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Samenvatting 

In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op 
een duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken 
verkeren in een fase van renovatie. Off shore windparken, voor de kust of bijvoorbeeld in de randmeren, 
verkeren in de fase van planvorming.  

Hoewel mogelijke negatieve effecten van windmolens, bijvoorbeeld op het landschapsbeeld of op vogels 
over het algemeen deel uitmaken van de afwegingen in de planvorming, is in Nederland pas relatief 
recent discussie ontstaan over mogelijke effecten op vleermuizen. Of in Nederland, net als in het nabije 
en verdere buitenland, slachtoffers vallen, is niet bekend, maar zeker waarschijnlijk. Het ontwikkelen van 
methoden en procedures voor onderzoek, beoordeling van de effecten en afweging is echter nog 
nauwelijks op gang gekomen.  

Vleermuizen zoeken in het landschap (deel)leefgebieden die in de loop van het seizoen verschillende 
functies vervullen. Voor sommige soorten liggen deze functies in de dezelfde landschappen en 
landschapstypen, voor anderen liggen deze functies in andere regio’s. Een ‘vleermuisleefgebied’ is in 
feite een complex en dynamisch netwerk in het landschap. 

Vleermuizen en hun leefgebieden genieten een internationale en nationale wettelijke bescherming. 
Vleermuizen zijn op internationaal niveau allereerst beschermd onder de Conventies van Bern en van 
Bonn. Nationaal zijn ze beschermd onder diverse wetten: de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Deze wetten vereisen dat effecten op vleermuizen beoordeeld worden. 
Uiteindelijk zal er in voorkomende gevallen voor de realisatie van windturbines of windparken immers 
ook een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig zijn, of een passende beoordeling in het kader van 
de Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet wordt ook expliciet aangegeven, dat een 
passende beoordeling deel uit maken kan van een m.e.r. (Art 19f2). Deze wetten verplichten ook tot 
mitigerende, of indien deze onmogelijk zijn tot compenserende maatregelen bij schade aan vleermuizen. 

Er is in feite nog weinig bekend over het daadwerkelijke voorkomen van slachtoffers in Nederland: er is 
nog weinig gericht naar slachtoffers gezocht. Om tot een optimale planning van nieuwe windmolens te 
komen en om een juiste compensatie en mitigatie mogelijk te maken is deze informatie van groot belang. 
Belangrijke vragen daarbij zijn of vleermuizen, en zo ja, welke soorten slachtoffer worden, aan welke 
landschap- en soortkarakteristieken deze slachtoffers gerelateerd zijn, en of er planologische of 
technische maatregelen genomen kunnen worden om het aantal slachtoffers te minimaliseren. 

Er zijn een aantal maatregelen denkbaar ter vermijding, mitigatie en compensatie van effecten van 
windturbines op vleermuizen. Te denken valt aan afschrikken/waarschuwen door geluid of ontwikkeling 
van ‘omleidende’ landschapsstructuren. Deze moeten echter ten dele nog ontwikkeld en getest worden.  

Door systematisch onderzoek te doen naar effecten van windmolenparken op vleermuizen (deels in het 
kader van aanlegprocedures, deels voor fundamenteel onderzoek), kunnen maatregelen worden 
ontwikkeld om de effecten op vleermuizen te minimaliseren en de efficiëntie van de procedure voor de 
vleermuisvriendelijke aanleg van windmolenparken verregaand te verhogen. 
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1. Inleiding 
 
In Nederland worden al sinds lange tijd windturbines en windparken gebouwd ten behoeve van het op een 
duurzame manier opwekken van energie. Recent neemt deze activiteit toe. Oudere windparken verkeren in een 
fase van renovatie. Off shore windparken, voor de kust of bijvoorbeeld in de randmeren, verkeren in de fase van 
planvorming.  
 
Mogelijke negatieve effecten, bijvoorbeeld op het landschapsbeeld of op vogels (tijdens de migratie) maken over 
algemeen deel uit van de afwegingen in de planvorming. Methoden en procedures voor onderzoek, beoordeling 
van de effecten en afweging zijn al tientallen jaren in ontwikkeling.  
 
Dat ook verschillende vleermuissoorten en hun leefgebied aan mogelijk negatieve effecten bloot kunnen staan 
en risico’s lopen, is in Nederland pas relatief recent onderwerp van discussie en van afweging in de planvorming. 
Het ontwikkelen van methoden en procedures voor onderzoek, beoordeling van de effecten en afweging is nog 
nauwelijks op gang gekomen. Internationaal krijgt het thema op dit moment vooral in Duitsland, Zweden, 
Frankrijk en de Verenigde Staten aandacht. In hoeverre er sprake is van een significant probleem is nog niet 
duidelijk.  
 
De internationaal beschikbare informatie over het thema ‘vleermuizen en windenergie’’ is slechts fragmentarisch 
en versnipperd aanwezig, bij de belanghebbenden in Nederland. SenterNovem heeft daarom aan de 
Zoogdiervereniging VZZ gevraagd het probleem voor zover mogelijk te beschrijven en een overzicht samen te 
stellen van de beschikbare informatie.  
Daarbij komen de volgende vraagstellingen en thema’s aan de orde: 
 
• Wet- en regelgeving ten aanzien van vleermuizen. Met daarbij bijzondere aandacht voor een heldere 

uitleg/interpretatie van de Europese richtlijnen en de Nederlandse wetgeving in relatie tot de potentieel uit het 
aanleggen en gebruiken van windturbines voortkomende negatieve effecten op vleermuizen.  

• Een beschrijving van leefgebieden, vlieggedrag en landschapsgebruik per vleermuissoort. Hierbij wordt 
aangegeven hoe dit samenhangt met specifieke biotopen en specifiek gedrag (dagelijkse trek, seizoenstrek, 
jacht). Deze informatie voedt een analyse van de potentiële conflicten tussen vleermuizen en windturbines. 

• Vervolgens, kan vanuit het landschapsgebruik en gedrag in specifieke habitats worden aangegeven waar 
deze ‘overlappen’ met de locatie en plaatsing criteria voor moderne windturbines.  

