld. In tabel 15 wordt hiervan een overzicht gegeven. 
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Tabel 15. Schaal waarop beschermingsmaatregelen moeten of kunnen worden opgezet en uitgevoerd. 

Opzet/ 

Coördinatie 
 Uitvoeringsschaal 

 Uitvoerings-

gebied 
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Voorlichtingsplan (•) •  (•) •    (•) •  

Instellen Fonds voor onkosten (•) •  (•) •    (•) •  

    

voor beginners • •   •   •  •  

voor gevorderden •   • •    •   

Beroepsgroepen •   • •   • •   

Beheersrichtlijnen en -
overeenkomsten 

   

Gebouwen  •    • • •  •  

Kelders en ondergrondse 
ruimten 

 
• 

   
• • • 

 
• 

 

Bomen en lijnvormige 
landschapselementen 

 
• 

   
• • • 

 
• 

 

Inventarisatie    

Gebiedsgericht  •     •   •  

Zolders  •   • • • •  •  

Bomen en vliegroutes  •    • • •  •  

Meldingsnetwerk  •   •     •  

Maatregelen    

zolders  •    • • •  •  

Inrichting van zolders  •    • • •  •  

kelders en ondergrondse 
ruimten 

 
• 

   
• • • 

 
• 

 

Bomen, lijnvormige elementen 
en bosbeheer 

 
• 

   
• • • 

 
• 

 

Onderzoek    

Compensatiemogelijkheden • •   • • • • • •  

Verhelpen overlast • •  • • •   • •  

Bestrijding eikenprocessierups • •  •       • 

Ingekorven vleermuis •   • • •   •  • 
Grijze grootoorvleermuis  •         • 
Baardvleermuis in de zomer  •         • 
Trek- en zwermgedrag •        •   

Monitoring • • •       •  

Databank  •        •  

Netwerk vleermuisdeskundigen  •        •  

Publiciteit  •  

 

     

 

 •  
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Lopende projecten 
Er lopen momenteel twee regionale projecten ten aanzien van vleermuisbescherming. Dit 
zijn Maatregelen voor beschermde soorten in de Kempen door de Bosgroep-Zuid, en 
Maatregelen voor vleermuizen binnen de Duurzame driehoek (een 
samenwerkingsverband van gemeenten in Midden-Brabant). Binnen de Duurzame 
driehoek zal onder andere geprobeerd worden de inrichting van een aantal kerkzolders 
ten behoeve van vleermuizen te verbeteren. 
De resultaten van dit laatste project kunnen mogelijk als voorbeeld dienen voor projecten 
elders. 
In het project in de Kempen zullen verschillende biotoopverbeterende maatregelen voor 
beschermde soorten worden gecombineerd, waaronder het beheer van laanbomen.  
 
In 2006 wordt door de Zoogdiervereniging VZZ een onderzoek uitgevoerd naar het 
gebruik van laanbomen door vleermuizen in Griendtsveen (in Limburg, direct tegen de 
grens met Noord-Brabant) waarbij mogelijk maatregelen aan bomen en het compenseren 
van het verlies van verblijfplaatsen in bomen aan bod zullen komen. 
 
7.6 Kosten en financiering 
Zoals in hoofdstuk 5. Doelstelling is aangegeven, is het feitelijke gebrek aan kennis over 
het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen de reden dat dit 
soortbeschermingsplan niet dusdanig concreet is dat specifieke acties en maatregelen zijn 
opgenomen. Hierdoor is het ook niet mogelijk een concrete kostenraming te geven. 
Duidelijk is wel dat de komende jaren een forse inzet is vereist van een groot aantal 
partijen.  
 
Opstellen en uitvoeren Voorlichtings- en informatieplan  
Hieronder valt enerzijds het opstellen van het uitvoeringsplan (ca. € 10.000) en anderzijds 
de ontwikkeling en uitvoering van voorlichtingsmateriaal (folders, webinformatie), 
cursussen en beheersrichtlijnen. Raming: ca. € 10.000 per jaar. Financiering door 
provincie. 
 
Meldingsnetwerk 
Dit onderdeel vergt met name personele inzet. Een belangrijk onderdeel is een 
provinciaal coördinator. Dit kan door de provincie Noord-Brabant zelf worden ingevuld, 
maar nadrukkelijk wordt gedacht aan het onderbrengen van deze taak bij het 
coördinatiepunt Landschapsbeheer.  
Daarnaast wordt een inspanning gevraagd aan gemeenten en aan ondersteunende 
deskundigen (vrijwilligers). Uitgaande van uitbesteding en een aantal ondersteunende 
acties (cursussen e.d.) kunnen de kosten geraamd worden op ca. € 40.000 per jaar. De 
provincie zal zorg moeten dragen voor de financiering van de coördinatie. De gemeenten 
staan uiteraard aan de lat voor de gemeentelijke invulling. 
 
Inventarisatie 
Hierbij wordt uitgegaan van een koppeling tussen enerzijds het opleiden van vrijwilligers 
via cursussen en anderzijds het door deze vrijwilligers uitvoeren van gebiedsgerichte 
inventarisaties.  
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Uitgaande van de 10 RNLE-gebieden (à € 25.000) en een kleinere inventarisatie in de 9 
overige gebieden (à € 10.000) kan dit geraamd worden op een totaal van € 340.000. Voor 
de financiering hiervan zal m.n. een beroep gedaan moeten worden op provinciale (en in 
mindere mate op gemeentelijke) subsidiering. 
 
Maatregelen 
Zoals aangegeven is het niet mogelijk hiervoor een goede kostenraming te geven. Wel lijkt 
het aan te bevelen om hiervoor jaarlijks een substantieel bedrag (in de orde van grootte 
van  € 40.000) op de provinciale begroting te reserveren om lokale initiatieven te kunnen 
ondersteunen.   
 