• Een beschrijving van het beeld van de verspreiding van vleermuissoorten in Nederland. 
• Beschrijving van gebieden in Nederland waar naar verwachting meer dan gemiddelde seizoenstrek plaats 

vindt. 
• Een analyse en beschrijving van effecten van windturbines op vleermuizen, op basis van leefgebieden en 

gedrag, en zoals beschreven in de literatuur in binnen- en buitenland. 
• Een overzicht van literatuur aangaande vleermuizen en windturbines uit binnen- en buitenland. 
• Knelpunten in de kennis over de invloed van windturbines op vleermuizen, alsmede suggesties voor 

onderzoek die deze knelpunten kunnen helpen weg te nemen.  
• Een overzicht van organisaties die zich in Nederland, in Europees verband en op wereldschaal bezig 

houden met studie en bescherming van vleermuizen. 
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2. Een beknopte ‘ecologie van vleermuizen’ 
 
Net zo min als een gierzwaluw hetzelfde is als een brandgans, is de ene vleermuissoort de andere niet. Grootte, 
vleugelmorfologie, vlieggedrag, jachtgedrag, voedselpreferenties, verblijfplaatskeuze, trekgedrag, en noem maar 
op, zijn allemaal per vleermuissoort zeer verschillend. In de relatie tot windenergie moeten ze dan ook allemaal 
als soort behandeld worden. Toch zijn er ook overeenkomsten en kunnen vleermuizen als groep beschreven 
worden. Om de vleermuis-ecologische begrippen die elders in dit rapport beschreven worden te kunnen plaatsen 
wordt in dit hoofdstuk ‘’de ecologie van vleermuizen’’ beknopt beschreven. Dit met in het achterhoofd de 
karakteristieken van vleermuizen die de gevoeligheid voor windturbines bepalen: vlieghoogte, voorkeur voor 
openheid versus geslotenheid van het landschap, en mate van migratie. 
 
Vleermuizen zijn nachtactieve vliegende zoogdieren, en in Europa allemaal insecteneters. Toch zijn vleermuizen 
heel verschillend. Er bestaat veel meer dan ‘dat kleintje‘ en ‘die grotere‘ die we ‘s avonds in de schemering in de 
tuin zien vliegen. In Nederland zijn 22 soorten waargenomen, waarvan sommige sinds lang niet meer gezien en 
vermoedelijk voor Nederland uitgestorven zijn. De kleinste Nederlandse soort, de gewone dwergvleermuis heeft 
een spanwijdte van 18 – 24 cm en een gewicht van 3,5 – 8 gram. De grootste soort, de vale vleermuis (Myotis 
myotis) weegt tussen 28 en 40 gram, bij een spanwijdte van 35 tot 43 cm.  
Ze jagen ‘s nachts met behulp van hun sonar (echolocatie) op vliegende, of op het oppervlak van bladeren en 
muren rustende insecten. Sommige soorten vangen zelfs met hun achterpoten insecten van het wateroppervlak. 
Maar prooidieren worden niet alleen vliegend, maar ook lopend over de grond of klimmend op boomstammen 
gepakt. Het menu is gevarieerd, van kleine dansmuggetjes tot en met grote nachtvlinders of loopkevers.  
 
Ze vliegen allemaal anders (zie figuur hieronder). Er zijn echte specialisten, met een zeer specifieke morfologie 
en vliegstijl, zoals de grootoorvleermuis en de rosse vleermuis. En er zijn ook generalisten.  
 

 
Vliegpatronen van verschillende soorten. A. Water- en meervleermuis. B. Ruige dwerg- en Nilssons 
vleermuis. C. Rosse en tweekleurige vleermuis. D. Laatvlieger, bosvleermuis. E. Vale vleermuis. F. 
Gewone dwerg- en baardvleermuis. G. Gewone en grijze grootoorvleermuis, franjestaart, ingekorven- en 
Bechsteins vleermuis. Illustratie: Peter Twisk. 
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Zo kan de grootoorvleermuis met haar brede vleugels langzaam en wendbaar zeer dicht op en zelfs tussen de 
takken van de vegetatie vliegen en heeft een sonar waarmee ze de echo van een insect op de vegetatie kan 
waarnemen. Zij jaagt in een kleinschalig gesloten landschap. De rosse vleermuis lijkt eerder een soort zwaluw 
die met smalle vleugels in snelle vlucht hoog door het open luchtruim jaagt en juist over grote afstand prooien 
waarneemt. Andere soorten, zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger zitten daar tussen in. Ze kunnen 
met hun vleugels en hun sonar relatief dicht bij de vegetatie en ook in het open terrein terecht en jagen meestal 
op beschutte plekken in halfopen terreinen. Watervleermuizen en meervleermuizen zijn weer gespecialiseerd in 
het van het wateroppervlak afpikken van insecten.  
 
kolonies en verblijfplaatsen 
In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in groepen van enkele tot soms wel honderden dieren. Dat verschilt 
per soort en situatie. In deze kraamgroepen of kraamkolonies worden zo tegen juni – juli de jongen geboren. Drie 
tot vier weken later gaan de jongen al zelf vliegen en beginnen het jagen te ontwikkelen. Afhankelijk van de soort 
wonen ze in gebouwen, bijvoorbeeld op zolders, in de spouwmuur, onder dakpannen, achter betimmeringen, 
vensterluiken et cetera, of in spleten en holtes in bomen. Er zijn echter ook soorten die zowel gebouwen als 
bomen bewonen. De onderkomens in en aan gebouwen kunnen al gelang hun aard als 'kunstmatige' variant van 
spleten en gaten in rotsen of bomen worden opgevat. De betreffende soorten gedragen zich in dit geval als 
cultuurvolgers. De mannetjes bewonen vergelijkbare verblijfplaatsen, maar leven eerder solitair of in kleine 
groepjes.  
 
Vleermuizen gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen waartussen ze in de loop van het seizoen of van jaar tot 
jaar regelmatig verhuizen. De kolonie, of sociaal samenhangende groep, bewoont vaak meerdere van die 
verblijfplaatsen uit het totale door die groep gebruikte netwerk tegelijk. De vleermuizen in één bepaalde boom of 
op één kerkzolder of spouwmuur zijn dus meestal maar een deel van 'de kolonie'. Er worden steeds nieuwe 
verblijfplaatsen tijdelijk bewoond. Geschikte plaatsen worden steeds weer opgezocht. Zo liggen er netwerken van 
verschillende kolonies naast elkaar in het landschap die zich, afhankelijk van de soort, meer of minder territoriaal 
ten opzichte van elkaar gedragen. De verblijfplaatsen zijn verbonden via vliegroutes in het landschap. Sommige 
soorten gebruiken daarvoor landschappelijke structuren zoals heggen, houtwallen, oeverbegroeiing enzovoorts, 
andere vliegen veel losser en hoger boven het landschap.  
 
forensen 
Vanuit de verblijfplaats gaan ze in principe elke avond op jacht. Ze kiezen afhankelijk van de soort verschillende 
jachtgebieden van het luchtruim hoog boven het landschap en groot open water, het oppervlak van groot open 
water, vijvers en beekjes, de oeverbegroeiing, bosranden en bospaden tot de dichte vegetatie van struiken en 
bomen.  
Via allerlei meer of minder vaste vliegroutes, met geleiding en beschutting langs opgaande vegetatie bezoeken 
ze een hele serie van jachtgebieden die zo een schakel vormen in het netwerk van verblijfplaatsen en 
jachtgebieden. De afstanden die ze daarbij afleggen, ofwel de home range, verschilt per soort, maar zijn ook 
afhankelijk van het voedselaanbod en dus de oppervlakte en kwaliteit van de jachtgebieden. Wanneer dichtbij 
voldoende te vinden is vliegen ze niet ver. Binnen de home range zijn vaak relatief kleine gebieden de kern van 
het eigenlijke foerageergebied (‘core feeding area’). Bij sommige soorten gebruiken de individuen een serie van 
territoriale jachtgebieden. Bij andere word vooraal opportunistisch gereageerd op het voedselaanbod.  
 
Specifieke eisen ten aanzien van het microklimaat in en om de verblijfplaats, waarbij 'warm en droog' belangrijke 
factoren zijn, maken dat verblijfplaatsen vooral op zuid exposities in het landschap en soms buiten de nattere 
gebieden gezocht worden.  
Vooral in het voorjaar en najaar, wanneer ze geen jongen zogen, hoeven ze niet elke nacht op pad. Ze laten hun 
lichaamstemperatuur zakken en sparen energie. Er is dan ‘s nachts maar een deel van de populatie onderweg, 
en dan vooral bij goed weer en eventueel slechts een korte tijd van de avond. Het vliegen en jagen moet 
minstens zoveel opbrengen als het kost. Zo niet dan is 'koud hangen' efficiënter.  
In de tijd dat de jongen gezoogd worden moeten de vrouwtjes melk produceren en daarvoor moet de 
lichaamstemperatuur boven de 37° blijven. Ze kunnen niet op de waakvlam en moeten dan ook elke nacht 
jagen. Vaak kiezen ze dan jachtgebieden die dichter bij de kraamverblijven liggen om vliegkosten te besparen. 
Andersom moeten kraamverblijven ook bij geschikte jachtgebieden liggen. In die periode verliezen de vrouwtjes 
desnoods veel aan lichaamsgewicht. Wanneer het in die gevoelige periode erg koud is of veel regent lijkt er 
minder gejaagd te worden, maar vaak zoeken ze dan beschutte, micro-klimatisch gunstige plekken op, waar toch 
nog wat te halen valt. Desondanks leiden langere perioden met kou en slecht weer in juni en juli tot ondervoeding 
en hoge sterfte onder de jongen. 
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paring 
In het voorjaar, maar bij de meeste soorten in de herfst, laten mannetjes zich horen in fel verdedigde 
baltsterritoria of paarplaatsen. Vanuit een paarverblijf in een spleet of holte in een boom, vogelnestkast, 
vleermuiskast of huis, of gewoon rondvliegend in hun territorium, worden luid roepend concurrenten verjaagd en 
vrouwtjes gelokt. De territoria en paarverblijfplaatsen liggen niet zomaar verspreid in het landschap, maar in 
groepen bij elkaar. Logischerwijs liggen ze vooral daar waar veel vrouwtjes voorbijkomen op weg naar hun 
jachtgebied of op weg door Europa tijdens de trek.  
Voor zulke baltsplaatsen zijn oudere lanen, bospercelen en parken met veel boomholtes van groot belang, maar 
ook de buitenwijken van steden langs de kust en bij de rivieren. Vooral langs rivieren en bij meren en plassen 
worden zulke baltsplaatsen gevonden. De succesvolle mannetjes lukt het een paargroep van soms wel 7 – 10 
vrouwtjes bijeen te krijgen. Het gaat daarbij niet om harems, maar om steeds weer nieuwe voorbijtrekkende 
vrouwtjes. Beide seksen gedragen zich dus promiscuit.  
Deze schakel van het netwerk kan in het zomergebied liggen, maar ook op grotere afstand, en dan vaak op de 
weg naar de winterverblijven. Bij de over grote afstanden trekkende ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 
bijvoorbeeld vormen de traditionele baltsplaatsen stapstenen voor de vrouwtjes op weg van noord en noordoost 
Europa naar zuid en zuidwest Europa. De netwerken binnen Nederland zijn daarmee onderdeel van een netwerk 
op Europese schaal.  
 
Van andere soorten is de zwermfase aan het begin van de overwinteringperiode de tijd van balts en paring. Er 
worden ook paringen tijdens de overwintering waargenomen, maar eigenlijk maar mondjesmaat. Het is vooral 
zwermfase in de herfst, waarin grote groepen vleermuizen dagenlang steeds weer opnieuw zwermen bij de 
ingangen van en in de ‘’winterverblijven’. Soms ligt daar een echte baltsarena. In de zwermfase komen dieren 
van grote afstanden en van verschillende kolonies en populaties bijeen op de zwermlocaties. Het ‘winterverblijf’ 
en structuren in de omgeving daarvan bieden de feitelijke paarverblijven.  
 
winterslaap en trek 
Voor veel soorten is er geen duidelijke noord - zuid trek tussen broedgebied in de zomer en 
winterfoerageergebied in de winter, zoals bij veel insectenetende vogels. In de winter gaan vleermuizen in 
winterslaap in wat wij ‘winterverblijven‘ noemen. Deze verblijfplaatsen kunnen we typeren als veelal onderaardse, 
donkere, vochtige, tochtvrije, relatief ongestoorde ruimtes met een stabiele temperatuur een paar graden boven 
het vriespunt. Er worden echter ook boomholtes gebruikt, waarbij soms een en dezelfde holte als kraamverblijf, 
paarverblijf en winterverblijf dienst doet. En er wordt ook relatief oppervlakkig in spleten in rotsen, en in de 
tegenhangers daarvan in gebouwen overwinterd. Verschillende soorten kiezen verschillende verblijfplaatsen.  
De strategie is om met hun lichaamsfuncties op de spaarvlam, ‘koud en star‘ (lethargisch) in het winterverblijf te 
hangen, energie te sparen en zo te wachten op het voorjaar. Het is van belang dat de temperatuur in het 
winterverblijf niet te hoog wordt, maar ook niet onder het vriespunt daalt, omdat dan teveel energie verbruikt zou 
worden. Dit is de strategie van de stabiele winterslaap. Toch worden deze vleermuizen ook af en toe wakker, om 
even te vliegen, een ander plekje te zoeken of te paren.  
Sommige soorten, zoals de bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis, lijken zich 
niet echt helemaal in de winterslaap onder te dompelen. Ze blijken bij zacht weer ook in de winter steeds weer 
actief te zijn. Grootoorvleermuizen, die gespecialiseerd zijn in het van bladeren of muren af pikken van niet-
actieve prooien, jagen zelfs bij temperaturen onder het vriespunt nog op zolders en in ondergrondse structuren 
op overwinterende vlinders.  
 
De meeste vleermuissoorten ‘trekken‘ in de herfst en voorjaar over korte tot middellange afstanden, in allerlei 
richtingen tussen geschikte zomerleefgebieden en winterverblijven. Het is dus niet zo’n lange-afstandsmigratie 
met een duidelijke noord-zuid richting als bij veel trekvogels. Afhankelijk van het aanbod aan geschikte 
winterverblijven, overwinteren ze ook direct in het zomerleefgebied, soms zelfs in dezelfde verblijfplaats. In feite 
gedragen ze zich dus veelal als standpopulatie.  
 