Onderzoek en monitoring 
De in dit soortbeschermingsplan opgenomen onderzoeksvoorstellen overstijgen het 
provinciaal niveau. Alleen het onderzoek naar eventuele compensatiemogelijkheden heeft 
een duidelijke provinciaal belang. Raming: € 10.000. Wel dienen de acties die 
voortvloeien uit dit soortbeschermingsplan gemonitoord te worden (zie ook paragraaf 
7.7.). Met name geldt dit voor het voorkomen en de verspreiding van vleermuizen maar 
uiteraard ook voor de effectiviteit van andere acties en maatregelen. Hiervoor dient bij 
het opstarten van deze acties en maatregelen al voldoende aandacht te zijn. Voorts is er 
voor de coördinatie een duidelijke taak weggelegd. In 2012 dient tenslotte een evaluatie 
uitgevoerd te worden (€ 30.000).  
 
Raming 2007 - 2012 
Opstellen en uitvoeren Voorlichtings- en informatieplan  € 50.000 
Meldingsnetwerk € 200.000 
Inventarisatie € 340.000 
Maatregelen € 200.000 
Onderzoek en monitoring € 40.000 
 
Totaal € 830.000  
 
7.7 Evaluatie  
Aan de eind van de looptijd van het soortbeschermingsplan (2012) dient een evaluatie 
uitgevoerd te worden. Nagegaan dient te worden welke onderdelen van het plan 
uitgevoerd zijn en of deze effect hebben gehad. Het monitoren van de populaties 
gedurende de looptijd van het plan levert informatie op waarmee het effect op de 
vleermuispopulaties geëvalueerd kan worden. Daarnaast dient gecontroleerd te worden of 
de maatregelen zelf goed functioneren. Denk daarbij aan voorzieningen aan gebouwen en 
infrastructuur. Bekend is dat deze door gebrekkig onderhoud aan effectiviteit inboeten. 
Tevens is met sommige voorzieningen nog weinig ervaring opgedaan of verkeren ze bij de 
uitvoering in het kader van dit beschermingsplan nog in een experimentele fase. Hetzelfde 
geldt voor het meldingsnetwerk. Een evaluatie van hun werking levert nieuwe informatie 
op waarmee de effectiviteit van de voorzieningen verbeterd kan worden en het duurzaam 
voortbestaan van de vleermuispopulaties beter gegarandeerd kan worden.  
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9 Verantwoording 

Bij het schrijven van dit Soortbeschermingsplan is geprobeerd zoveel mogelijk actuele 
kennis over de ecologie, en informatie over de vleermuissoorten die in de Provincie 
Noord-Brabant voorkomen, in een beknopte vorm bijeen te brengen. De tekst is vrijwel 
geheel geschreven door Peter Twisk, regionaal medewerker van de Zoogdiervereniging 
VZZ, en secretaris van de Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. De tekst is gecorrigeerd 
en aangevuld door Herman Limpens, expertisehouder Vleermuizen van de VZZ en door 
Dennis Wansink, projectleider bij de VZZ. De teksten per soort zijn overgenomen uit 
‘Aandachtsoorten vleermuizen in de provincie Noord-Brabant’ (Twisk, 2003), en 
geactualiseerd. De informatie over oude vleermuisgegevens is ontleend aan Fifteen years 
of bat banding in the Netherlands (Bels, 1952), Atlas van de Nederlandse vleermuizen 
1970-1984 (Glas, 1986) en verschillende afzonderlijke publicaties. De beschrijvingen van 
het voorkomen in buurlanden zijn ontleend aan ‘Zoogdieren in Vlaanderen’(Verkem et 
al., 2003), aan ‘the Atlas of European Mammals’ (Mitchell-Jones et al, 1990) en aan 
diverse andere publicaties. 
De verspreidingskaarten zijn gebaseerd op gegevens uit de Zoogdierdatabank van de 
Zoogdiervereniging VZZ. Uit de periode 1985-2005 waren er gegevens van tot op soort 
gedetermineerde vleermuizen uit 2459 kilometerblokken beschikbaar. Ter aanvulling van 
de verspreidingskaarten is een verzoek, rapporten van inventarisaties beschikbaar te 
stellen, gericht aan 23 adviesbureaus van het Netwerk Groene Bureaus binnen Noord-
Brabant, en nog een aantal daarbuiten. Hier is positief op gereageerd door Elings 
Landschapsarchitecten, bureau Ecologica, Ecologisch adviesbureau Henk Baptist, 
Ecologisch Adviesbureau Cools, bureau Kurstjens en Natuurbalans.  
Verder zijn de verspreidingsgegevens aangevuld met gegevens van de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant. Waarnemingen tot juni 2006 zijn hierbij verwerkt. 
Zodoende konden gegevens in 643 nieuwe kilometerblokken aan het bestand worden 
toegevoegd. In totaal zijn er dus 3102 ‘stippen’ in de verspreidingskaarten van de soorten 
weergegeven. Gegevens uit Noord-Limburg van de ingekorven vleermuis en de grijze 
grootoorvleermuis zijn overgenomen uit de Werkatlas zoogdieren in Limburg (Huizenga 
et al., 2005).  
De grafieken van de aantalontwikkelingen zijn gebaseerd op gegevens die door de 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant zijn verzameld, aangevuld met gegevens uit de 
Zoogdierdatabank. 
Het concept van dit Soortbeschermingsplan is becommentarieerd door medewerkers van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Bosgroep-Zuid, Directie 
Landelijk Gebied van het Ministerie van LNV en door leden van de Vleermuiswerkgroep 
Noord-Brabant. Het eindconcept is geredigeerd door Martien Mols van de Provincie 
Noord-Brabant.  
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Bijlage 1 Nadere toelichting Flora- en Faunawet 
 
Passende beoordeling  
Alle vleermuizen zijn opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn en 
daarmee in de Flora- en faunawet . De wet is aangevuld met een Algemene Maatregel 
van Bestuur met betrekking tot artikel 75 aangaande de vrijstellingen van de 
verbodsbepalingen. Soorten van bijlage IV zijn opgenomen in tabel 3 van bijlage 1 van 
de AMvB.  
 
De Flora- en Fauna wet gaat uit van het ‘nee tenzij’ beginsel. Beschermen staat voorop, 
ingrijpen is een uitzondering. De wet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild 
levende dier. Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en 
dat mensen daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Deze ‘zorgplicht’ houdt in dat 
iedereen: 
- voldoende zorg in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en hun 

leefomgeving.   
- die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voorzover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan 
wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd 
teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (art 2).  