Onderzoek met geringde vleermuizen toont ons echter ook de uitzonderingen. De ruige dwergvleermuis, of in 
ieder geval een deel van de populatie van de ruige dwergvleermuis, trekt vanuit kraamgebieden in het 
noordoosten van Europa over afstanden van 1500 – 2000 kilometer in zuidwestelijke richting, om daar te 
overwinteren. Ook bij de rosse vleermuis zijn bewegingen in globaal noord/noordoost - zuid/zuidwest richting 
bekend over afstanden van 1000 – 1500 kilometer, maar ook populaties die ook overwinteren in het gebied waar 
ze ‘s zomers wonen. Van de meervleermuis is trek vanuit verblijfplaatsen in noordwest Nederland naar 
winterverblijven in Zuid-Limburg, de Ardennen en het Weserbergland in Duitsland bekent. Maar ook bij deze 
soort overwinteren dieren in of dichtbij het zomerleefgebied. Ze leggen afstanden van 50 – 350 kilometer af. Het 
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ringen van de tweekleurige vleermuis heeft duidelijk gemaakt dat deze soort vanuit noord/noordoost Europa 
gemakkelijk afstanden tot 1500 kilometer aflegt. En in Nederland bijvoorbeeld vinden we de soort met een 
duidelijke piek in de herfst. Het suggereert trek, maar een heel duidelijk patroon hebben we echter nog niet 
kunnen ontdekken.  
 
De stapstenen van baltsgebieden van rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen laten zien dat de 
kuststreken en rivierdalen van belang zijn als trekzones. Opvallens is ook dat de dichtheid van ruige 
dwergvleermuizen bij open water en in bosgebieden in die gebieden ineens sterk toeneemt. Hoe trekroutes 
precies lopen is echter niet bekend. Meervleermuizen zien we soms doortrekken boven rivieren en kanalen. 
Maar de puzzel is slechts zeer fragmentarisch. Kortom van de vleermuistrek weten we nog lang niet genoeg.  
 
een netwerk in het landschap 
Vleermuizen gebruiken dus in het landschap een netwerk van deelleefgebieden met verschillende functies: 
verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden. Ze leven daarbij volgens een duidelijke seizoen- of levenscyclus: 
winterslaap, trek, balts- en paartijd (sommige soorten), kraamperiode, balts- of paartijd (weer andere soorten), 
trek en weer winterslaap. De perioden van trek, balts en paring overlappen, en ook in de winter wordt wel 
gepaard.  
 
Tabel 1. De globale jaarcyclus van vleermuizen. De grenzen tussen de verschillende perioden zijn indicatief: ze verschillen per soort en zijn ten 
dele afhankelijke van de weersomstandigheden/ temperaturen.  
 
J F M A M J J A S O N D 
                        
globale jaarcyclus 
      Tijdelijk zomerverblijfplaats  tijdelijk verblijf      
winterverblijf Verblijf (kraam)verblijfplaats 

 
paarverblijf / territorium winterverblijf 

                        
winterslaap  Trek kraamtijd paartijd / trek  winterslaap 
     zwermfase           zwermfase      
     paartijd                   
 
 

Vleermuizen zoeken in het landschap (deel) leefgebieden 
die in de loop van het seizoen verschillende functies 
vervullen. Soms zijn deze gebieden en functies in de ruimte 
gescheiden, maar het kan ook om hetzelfde gebied of 
object gaan. In de jaarcyclus van winter via zomer naar 
winter zijn dat de functies: winterverblijf (zwart), 
(voorjaars)zwermverblijf / paarterritorium en paarverblijf 
(lichtgroen), trekroute, tussentijds verblijf en kraamverblijf 
(donkergroen), en dan weer paarterritorium en paarverblijf, 
trekroute, (najaars)zwermverblijf / paarterritorium en 
paarverblijf en weer winterverblijf.  

In de zomer biedt het landschap de jachtgebieden die in 
verschillende fases van het seizoen worden gebruikt en de 
min of meer dagelijkse vliegroutes tussen jachtgebied en 
verblijfplaatsen, en tussen de verblijfplaatsen van het 
netwerk van een kolonie. In voorjaar en herfst, tijdens de 
trek, komen daar nog de grootschaligere verbindingsroutes 
tussen de in verschillende fases van het seizoen gebruikte 
leefgebieden bij. Deze laatste kunnen op regionale schaal, 
landelijke schaal tot op de Europese schaal spelen.  

Een ‘vleermuisleefgebied’ is in feite een complex en 
dynamisch netwerk in het landschap. 
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3. Richtlijnen en wetten rondom van de Nederlandse vleermuissoorten  
 
3.1 Inleiding 
Vleermuizen en hun leefgebieden kunnen in conflict komen of slachtoffer worden van het ontwikkelen, aanleggen 
en gebruiken van windturbines. Vleermuizen en hun leefgebieden genieten een internationale en nationale 
wettelijke bescherming. In dit hoofdstuk wordt eerst de beschermingsstatus van het internationale naar het 
nationale niveau beschreven. Vervolgens wordt in een nadere analyse van de bepalingen van de Europese 
Habitat Richtlijn en de Flora en Faunawet nagegaan wat dit betekent voor het ontwikkelen, aanleggen en 
gebruiken van windturbines. 
 
Al sinds 1973 zijn vleermuizen zijn in Nederland door de Natuurbeschermingswet beschermd. De directe 
aanleiding hiervoor vormde onder andere de sterke achteruitgang en het uitsterven van soorten in de 
mergelgroeven in Zuid-Limburg. Nederland heeft op grond van internationale wet- en regelgeving en conventies 
de verplichting op zich genomen tot het beschermen van in de bijlagen van deze conventies nader genoemde 
vleermuissoorten en hun leefgebieden.  
 
3.2 De Conventie van Bern 
Vleermuizen zijn op internationaal niveau allereerst beschermd onder de Conventies van Bern en van Bonn. 
De Conventie van Bern (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 Annex II 
van die conventie worden genoemd (alle vleermuissoorten behalve de gewone dwergvleermuis welke in bijlage 
Annex III is opgenomen; zie tabel 02).  
Het in het kader van de Conventie van Bern onder verantwoordelijkheid van de Raad van Europa opgestelde 
Action Plan for the Conservation of the pond bat (Myotis dasycneme) in Europe, verplicht Nederland tot het 
ontwikkelen van nationaal beleid en een actie plan gericht op de bescherming van deze soort. Het eveneens in 
dit kader opgestelde Action Plan for the Conservation of the greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) 
in Europe is voor Nederland minder relevant omdat anno 2007 geen hoefijzerneuzen in Nederland voorkomen.  
 