 
Er zijn daarnaast verschillende concrete verbodsbepalingen voor inheemse soorten, 
inclusief vleermuizen. 
- Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (art 9). 
- Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 

verontrusten (art 10). 
- Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren (art 11).  

- Het is verboden dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende 
tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te vervoeren (in 
verband met verplaatsing), te verhandelen of onder zich te hebben (art 13). 

- Het is verboden dieren of eieren van dieren in de vrije natuur uit te zetten (art 14). 
 
Voor soorten van de Flora- en faunawet welke in tabel 3 worden genoemd, kan bij 
activiteiten gericht op onderzoek en onderwijs, herintroductie en repopulatie, 
bescherming van flora en fauna, volksgezondheid of openbare veiligheid, bestendig 
gebruik, of ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, waarbij nadelige gevolgen niet kunnen 
worden uitgesloten, een ontheffingsaanvraag worden ingediend om die activiteiten toch 
uit te mogen voeren. Hiervoor is een uitgebreide toets noodzakelijk.  
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De zorgplicht en dus de plicht tot voorkomen, beperken of ongedaan maken (vermijden, 
mitigeren en compenseren) blijft gelden, maar ontheffing van de verbodsbepalingen kan 
worden verleend wanneer er: 
- geen alternatief is voor de ingreep, d.w.z. geen andere bevredigende oplossing 

bestaat, en 
- er sprake is van één in of bij de wet genoemd belang, en 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Een in of bij de wet genoemd belang 
Een in of bij wet genoemd belang kunnen zijn: onderzoek en onderwijs, herintroductie en 
repopulatie, bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, 
volksgezondheid of openbare veiligheid, dwingende redenen van openbaar belang, 
voorkomen van ernstige schade aan vormen van eigendom, belangrijke overlast 
veroorzaakt door dieren, uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig 
beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw, bestendig gebruik, of uitvoering in het 
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 
 
Vaste rust- en verblijfplaats 
Er wordt in de wet niet gesproken van een permanente verblijfplaats. Een verblijfplaats 
die periodiek wordt gebruikt door een soort geldt als vaste rust- of verblijfplaats, en is ook 
beschermd wanneer die tijdelijk niet gebruikt wordt. Zo kan een plaats waar vleermuizen 
overwinteren een groot deel van het jaar ‘leeg’ zijn, maar toch keren de dieren jaarlijks 
terug, en is het dus een vaste verblijfplaats, en als zodanig het hele jaar beschermd. 
Uit onderzoek aan vleermuizen die van een zendertje waren voorzien, of met behulp van 
een ring individueel herkenbaar waren gemaakt, is gebleken dat bij bijna alle soorten 
verblijfplaatsen steeds weer opnieuw worden gebruikt, en jaren na elkaar worden 
opgezocht. Tijdelijke verblijfplaatsen, die dus maar een korte tijd worden gebruikt, zijn 
waarschijnlijk uitzonderlijk, en uit voorzorg moet er daarom bij iedere bekende 
verblijfplaats vanuit gegaan worden dat het een vaste verblijfplaats betreft. 
 
Aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats 
Onder beschadigen of vernielen van voortplantings- en vaste rust en verblijfplaatsen moet 
worden verstaan alle handelingen die de functionaliteit van die voortplantings- en vaste 
rust- en verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of tenietdoen. Artikel 11 
richt zich dus in engere zin op de concrete zolder, boom of ondergrondse ruimte die 
periodiek als verblijfplaats door vleermuizen wordt gebruikt. Aantasting van de 
vliegroutes of het jachtgebied kan echter de functionaliteit van die verblijfplaats aantasten. 
Wanneer een vliegroute of jachtgebied als essentieel voor het voortbestaan van de 
populatie kan worden gezien, en aantasting daarvan het voortbestaan van de populatie in 
de verblijfplaats significant negatief zal beïnvloeden, moeten deze vliegroute of het 
jachtgebied worden opgevat als behorend tot de voortplantings- en vaste rust- en 
verblijfplaats in ruimere zin. 
Voor vleermuizen betekent het bovenstaande dat de zorgplicht en de verbodsartikelen 
vragen de effecten van een activiteit of ingreep op het gehele netwerk van verblijfplaatsen, 
jachtgebieden, zwermlocaties en vliegroutes te beoordelen.  
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Gunstige staat van instandhouding van de soort 
Met betrekking tot de ‘gunstige staat van instandhouding van de soort’ gaat het in gevolge 
de VHRL om ‘populaties van de soort’ in hun natuurlijke habitats. Het gaat daarom niet 
om ‘(de populatie van) de soort op Nederlandse of Europese schaal’, maar in kwalitatieve 
zin om de lokale populatie op een zolder, in een boom, in een winterverblijf, binnen het 
netwerk van verblijfplaatsen van een kolonie, op een vliegroute etc. Effecten op de 
instandhouding van de soort moeten op dit kwalitatieve niveau beoordeeld worden. 
Evenzo moeten maatregelen ter vermijding, mitigatie of compensatie van effecten op dit 
kwalitatieve niveau genomen worden.  
In meer kwantitatieve zin kan worden gekeken naar de gunstige staat van instandhouding 
van lokale populaties, regionale populaties en de landelijke populatie, beoordeeld volgens 
de hier genoemde volgorde. Zo is bijvoorbeeld de bosvleermuis erg zeldzaam in zowel 
Noord-Brabant als Nederland, elke waargenomen populatie is dus streng beschermd. De 
rosse vleermuis is redelijk algemeen in Nederland en Noord-Brabant, maar bijvoorbeeld 
zeldzaam op Walcheren. In Noord-Brabant hoeven we de populaties dus iets minder 
streng te beschermen dan in Zeeland.   
 