3.3 De Conventie van Bonn & de ‘’Bats Agreement’ 
De conventie van Bonn (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 Annex II van de conventie 
genoemde soorten en hun leefgebied.  
 
Als nadere regionale uitwerking van de Conventie van Bonn, is er een speciale onder deze conventie opgestelde 
regionale “Overeenkomst voor de Bescherming van Populaties van Europese Vleermuizen, de Agreement on 
the Conservation of Populations of European Bats, ook wel Bats Agreement (tekst op: 
http://www.eurobats.org/documents/agreement_text.htm).  De overeenkomst is in december 1991 door 
Nederland ondertekend en in oktober 1993 geratificeerd.  
Deze regionale overeenkomst verplicht Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de 
bescherming van de in annex 1 van de conventie genoemde vleermuissoorten en hun leefgebied.  
De maatregelen betreffen: actieve bescherming van vleermuizen; een verbod op vangen en doden; beschermen 
van voor vleermuizen belangrijke leefgebieden; het promoten van professionele aandacht en nemen van 
verantwoordelijkheid; promoten van publiek bewustzijn; het voorkomen van gebruik van gevaarlijke pesticiden en 
houtbeschermingsmiddelen; en het stimuleren van onderzoek. Tevens dient de bescherming een goede 
wettelijke basis te worden gegeven. Dit laatste is via de lijn van de uitwerking van de Europese Habitatrichtlijn in 
de Flora- en Faunawet, geïmplementeerd. 
 
De Bats Agreement werkt vanuit het Eurobats Secretariaat, en met regelmatige bijeenkomsten van een Advisory 
Committee en zogenaamde intersessional working groups van specialisten. De Advisory Committee en de 
intersessional working groups bereiden samen met het secretariaat resoluties voor die tijdens de officiële Meeting 
of the Parties (kunnen) worden vastgesteld.  
 
De Advisory Committee to the Agreement on the Conservation of Bats in Europe heeft o.a. de meervleermuis en 
ruige dwergvleermuis aangewezen als prioritaire soorten en er eigen actieplannen voor ontwikkeld.  
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Tabel 2: Overzicht van de status van de Nederlandse vleermuissoorten in internationale en nationale richtlijnen en wetten. BERN = Conventie 
van Bern; Bijlage II: de strikt beschermde soorten; bijlage III: de beschermde soorten. BONN = Conventie van Boon; Bijlage II: soorten waarvoor 
nationale en internationale bescherming noodzakelijk is.  EUROBATS: regionale overeenkomst onder de Conventie van Bonn. EHRL = 
Europese Habitatrichtlijn; Bijlage II: de soorten waarvoor een coherent netwerk van speciale beschermingszone’s moet worden ingericht; bijlage 
IV: de strikt beschermde soorten;    
F&F wet = Flora en Faunawet; RL = Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland status 19941: VN = verdwenen, BE = 
bedreigd, KW = kwetsbaar, GE = gevoelig;  RL IUCN = internationale Rode Lijst van de IUCN: KW = kwetsbaar, LR-bb = lager risico – bijna 
bedreigd.   
□ = niet of zeer zelden aan te treffen.  
■ = zeldzaam.  
■ = Vrij algemeen tot algemeen. 
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Soorten van de Nederlandse fauna        
Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum II II + II / IV + VN LR-bb 
Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros II II + II / IV + VN KW 
Baardvleermuis Myotis mystacinus II II + IV +   
Brandt’s vleermuis Myotis brandtii II II + IV + GE  
Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus II II + II / IV + BE KW 
Franjestaart Myotis nattereri II II + IV + KW  
Bechstein’s vleermuis Myotis bechsteinii II II + II / IV + GE KW 
Vale vleermuis Myotis myotis II II + II / IV + BE LR-bb 
Watervleermuis Myotis daubentonii II II + IV +   
Meervleermuis Myotis dasycneme II II + II / IV +  KW 
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii II II + IV +   
Gewone 
dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 

III II + IV + 
  

Rosse vleermuis Nyctalus noctula II II + IV +   
Bosvleermuis Nyctalus leisleri II II + IV +  LR-bb 
Laatvlieger Eptesicus serotinus II II + IV +   
Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus II II + IV +   
Mopsvleermuis Barbastella barbastellus II II + II / IV + GE  
Gewone 
grootoorvleermuis Plecotus auritus 

II II + IV + 
  

Grijze 
grootoorvleermuis Plecotus austriacus 

II II + IV + GE 
 

 
Overige in Nederland waargenomen soorten  

  
 

  
  

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus II II + IV +   
Kuhl’s dwergvleermuis Pipistrellus kuhlii  II II + IV    
Grote rosse vleermuis Nyctalus lasiopterus II II + IV    
Noordse vleermuis Eptesicus nilssonii II II + IV    

 
De Kleine dwergvleermuis is nog niet aangetroffen in Nederland. De verwachting is dat deze soort deel uit maakt van de Nederlandse Fauna en 
ze is daarom op de soortenlijst van de Flora en Faunawet opgenomen. De Kuhl’s dwergvleermuis is een zuid Europese soort, en alleen bekend 
van een waarneming van een vermoedelijk getransporteerd dier. De grote rosse vleermuis is eveneens een zuid Europese soort. Deze soort is 
in staat over grote afstanden te vliegen en is in Nederland alleen bekend van een waarneming als (vermoedelijk) dwaalgast. De noordse 
vleermuis is een noord Europese soort en wordt af en toe gevonden op als dwaalgast op booreilanden voor de Nederlandse kust.  
 

                                                      
1 In 2006 is een nieuwe beoordeling van de indeling in 1994 en een beoordeling van de status in 2006 gemaakt. De nieuwe indelingen zijn 

bekend, maar zijn pas openbaar vanaf het moment dat deze door de Minister van LNV zijn vastgesteld.  
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Recent is door een werkgroep en onder consultatie van deskundigen buiten de werkgroep een resolutie 
opgesteld met betrekking tot vleermuizen en windenergie en richtlijnen voor beoordeling van de effecten op 
vleermuizen [Doc. EUROBATS. MoP5. 12. Rev.1, Draft Resolution 5.6: Wind Turbines and Bat Populations + 
Doc. EUROBATS. MoP5. 12. Rev.1, Draft Resolution 5.6: Annex 1]. Deze is tijdens de 5th Session of the 
Meeting of Parties Meeting of de Parties (Ljubljana, Slovenia, 4 - 6 September 2006) vastgesteld. 
 
Resolutie 5.6: Wind Turbines and Bat Populations roept de staten die de Bats Agreement hebben geratificeerd 
op  

1. aandacht te vragen voor de impact die wind turbines kunnen hebben op vleermuispopulaties; 
2. aandacht te vragen habitats en locaties zullen zijn, op zowel de locale, regionale als nationale schaal, 

welke ongeschikt zijn voor het plaatsen van windturbines; 
3. ontwikkelaars en exploitanten van windturbines en windparken bewust te maken van de noodzaak 

onderzoek en monitoring te ondersteunen;  
4.   de noodzaak te erkennen om geschikte methoden te vinden om de trekbanen van migrerende 

vleermuizen te inventariseren;  
5. geschikte nationale algemene standaard richtlijnen te ontwikkelen voor het onderzoeken van effecten van 

windenergie, gebaseerd op de algemene richtlijnen weergegeven in Annex1 van de resolutie. 
 
Bovendien roept ze de Advisory Committee op: 

6. om, samen met het Secretariaat van de Bats Agreement, toe te zien op publicatie van deze algemene 
standaard richtlijnen; 

7. tot het regelmatig actualiseren van deze algemene richtlijnen. 
 
 
3.4 De Europese Habitatrichtlijn 
De conventies van Bern en Bonn worden geïmplementeerd door uitwerking van de Europese Habitatrichtlijn.  
De Europese Habitatrichtlijn (EHRL), de ‘’Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna’’, is gericht op leefgebied én soorten, en 
moet uitvoering geven aan de bescherming vanuit de Conventies van Bern en Bonn.  
De EHRL wordt in Nederland samen met de Europese Vogelrichtlijn (richtlijn (EEG) nr. 79/409) geïmplementeerd 
als ’Europese Vogel- en Habitatrichlijn (VHRL)’.  
 
Om de met de conventies nagestreefde bescherming door te laten werken tot op het nationale niveau, is het 
verankeren van bepalingen en vereisten vanuit de richtlijn in de nationale wetgeving onderdeel van de 
implementatie van de EHRL / VHRL.  
De EHRL richt zich op de strikte bescherming van soorten genoemd in bijlage IV, en het ontwikkelen en beheren 
van een coherent netwerk van habitats voor soorten van communautair belang voor de soorten genoemd in 
Bijlage II. In Nederland is het aspect van de soorten uitgewerkt in de Flora en Faunawet, en het aspect van de 
gebieden in de (nieuwe) Natuurbeschermingswet en de aanwijzing van een netwerk van Natura 2000 gebieden. 
 
In paragraaf 3. 9 worden de voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante 
(delen van) artikelen van de EHRL in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt van de 
vleermuizen besproken en geïnterpreteerd.  
 
 
3.5 De Flora en Faunawet  
De Europese Habitatrichtlijn wordt geïmplementeerd door de uitwerking van de Flora en Faunawet 
De recente Flora- en Faunawet (Wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten) vervangt sinds 1 april 2002 de oude Natuurbeschermingswet en is de soortgerichte 
uitwerking van de Habitatrichtlijn op ons nationaal niveau.  
 
De Flora- en Faunawet verplicht ons zorgvuldig om te gaan met de inheemse flora en fauna, en niets te doen 
waarvan we weten, of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat het nadelig zal zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen. De 
Flora- en Faunawet verbiedt het doden en verontrusten van vleermuizen en van hun vaste rust- en 
verblijfplaatsen. De wet gaat uit van het “nee, tenzij ”-beginsel. Alleen wanneer een ingreep van groot openbaar 
belang is, er geen bevredigend alternatief is en geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
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instandhouding van de soort kan ontheffing worden verkregen. Het is dan verplicht maatregelen te treffen die de 
nadelige gevolgen voorkomen, opheffen of zoveel mogelijk beperken.  
 
Voor het proces van ontwikkeling, aanleg en gebruik van windturbines of windparken houdt dit in dat er voor de 
ontheffingsaanvraag voor de Flora- en Faunawet, een strenge afweging van het nut en de noodzaak van de 
activiteit en van de ecologische effecten moet komen. Er moet worden nagegaan of er vleermuissoorten 
voorkomen, of er mogelijk nadelige gevolgen voor hun leefgebied optreden, of er dieren gedood of verwond 
kunnen worden, en of er verblijfplaatsen verstoord worden. Er dienen maatregelen genomen te worden om 
eventueel optredende negatieve effecten te vermijden, mitigeren en compenseren.  
 
In paragraaf 3.10 worden de voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante 
(delen van) artikelen van de Flora en Faunawet in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het 
oogpunt van de vleermuizen besproken en geïnterpreteerd.  
 
 
3.6 De Natuurbeschermingswet 
De Europese Habitatrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet. De (herziene) 
Natuurbeschermingswet (Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en 
landschap [Natuurbeschermingswet 1998], met de aanvullingen daarop in de Wet van 20 januari 2005 tot 
wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europese rechtelijke verplichtingen) is per januari 
van 2005 de gebiedsgerichte uitwerking op nationaal niveau van de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn 
(richtlijn (EEG) nr. 79/409) .  
 
De EHRL en de Natuurbeschermingswet vragen, als aanvulling op de soortgerichte bescherming, om het 
inrichten van een coherent netwerk van speciale beschermingszones voor de habitats en soorten van bijlage II, 
waarin ook enkele vleermuissoorten zijn opgenomen (zie tabel 2). Dit is het netwerk van Natura2000 gebieden.  
Bij ontwikkeling, aanleg en gebruik van windturbines of windparken houdt dit in dat er passende beoordeling 
nodig is van de effecten daarvan op de instandhoudingsdoelstelling m.b.t. van habitats en soorten in deze 
gebieden. Daarbij gaat het niet alleen om effecten ingrepen in de Natura2000 gebieden, maar ook om effecten 
van ingrepen op (grotere) afstand. Voor vleermuizen, die zich als mobiele soorten op een relatief groot 
schaalniveau door het landschap verplaatsen, verdienen daarbij de (dagelijkse) verbindingsroutes tussen 
verblijfplaatsen en voedselgebieden, en voor de seizoensmigratie gebruikte routes extra aandacht. Een 
passende beoordeling kan deel uit maken van een m.e.r. (Art 19f2). Er dienen maatregelen genomen te worden 
om eventueel optredende negatieve effecten te vermijden, mitigeren en compenseren. Maatregelen ter 
vermijding en compensatie van significante negatieve gevolgen dienen effectief te zijn op het moment dat de 
negatieve effecten intreden, tenzij kan worden aangetoond dat deze gelijktijdigheid niet noodzakelijk is om de 
bijdrage van het betrokken gebied aan Natura 2000 veilig te stellen. 
 
De voor vleermuizen in relatie tot windenergie relevante artikelen en bepalingen worden gevonden in de 
paragrafen § 1. Rechtsgevolgen beschermde natuurmonumenten, Artikel 16 en § 2. Rechtsgevolgen gebieden 
ter uitvoering van Europeesrechtelijke verplichtingen, Artikel 19.  
 
Omdat de wezenlijke hieruit voortvloeiende verplichtingen in feite al worden besproken in de paragrafen 3. 9 
m.b.t. de Flora en Faunawet, en 3.10 m.b.t. de EHRL, wordt de Natuurbeschermingwet niet nader geanalyseerd.  
 