Gedragscode 
In gevolge de AMvB art 75. van de Flora en Faunawet is het mogelijk te werken met een 
gedragscode.  Voor soorten van de Flora en faunawet welke in tabel 3 worden genoemd, 
is voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in land- of bosbouw, 
of van bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen mogelijk, maar alleen 
op basis van een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De zorgplicht blijft daarbij 
gelden.  
Wanneer het gaat om bestendig beheer en onderhoud kan er vrijstelling van bijvoorbeeld 
het verbod tot verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen worden gekregen. Maar als 
redelijkerwijs kan worden gevraagd die werkzaamheden zo uit te voeren dat vaste rust- en 
verblijfplaatsen niet verstoord worden, dan moeten die werkzaamheden als gevolg van de 
zorgplicht ook zo worden uitgevoerd. Via de goedgekeurde gedragscode dient op 
detailniveau te worden geregeld hoe en welke maatregelen moeten worden genomen, die 
redelijkerwijs kunnen worden gevergd teneinde nadelige gevolgen te voorkomen of, 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken 
of ongedaan te maken. In feite wordt de uitgebreide toets, het beoordelen van of en hoe 
een ontheffing (in dit geval vrijstelling) mogelijk is, verschoven naar een theoretische 
afweging en beoordeling in de fase van het opstellen en al dan niet goedkeuren van de 
gedragscode.  
 
Meer informatie hierover is te vinden in de brochure “Buiten aan het werk - Houd tijdig 
rekening met beschermde dieren en planten!” op de website van het Ministerie van LNV. Als 
voorbeelden van gedragscodes verwijzen wij naar de ‘Gedragscode zorgvuldig bosbeheer’ op 
www.bosschap.nl of naar de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen’ op  
www.stowa.nl. 
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Bijlage 2 Winterslaapplaatsen van vleermuizen; een leidraad bij de 
bouw, de inrichting en het beheer van vleermuisverblijven 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
Tekst: Peter Twisk, Fons Aelberts 
Voorplaat: Voltooide vleermuiskelder 
Foto: Roel Winters 
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1 Inleiding 
Van de vleermuissoorten die leven in streken met een gematigd of landklimaat gebruikt 
een belangrijk deel graag grotachtige ruimten om in te kunnen overwinteren. In een vlak 
land als Nederland zijn er geen natuurlijke ondergrondse ruimten, maar de gebouwen die 
mensen hier neergezet hebben bieden regelmatig vergelijkbare omstandigheden. Het gaat 
om bouwwerken als appel-, aardappel- en ijskelders, kasteelkelders, bunkers en dergelijke. 
Door toenemende druk op de ruimte, inclusief die in en om gebouwen, zijn allerlei van 
dergelijke plaatsen door mensen in gebruik genomen, en daardoor niet meer bruikbaar 
als winterslaapplaats door vleermuizen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kasteelkelders, die 
steeds vaker als tentoonstellingsruimte of restaurant worden gebruikt. Inmiddels zijn op 
tal van plaatsen in Nederland ruimten ingericht als vleermuiswinterverblijf, en worden 
ook speciaal voor dit doel kelders gebouwd. Behalve dat hiermee gelegenheid geboden 
wordt aan vleermuizen om de winter door te komen, biedt dit ook aan deskundigen de 
mogelijkheid de overwinterende dieren te tellen. Deze vorm van monitoring vindt al vele 
tientallen jaren plaats in Nederland, en het blijkt een goed middel om het wel en wee van 
vleermuizen in ons land te volgen. 
Deze handleiding heeft als doel tot steun te zijn bij inrichting, bouw en beheer van 
vleermuiswinterverblijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gewone grootoorvleermuis in winterslaap. De grote oren zijn onder de vleugels gevouwen. 
Deze soort is vaak de eerste die een nieuw winterverblijf in gebruik neemt. 
Foto: Peter Twisk 
 
2 Wat is een vleermuiswinterverblijf? 
In Nederland komen 19 soorten vleermuizen voor, welke zich alle voeden met insecten en 
andere kleine ongewervelde dieren. Omdat deze in de winter beperkt voor handen zijn 
houden vleermuizen een winterslaap. Ongeveer de helft van de inheemse soorten brengt 
de winterslaap door in grotachtige ruimten. In mergelgroeven, oude vestingwerken, 
ondergrondse kelders en bunkers kunnen kleine of grote aantallen vleermuizen van 
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verschillende soorten door elkaar hangend gevonden worden. De omstandigheden in 
zulke ruimten voldoen in de regel aan de volgende omschrijvingen: 
- de luchtvochtigheid is er hoog en ligt tussen de 80 en 100 %. 
- de temperatuur is er vrij constant, en ligt ’s zomers tussen de 5 en 15° en 's winters 

tussen de 1 en 10° Celsius. 
- er dringt weinig of geen licht en geluid naar binnen. 
- er vindt weinig of geen verstoring plaats. 
- de lucht is vrij van penetrante gassen of rook. 
Tussen de soorten kunnen er aanzienlijke verschillen zijn in hun voorkeur voor 
temperatuur, luchtvochtigheid en schuilmogelijkheden. Ook de mate waarin minder 
gunstige omstandigheden worden verdragen kunnen sterk verschillen. Dwergvleermuizen 
kunnen overwinteren in een spouwmuur met een wisselende, tot onder nul dalende 
temperatuur, waar ook de luchtvochtigheid varieert. Als de buitentemperatuur boven de 
4° C. komt kan deze soort weer actief worden en op insecten gaan jagen, ook gedurende 
de wintermaanden. Vale vleermuizen verkiezen meestal hangplaatsen diep in grotten of 
mergelgroeves waar een nagenoeg constante temperatuur en luchtvochtigheid heersen. 
Afgezien van enkele wisselingen van hangplaats blijven deze dieren waarschijnlijk inactief 
tot de buitentemperatuur boven de 10° C. komt. 
Behalve als winterslaapplaats dienen deze grotachtige ruimten ook als verzamelplaats 
voor de paring. Met behulp van mistnetvangsten is vastgesteld dat vooral mannelijke 
dieren van verschillende soorten in augustus - september gedurende de nacht deze 
ruimten korte tijd bezoeken. Dit zogenaamde voor- en najaars zwermgedrag is bekend 
van zeker de helft van de vleermuissoorten die in Nederland voorkomen. Er blijkt ook een 
verband te bestaan tussen de mate waarin overwinteringplaatsen als zwermlocatie 
gebruikt worden, en de aantallen vleermuizen die daar overwinteren. Hoe meer er 
gezwermd wordt, hoe beter de bezetting in de winter. 
Over de relatie tussen de ligging van zomer- en winterverblijven is nog heel weinig 
bekend; aannemelijk is echter dat de meeste vleermuissoorten verblijfplaatsen verkiezen 
die zo dicht mogelijk bij elkaar zijn gelegen. 
Behalve vleermuizen maken ook vaak andere dieren van ondergrondse ruimten gebruik 
om de winter door te komen. Het gaat om insecten als dagpauwogen, roestjes (een soort 
nachtvlinder) en muggen, en amfibieën als padden, kikkers en salamanders. 
 

 
Figuur 1.Schematische weergave van activiteit van vleermuizen rond een winterverblijf gedurende het jaar. 
Bijna het hele jaar kan er activiteit rond een winterverblijf zijn, en vooral in maart  - april en augustus  -
september kan er veel vliegactiviteit zijn. Dit wordt aangeduid met voor- en najaars zwermgedrag, en houdt 
verband met de paring. 
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3 Wat kan er verwacht worden van een nieuw vleermuiswinter-
verblijf? 
In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden er veel winterverblijven 
door zowel de overheid als door particulieren gebouwd. Door het ontbreken van 
voldoende kennis leidde dit regelmatig tot teleurstellingen en voldeden maar weinig van 
deze verblijven aan de voorwaarden die vleermuizen eraan stellen. Uiteraard hebben de 
pioniers op dit gebied wel de aanzet gegeven tot het ontwikkelen van kelderruimten die 
wél geschikt waren als overwinteringplaats voor vleermuizen. 
Uit ervaringen op verschillende plaatsen in Nederland blijkt dat vleermuizen soms al de 
eerste winter na de bouw van een winterverblijf er gebruik van gaan maken, maar ook dat 
het soms jaren kan duren voordat de eerste vleermuis zo’n ruimte heeft ontdekt en 
gebruikt. Het is belangrijk hierbij te beseffen dat de natuur zich niet laat dwingen. 
Pogingen om het gebruik van een winterverblijf te bevorderen, door vleermuizen in zo’n 
ruime te brengen, hebben nooit resultaat opgeleverd. Hieronder volgen drie voorbeelden 
uit Noord-Brabant die laten zien hoelang het kan duren voordat een winterverblijf in 
gebruik genomen wordt. 
- Een voorbeeld van een ruimte, waarbij het jaren duurde voordat er overwinterende 

vleermuizen werden gevonden, is de vleermuiskelder bij het 
Natuurhistorischmuseum ‘De Peel’ in Asten. Deze kelder werd gebouwd in 1989, en 
in de winter van 93/94 werden hierin de eerste vleermuizen gevonden. Sindsdien 
overwinteren hier jaarlijks 6-19 bruine grootoorvleermuizen. Tot nu toe is er 
éénmaal een andere vleermuissoort in gevonden, een watervleermuis. Deze 
vleermuiskelder ligt aan de rand van Asten in een parkachtige omgeving, en wordt 
voor een groot deel omringd door de bebouwde kom. 

- Een ruimte die al de eerste winter na de bouw door vleermuizen werd gebruikt is een 
vleermuiskelder bij Leenderstrijp. Deze kelder heeft ongeveer dezelfde vorm als de 
kelder bij het museum in Asten, en ligt tegen de rand van het Leenderbos, dus in een 
bosrijke omgeving. Deze kelder kwam gereed in 2000, en in de eerstvolgende winter 
overwinterde er een grootoorvleermuis, in de daaropvolgende winter twee 
grootoorvleermuizen en een baardvleermuis. Zie het praktijk voorbeeld op pagina 8.  

- Bij ’s-Hertogenbosch is in 1993 een vleermuiskelder gebouwd aan de rand van een 
grote plas, waarvan bekend is dat er water- en meervleermuizen jagen. Het klimaat 
in de ruimte lijkt optimaal: er staat altijd water in de kelder, dus is de vochtigheid is 
er hoog, en de temperatuur schommelt tussen de 7en 15  ºC. Toch was deze kelder 
12 jaar later, in de winter van ‘05/’06 nog niet door vleermuizen als 
winterslaapplaats in gebruik genomen. 

Dus ook als de omstandigheden gunstig lijken kan het soms lang duren voordat 
vleermuizen een gebouwde kelderruimte in gebruik gaan nemen. 
Als er op een bepaalde plaats vaak vleermuizen vliegen, betekent dit niet dat de kans ook 
groot is dat een vleermuiswinterverblijf op deze plaats snel in gebruik genomen wordt. De 
algemeenste vleermuissoort, de gewone dwergvleermuis, maakt geen gebruik van dit soort 
kelderruimtes om te overwinteren, maar benut hiervoor spouwmuren en andere ruimten 
in gebouwen. Slechts bij hoge uitzondering overwintert dit dier op plaatsen die in de 
winter geïnspecteerd kunnen worden. Soorten die wel van dit soort kelderruimten gebruik 
maken zijn onder andere de gewone grootoorvleermuis, de watervleermuis, de 
baardvleermuis en de franjestaart. Deze soorten zijn vooral in bos- en waterrijke gebieden 
te vinden zijn. 
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Bij een goed beheer kunnen na verloop van jaren steeds meer vleermuissoorten een 
ruimte gaan gebruiken, en kunnen de aantallen oplopen tot tientallen of soms zelfs enkele 
honderden dieren. Zo’n winterverblijf vormt een belangrijke steunpilaar voor 
vleermuissoorten in een bepaalde regio. 
 

Toegang tot één van de ondergrondse ruimten op Fort Sabina. Dit fort wordt door Staatsbosbeheer beheerd, 
onder andere ten behoeve van vleermuizen. De provinciale vleermuiswerkgroep telt er jaarlijks de 
overwinterende dieren. 
 