 
3.7 m.e.r. - milieu effecten rapportage  
De m.e.r., het planologische proces met betrekking tot de milieu effecten rapportage, vloeit voort uit de Europese 
richtlijn voor m.e.r., en is geregeld in de Wet Milieubeheer en in het Besluit milieu-effectrapportage 1994. De 
m.e.r. staat voor het uitgewerkte milieu effecten rapport.  
Het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is een AMvB vanuit de Wet Milieubeheer. Beoordeling van de effecten 
op het milieu moet worden uitgevoerd voor projecten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu. Het kan daarbij gaan om een toetsing van alternatieven. Uiteindelijk gaat het om het beoordelen van de 
effecten en het nemen van maatregelen ter vermijding, mitigatie en compensatie van die effecten.  
 
In het Besluit m.e.r. 1994 staat aangegeven voor welke projecten dat geldt en een m.e.r.-beoordeling moet 
worden toegepast. Met betrekking tot windenergie geldt dit voor:  
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De constructie van installaties of bouwwerken in, op, of boven de zeebodem, dan wel in de ondergrond daarvan. 
In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 1 hectare of meer of een hoogte van 
N.A.P. +100 meter of meer dan wel indien het de constructie van installaties of bouwwerken betreft voor het 
opwekken van elektriciteit door middel van windenergie, in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of betrekking heeft op 10 molens of meer. 
 
 
De oprichting, wijziging of uitbreiding van één of meer met elkaar samenhangende installaties voor het opwekken 
van elektriciteit door middel van windenergie. In in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een 
gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of betrekking heeft op 10 molens of meer. 
 
Daarbij wordt vanuit het ecologisch perspectief bijzondere aandacht gevraagd voor de relatie tot beschermde 
natuurgebieden, aangewezen ecologische verbindingszones, de ecologische hoofdstructuur en als Natura2000 
gebied aangewezen gebieden.  
 
Het m.e.r. besluit noemt geen soorten. De commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag over de richtlijnen voor 
de inhoud van het m.e.r.  en kan adviseren dat de effecten op vleermuizen onderzocht moeten worden.  
 
De bepalingen vanuit de EHRL, Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet maken het logisch dat 
effecten op vleermuizen beoordeeld worden. Uiteindelijk zal er in voorkomende gevallen voor de realisatie van 
windturbines of windparken immers ook een ontheffing van de Flora- en Faunawet nodig zijn, of een passende 
beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet. In de Natuurbeschermingswet wordt ook expliciet 
aangegeven, dat een passende beoordeling deel uit maken kan van een m.e.r. (Art 19f2). 
 
 
3.8 s.m.b. -  strategische milieu beoordeling 
De EG-richtlijn strategische milieubeoordeling (Europese Richtlijn 2001/42/EG) ofwel de SMB-richtlijn voegt een 
instrument toe, vooraf aan en/of aanvullend aan de m.e.r. Het gaat hier om een instrument dat moet werken op 
een abstracter niveau van de beoordeling van (beleidsmatige, strategische, kadervormende) plannen en 
programma’s. De implementatie wordt net als bij de m.e.r. via de Wet Milieubeheer geregeld. Hierin wordt de 
s.m.b. benaderd als een m.e.r. voor plannen, met uiteindelijk een SMB van plannen. De richtlijn vraagt voor de 
s.m.b. expliciet om aandacht voor biodiversiteit en soorten.  
 
Een strategische milieubeoordeling is van toepassing voor plannen en programma’s met mogelijk belangrijke 
gevolgen voor het milieu, welke wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven zijn, en welke betrekking hebben 
op  

- landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, 
toerisme, ruimtelijke ordening en grondgebruik, en waarbinnen activiteiten worden aangewezen of 
overwogen die het kader vormen voor een m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit zoals die 
zijn opgenomen in bijlage I of II van de Europese richtlijn m.e.r.  

- en/of plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op grond van de Europese Habitatrichtlijn 
(92/43/EG).  

 
Het beoordelen van effecten van windenergie op vleermuizen in een s.m.b. zou aan de orde kunnen zijn bij 
beleidsmatige momenten van  

- locatiekeuze (binnen stimuleringsprogramma’s voor ontwikkeling) van windenergie op landelijke of 
provinciale schaal in relatie tot migratiezones van vleermuizen, of concentratiegebieden van soorten met een 
hoog risicoprofiel,  

- keuze voor stimulering van een groter aantal molens met kleinere vermogens versus een kleiner aantal 
molens met grotere vermogens en dergelijke.  
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3.9 Analyse van relevante artikelen en bepalingen in de Europese Habitat Richtlijn  
De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen van 
de EHRL worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt van de vleermuizen 
besproken en geïnterpreteerd.  
 
De kern van de EHRL is vervat in artikel 2. We beginnen daarom met artikel 2.  
 
Artikel 2 
1. Deze richtlijn heeft tot doel bij te dragen tot het waarborgen van de biologische diversiteit door het in stand 
houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de Lid-Staten 
waarop het Verdrag van toepassing is. 
2. De op grond van deze richtlijn genomen maatregelen beogen de natuurlijke habitats en de wilde dier- en 
plantesoorten van communautair belang in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen. 
3. In de op grond van deze richtlijn genomen maatregelen wordt rekening gehouden met de vereisten op 
economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. 
 
Artikel 2 geeft aan dat de EHRL niet alleen doelt op habitats maar ook op soorten. Dat wordt in latere artikelen 
explicieter gemaakt.  
Het gaat om soorten van gemeenschappelijk Europees belang. In bijlage IV wordt gespecificeerd welke soorten 
dat zijn. Alle Europese vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV.  
Het gaat erom de gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen. Het gaat dus om bescherming 
en waar nodig om maatregelen ter verbetering. Wat moet worden verstaan onder een gunstige staat van 
instandhouding wordt in artikel 1 gedefinieerd.  
Artikel 2, lid 3 geeft aan dat er rekening gehouden dient te worden met andere belangen. De EHRL erkent dus 
expliciet dat andere maatschappelijke wensen afgewogen moeten worden tegen de maatschappelijke wens de 
biologische diversiteit te waarborgen.  
 
Artikel 1 geeft de definities.  
 
Artikel 1 
In deze richtlijn wordt verstaan onder 
a) Instandhouding: een geheel van maatregelen die nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke 
habitats én populaties van wilde dier- en plantesoorten in een gunstige staat van instandhouding als bedoeld 
in de letters e) en i;  
 
Instandhouding (als actie) is het geheel van maatregelen gericht op een gunstige staat van instandhouding.  
Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken 
van windturbines op vleermuizen, evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten behoort 
zeker tot de in die zin gewenste maatregelen.  
Het gaat om natuurlijke habitats én soorten. Op soorten gerichte maatregelen zijn dus expliciet aan de orde. Het 
gaat bovendien om de populaties van soorten. Het gaat daarmee niet om de abstractere ecologische entiteit van 
‘de populatie van een soort in Europa’, maar om de populaties van een soort in een specifieke habitat of 
leefgebied: de in een concreet verblijf wonende populatie vleermuizen, de langs een concrete 
landschapsstructuur trekkende populatie vleermuizen et cetera.  
 