4 Betekenis voor de bescherming van vleermuizen 
Zoals hiervoor beschreven kan een kelderruimte met een redelijk volume, de juiste 
klimaatomstandigheden en een goed beheer een trekpleister worden voor vele tientallen 
vleermuizen uit de regio. Onder de soorten die hier komen overwinteren kunnen 
zeldzame soorten als de baardvleermuis en franjestaart zijn. Mits de ruimte lange tijd in 
goede staat wordt gehouden kan dit een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming 
van deze dieren.  
Maar daarbij moet ook bedacht worden dat van andere soorten, als de watervleermuis en 
gewone grootoor, de aantallen in Nederland veel hoger zijn dan er gevonden worden 
tijdens de wintertellingen. Zo werd naar aanleiding van het Vleermuis Atlasproject (1987-
1994) het aantal watervleermuizen dat voorkomt in ons land geschat op vijftien- tot 
dertigduizend en van de gewone grootoor op vier- tot zesduizend. In de winter van 2005-
2006 werden in Nederland van de watervleermuis ongeveer 6700 dieren geteld en van de 
gewone grootoor ruim duizend. Daarbij moet nog opgemerkt worden dat het aantal in de 
winter getelde watervleermuizen tussen 1994 en 2006 bijna is verdubbeld. Een heel groot 
deel van de water- en grootoorvleermuizen overwintert dus blijkbaar op andere plaatsen 
dan de ondergrondse kelders, forten en mergelgroeven die jaarlijks worden geteld. De 
beschikbaarheid van zulke grotachtige ruimten is dan ook waarschijnlijk niet 
doorslaggevend voor het voortbestaan van deze vleermuizen. 
Ook komen er in Nederland meer vleermuissoorten voor dan er in de winter gevonden en 
geteld worden. De gewone en de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger en de rosse 
vleermuis komen vrij algemeen in ons land voor, maar worden slechts bij uitzondering in 
genoemde grotachtige ruimten gevonden. Dit zijn soorten die zich op een andere manier 
hebben aangepast aan het gematigde klimaat in ons land, en op andere manieren kunnen 
overwinteren. 
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De bouw van winterverblijven kan dus bijdragen aan de bescherming van vleermuizen, 
maar is op zich niet genoeg voor een goede bescherming van alle hier voorkomende 
vleermuizen. 
 
5 Algemene richtlijnen voor bouw en inrichting van vleermuis-
winterverblijven 
 
a In het kort 
Aan welke eisen de inrichting van vleermuiswinterverblijven moet voldoen wordt 
hieronder uitgebreid toegelicht. In het kort komt het op het volgende neer: in een 
winterverblijf moeten grotachtige omstandigheden heersen. Dat wil zeggen dat het er 
donker moet zijn, het moet er koel zijn maar het mag er niet vriezen, en er moet een hoge 
luchtvochtigheid heersen. Het is verstandig in de ruimte allerlei hangplaatsen te maken, 
zodat de vleermuizen vrij aan het plafond kunnen hangen, of weg kunnen kruipen in 
kieren. Verder is het raadzaam een winterverblijf zo groot mogelijk te maken en in een 
‘natuur-rijke omgeving’ te bouwen. 
 
b Locatie 
De plaats waar een vleermuiswinterverblijf wordt gebouwd bepaalt waarschijnlijk voor 
een groot deel de kans dat hij door vleermuizen wordt ontdekt, en door welke soorten. In 
steden komen vaak wel vleermuizen voor, maar meestal niet de soorten die van een 
grotachtige ruimte gebruik maken om te overwinteren. Soorten als de bruine grootoor-, 
de water- en de baardvleermuis leven in water- en bosrijke gebieden, en deze soorten 
zoeken wél deze grotachtige ruimten op voor hun winterslaap. De kans dat een 
vleermuiswinterverblijf ontdekt en regelmatig gebruikt wordt is dus groter in water- en 
bosrijke gebieden dan in steden. De omgeving van een winterverblijf moet dus ‘zo groen 
mogelijk’ zijn. 
Een redelijke spreiding van winterverblijven in het landschap is van belang, maar dit 
weegt minder zwaar dan een groene omgeving. Ook kunnen dicht bijeen liggende 
winterverblijven elkaar versterken en een grotere aantrekkingskracht uitoefenen dan een 
geïsoleerd gelegen ruimte. 
 

 
c Formaat 
Het formaat van een vleermuiswinterverblijf kan aanzienlijk variëren. Zo zijn er kelders 
met een inhoud van enkele kubieke meters die door overwinterende vleermuizen worden 
gebruikt, maar ook ondergrondse groeven met een ganglengte van meerdere kilometers 

Niet vrijblijvend! 

Wie een winterverblijf voor vleermuizen bouwt moet daarbij beseffen dat, vanaf het moment dat 

vleermuizen de ruimte gaan gebruiken, deze ruimte wettelijke bescherming geniet. Want niet alleen 

vleermuizen zelf zijn wettelijk beschermd, ook hun vaste verblijfplaatsen. Om die reden moet de plaats 

waar zo’n winterverblijf gepland wordt nauwkeurig gekozen worden, bij voorkeur op een plaats die in 

planologisch opzicht ‘veilig’ ligt.  

Ook mogen de vleermuizen in de ruimte niet verstoord worden, wat betekent dat de ruimte niet voor 

andere doeleinden gebruikt kan worden, en niet betreden mag worden, tenzij hiervoor een ontheffing 

verkregen is van de Flora- en Faunawet. 
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waar honderden vleermuizen de winter doorbrengen. Hieruit volgt dat zowel kleine als 
grote ondergrondse ruimten voor dit doel ingericht kunnen worden. Wanneer de bouw 
van een vleermuiswinterverblijf wordt overwogen is het wel aan te raden deze zo groot 
mogelijk te maken, en een inhoud van tenminste 40 kubieke meter (bijv. 4 x 4 x 2,5 m) 
aan te houden. Hoe groter de ruimte, hoe groter de kans dat er verschillen in het 
binnenklimaat kunnen worden gecreëerd, en als gevolg daarvan dat verschillende 
vleermuissoorten van de ruimte gebruik zullen maken. Uit ervaring blijkt dat grote 
ondergrondse ruimten vaak grotere aantallen vleermuizen aantrekken (ook naar 
verhouding) dan kleine. Ook worden soorten die hoge eisen stellen aan hun 
overwinteringplaats alleen gevonden in grote ondergrondse ruimten. Soorten als de vale 
en ingekorven vleermuis behoren tot de zeldzaamste in Nederland, en worden bijna 
alleen in grote, stabiele winterkwartieren gevonden.  
Wat de hoogte van de ruimte betreft is het aan te raden deze hoog genoeg te maken voor 
een mens om er normaal in te kunnen staan, en bij voorkeur niet hoger dan 3 meter, 
omdat de vleermuizen dan minder goed zichtbaar zijn en als gevolg daarvan minder goed 
op naam zijn te brengen. 
 
d Klimaat 
Het klimaat moet redelijk stabiel zijn. In een kleine ruimte met een inhoud van enkele 
kubieke meters is dit te bereiken door het aanbrengen van een zo groot mogelijke aarden 
afdeklaag (tenminste 1 m. dik) en het afsluiten met twee deuren. In een grote ruimte 
ontstaat veel sneller een stabiel klimaat, en is het afsluiten van de toegang met een hek 
vaak voldoende. 
Indien de ruimte dit toelaat moet de inrichting gericht zijn op een gradiënt, d.w.z. een 
verloop in klimaat. De daarvoor meest geëigende delen moeten stabieler of juist minder 
stabiel zijn of gemaakt worden. Het deel van de ruimte het dichtst bij de ingang is 
normaal gesproken instabiel, het deel achterin de ruimte het meest stabiel (zie kadertekst 
‘luchtcirculatie’). De stabiliteit is te beïnvloeden door bijvoorbeeld het plaatsen van een 
binnendeur, welke een goed geïsoleerd deel scheidt van een minder goed geïsoleerd deel. 
Ook kan een doorgang smaller en langer gemaakt worden door het plaatsen van 
verspringende binnenmuurtjes. Indien meerdere ruimten dicht bijeen aanwezig zijn 
kunnen die op uiteenlopende wijzen ingericht worden, gericht op verschillende klimaten. 
Door bij één ruimte een hek te gebruiken als afsluiting en bij een andere ruimte een deur 
zijn een respectievelijk instabiele en stabiele ruimte te vormen. 
Ook in verticale richting is diversiteit in klimaat te creëren door onregelmatigheden in het 
plafond te maken. Warme, vochtige lucht blijft hangen op verhoogde plaatsen of plaatsen 
waar door schotten minder luchtcirculatie mogelijk is. 
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Bij een kleine ruimte kan een dikke afdeklaag zorgen voor een voldoende stabiel klimaat. 
Foto: Peter Twisk 
 
Indien de luchtvochtigheid minder is dan 80 tot 100 % kan deze door het binnen pompen 
van water (bijvoorbeeld door de vrijwillige brandweer) verhoogd worden. 
Vandalismegevoelige ruimten verliezen veel van hun aantrekkingskracht indien er een 
laag water op de vloer staat. Ook kunnen bakken, gevuld met water, worden geplaatst. 
Vanwege de kans dat vleermuizen in zulke bakken met water terecht komen en erin ver-
drinken is het bijzonder belangrijk deze af te dekken met een rooster of iets dergelijks. 
Ook kunnen er enkele bakstenen in geplaatst worden, zodat vleermuizen die erin vallen er 
makkelijk weer uit kunnen klimmen. De aanwezigheid van veel water zal als een buffer op 
de temperatuur werken. 
 

Luchtcirculatie 

Van nature is koude lucht zwaarder dan warme lucht, waardoor warme lucht bovenin een ruimte terecht 

komt, en koude lucht onderin. In een vleermuiswinterverblijf is in de wintermaanden de lucht meestal 

warmer dan buiten. Bij de toegangswegen stroomt daarom warme lucht bovenlangs naar buiten, terwijl 

koude lucht onderlangs naar binnen stroomt. Naarmate de koude lucht verder naar achteren in een 

vleermuiswinterverblijf stroomt wordt deze steeds warmer. Op het punt dat het verst van de ingang af ligt 

stopt de luchtstroom bijna: hier is het klimaat het meest stabiel. De geleidelijk opgewarmde lucht stijgt 

naar het plafond, en stroomt daarna langzaam naar buiten. Behalve de temperatuur neemt ook de 

vochtigheid van deze lucht toe. Warme lucht kan immers meer vocht bevatten dan koude. Als de lucht 

naar de uitgang stroomt koelt deze weer langzaam af en condenseert het vocht. Dit wordt in de vorm van 

kleine druppeltjes afgezet op muren en plafond. Op plaatsen waar er een verhoging in het plafond 

aanwezig is blijft warme lucht hangen, en ook een plaatselijke verlaging van het plafond zorgt ervoor dat 

de warme lucht grotendeels blijft hangen. Op zulke plaatsen kan zodoende een relatief warm, vochtig 

klimaat ontstaan. In een vleermuiswinterverblijf is dicht bij de ingang de lucht onderaan dus het koudst en 

naar boven toe wordt deze geleidelijk wat warmer. Achterin het winterverblijf is de lucht gelijkmatiger van 

temperatuur. 
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Praktijkvoorbeeld: vleermuiskelder bij Leende 
 

 
Een kelder in aanbouw. De vloer ligt onder het maaiveld, voor de stabiliteit en vochtigheid. Door de zigzag 
indeling ontstaat een lange gang. Foto: Roel Winters. 
 

 
De bouw is grotendeels gereed. Er wordt een flinke laag zand overheen gebracht. Zie voor het eindresultaat 
de foto op de voorpagina.  Foto: Roel Winters. 
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e Hangplaatsen 
- Voor soorten die graag vrij hangen zijn ruwe plaatsen op wanden en plafond 

gewenst. Een hand vol dik aangemaakte specie tegen muur of plafond kan hierin 
voorzien. 

- Een aantal vleermuissoorten hangt graag in ‘nisjes’ in het plafond. Met een nis wordt 
hier een ondiepe uitsparing (dus verhoging) van het plafond bedoeld. Mits er niet 
teveel luchtbeweging is blijft er in zo’n nis warme, vochtige lucht hangen, waarmee 
een goed klimaat ontstaat voor soorten die relatief warme hangplaatsen verkiezen. In 
bestaande ruimten is het meestal niet mogelijk zulke nisjes te creëren. In speciaal 
gebouwde vleermuiswinterverblijven kan dit vaak wel.  

- Voor soorten die graag wegkruipen zijn allerlei spleten en kieren gewenst. Deze 
worden bij voorkeur zowel 'vrij' in de ruimte gemaakt, als op beschutte plaatsen. Met 
een spleet 'vrij' in de ruimte wordt bedoeld een holle steen of twee planken met kleine 
tussenruimte die aan een wand of het plafond worden bevestigd. Met een spleet op 
een beschutte plaats wordt bedoeld een smalle opening in aanwezige wanden of ge-
vormd met een holle steen in de hoek van een zijwand en het plafond. De hiervoor te 
gebruiken materialen moeten bij voorkeur enigszins ruw zijn, zoals patioblokken of 
opgeruwde snelbouwstenen. De ruimte in een kier of spleet moet variëren tussen 0,8 
cm en 2 cm. 

- In verband met de kans op predatie (zelfs door muizen!) is het belangrijk de 
hangplaatsen niet te dicht bij de vloer te maken. De meeste hangplaatsen kunnen het 
beste bovenin de ruimte gemaakt worden, enkele wat lager, op 1,8 m hoogte. 

- Voor de telbaarheid van een ruimte is het belangrijk dat vleermuizen niet uit het 
zicht kunnen verdwijnen. Kieren en spleten waarin dieren onzichtbaar diep kunnen 
wegkruipen worden dan ook bij voorkeur dichtgestopt. Bij in aanbouw zijnde 
ruimten kan hier cement voor gebruikt worden, voor bestaande ruimten kan men 
stroken schuimrubber gebruiken. 

 

Gewone dwergvleermuis diep weggekropen in een holle, ruwe steen. Foto: Peter Twisk 
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f Afsluiting en toegangsopening 
- Afhankelijk van de grootte van een ruimte kan de toegang worden afgesloten met 

behulp van een hek of een deur. In hoeverre rekening moet worden gehouden met 
vandalisme hangt af van de plaats en de toegankelijkheid van het terrein waar het 
betreffende bouwwerk ligt. In de regel worden ruimten die dicht bij een stadsrand 
gelegen zijn en/of waar geen sociale controle plaats vindt het meest door vandalen 
bezocht. 

- Waar vandalisme een probleem vormt kan gekozen worden voor een dubbele 
afsluiting. Vanaf de eerste, buitenste afsluiting (hek of deur) moet dan de tweede 
afsluiting zichtbaar zijn, met ook het slot. Ook kan gekozen worden voor twee 
verschillende toegangswegen, één voor de vleermuizen en één voor diegenen die de 
ruimte in de winter inspecteren. De eerste kan een eenvoudige invliegopening zijn, de 
tweede een toegang in de vorm van een putdeksel die met bouten wordt vastgezet. 
Een putdeksel oogt niet als een toegang en wordt daarom over het algemeen met rust 
gelaten. Ook kan er eenvoudig zand overheen geschoven worden. 

- De toegangsweg die de vleermuizen gebruiken moet bij voorkeur zo groot zijn dat de 
dieren vliegend in en uit kunnen. Dit komt neer op een opening van ongeveer 50 
(breedte) bij 12 cm (hoogte). Deze opening moet bij voorkeur niet te dicht boven het 
grondoppervlak gelegen zijn, in verband met de kans op predatie door katten of 
marterachtigen. Om amfibieën een toegangsweg te bieden is een kier aan de 
onderzijde van een deur van twee centimeter voldoende. Ook voor het naar binnen 
stromen van koude lucht is dit van belang. 

- Het is belangrijk een degelijk slot te gebruiken. Tegelijkertijd is het verstandig ervoor 
te zorgen dat het slot het zwakste punt is van de afsluiting. Als vandalen het slot 
vernielen is dat relatief eenvoudig te vervangen, maar als men een ander deel van de 
afsluiting kapot maakt kan het veel meer werk met zich mee brengen de schade te 
herstellen. 

 

Afhankelijk van de plaats kan een kelder al dan niet aantrekkelijk zijn voor hangjeugd en vandalisme. 
Foto: Peter Twisk 
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6 Controle en rust 
Om er zeker van te zijn dat de toegangswegen goed gesloten zijn is het wenselijk jaarlijks 
in september te controleren of sloten e.d. in orde zijn. Een tweede controle na de 
herfstvakantie is gewenst vanwege de verhoogde kans dat tijdens die vakantie vernielingen 
zijn aangericht. Ook na de kerstvakantie is een controleronde gewenst. 
Het betreden van de ruimten moet zoveel mogelijk vermeden worden. In het kader van 
het Zoogdier Monitoring Programma, waarmee onder andere de aantalontwikkeling van 
vleermuizen in Nederland wordt gevolgd, vindt in vrijwel alle bekende 
vleermuiswinterverblijven jaarlijks één telling plaats. Het Zoogdier Monitoring 
Programma is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, waarvan de gegevens 
gebruikt worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor zo’n telling is 
deskundigheid in het herkennen van vleermuizen noodzakelijk, evenals een ontheffing 
van de Flora- en Faunawet. Bij de Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierbescherming is bekend welke personen daarover beschikken. Ook zijn op de 
website vleermuis.net contactpersonen van regionale vleermuiswerkgroepen te vinden. 
 
 
Voor vragen en meer informatie kunt u in Noord-Brabant contact opnemen met: 
Fons Aelberts 
Heesakkerweg 43, 5721 KN Asten, 0493-691534 
Email: F.Aelberts@chello.nl 
 
Voor informatie uit andere provincies kunt u contact opnemen met:  
Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 
Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem, 026-3705318 
Email: zoogdier@vzz.nl 
Of kijk op www.vleermuis.net. 
 