Artikel 1 
In deze richtlijn wordt verstaan onder 
e) staat van instandhouding van een natuurlijke habitat: de som van de invloeden die op de betrokken 
natuurlijke habitat en de daar voorkomende typische soorten inwerken en op lange termijn een verandering 
kunnen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, de structuur en de functies van die habitat of die van 
invloed kunnen zijn op het voortbestaan op lange termijn van de betrokken typische soorten op het in artikel 2 
bedoelde grondgebied.  
 



VZZ                               Vleermuizen en windenergie 

15 

De staat van instandhouding van een habitat is de som van invloeden op de soorten die inwerken op het 
natuurlijke voorkomen en verspreiding, die functies als verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroute van 
vleermuizen zouden kunnen aantasten en die eventueel het voortbestaan zouden kunnen aantasten. 
Mogelijke negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op vleermuizen 
behoren tot die som van invloeden, evenals mogelijke positieve effecten of het tegengaan van negatieve effecten 
door een goede afweging in het planproces en door het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten.  
 
Specificaties van Artikel 1, lid e.  
De „staat van instandhouding” van een natuurlijke habitat wordt als „gunstig” beschouwd wanneer: 
— de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare 
toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en 
— de staat van instandhouding van de voor die habitat typische soorten gunstig is als bedoeld in letter i); 
 
De staat van instandhouding van een habitat is gunstig wanneer de voor de typische soorten specifieke structuur 
en functies, zoals verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroutes van vleermuizen, (blijven) bestaan. De 
staat van instandhouding van de habitat is immers gunstig wanneer de staat van instandhouding van de typische 
soorten gunstig is.  
 
Specificaties van Artikel 1, lid i.  
i) staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken 
soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte 
van de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. 
 
De „staat van instandhouding” wordt als „gunstig” beschouwd wanneer: 
— uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component is 
van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange 
termijn zal blijven, en  
— het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen 
worden, en  
— er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die soort op 
lange termijn in stand te houden; 
 
De staat van instandhouding van een soort is de som van invloeden op de soorten die inwerken op het 
natuurlijke voorkomen en verspreiding en de grote van de populaties zouden kunnen veranderen.  
Mogelijke negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op vleermuizen 
behoren tot die som van invloeden, evenals mogelijke positieve effecten of het tegengaan van negatieve effecten 
door een goede afweging in het planproces en door het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten.  
De gunstige staat van instandhouding van de soort moet blijken uit populatiedynamische gegevens, de 
verspreiding van de soort en van de grootte van de habitat. De populaties van soort moet stand kunnen houden.  
 
Specificaties van Artikel 1, lid l. 
l) speciale beschermingszone: een door de Lid-Staten bij een wettelijk, bestuursrechtelijk en/of op een 
overeenkomst berustend besluitaangewezen gebied van communautair belang waarin de 
instandhoudingsmaatregelen worden toegepast die nodig zijn om de natuurlijke habitats en/of de 
populaties van de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, in een gunstige staat van instandhouding 
te behouden of te herstellen; 
 
Speciale beschermingszones (coherent netwerk van Natura 2000 sites gevormd door de Vogel en Habitat 
richtlijn gebieden) worden aangewezen voor de habitats en/of de soorten. Tot de te nemen 
instandhoudingsmaatregelen behoren zeker ook het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve 
effecten van windturbines op vleermuizen, evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten. In 
artikel 3 en 6 worden de richtlijnen voor de Speciale beschermingzones nader ingevuld. 
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Artikel 3  
1) Er wordt een coherent Europees ecologisch netwerk gevormd van speciale beschermingszones, Natura 
2000 genaamd. Dit netwerk, dat bestaat uit gebieden met in bijlage I genoemde typen natuurlijke habitats en 
habitats van in bijlage II genoemde soorten, moet de betrokken typen natuurlijke habitats en habitats van 
soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding behouden of in 
voorkomend geval herstellen.  
 
Het coherente netwerk van speciale beschermingszones dient ook te worden aangewezen als een coherent 
netwerk voor de soorten van bijlage II. Voor Nederland zijn dat de meervleermuis (Myotis dasycneme), de 
ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus), de vale vleermuis (Myotis myotis), de Bechstein’s vleermuis (Myotis 
bechsteinii) en de mopsvleermuis (Barbastella barbastellus).  
Coherentie tussen de speciale beschermingszones op landelijke en Europese schaal betekent dat de functie van 
het landschap als dagelijkse vliegroute, verbinding tussen populaties en als seizoensgebonden trekroute tijdens 
de migratie goed moet zijn. 
 
 
Artikel 3  
3) Waar zij zulks nodig achten, streven de Lid-Staten naar bevordering van de ecologische coherentie 
van Natura 2000 door het handhaven en in voorkomend geval ontwikkelen van de in artikel 10 
genoemde landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en fauna.  
 
Het handhaven van voor de coherentie benodigde landschapselementen vraagt om het onderzoeken en 
beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbines op die landschapselementen en de coherentie, 
evenals het vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten.  
 
 
Artikel 6 
1) De Lid-Staten treffen voor de speciale beschermingszones de nodige instandhoudingsmaatregelen; deze 
behelzen zo nodig passende specifieke of van ruimtelijke ordeningsplannen deel uitmakende 
beheersplannen en passende wettelijke, bestuursrechtelijke of op een overeenkomst berustende 
maatregelen, die beantwoorden aan de ecologische vereisten van de typen natuurlijke habitats van bijlage I en 
de soorten van bijlage II die in die gebieden voorkomen. 
 
Passende beheersplannen en wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen kunnen het onderzoeken en 
beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbines, evenals het vermijden, mitigeren en 
compenseren van die effecten omvatten. Het gaat hier echter om de aangewezen gebieden en om de soorten 
van bijlage II.  
 
 
Artikel 6 
2) De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats 
en de habitats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen storende 
factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, gelet op de 
doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 
 
Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten van windturbines, evenals het vermijden, 
mitigeren en compenseren van die effecten zijn zeker op te vatten als passende maatregelen, ter voorkoming 
van storende factoren en van afname van de kwaliteit.  
Het gaat hier niet alleen om de soorten waarvoor een gebied is aangewezen, maar om alle strikt beschermde 
soorten die op de inventarislijst van de aangewezen gebieden kunnen staan en kunnen gelden als typische 
soorten voor dat gebied.  
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Artikel 6 
3) Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar 
afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n 
gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de 
instandhoudingsdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts 
toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke 
kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval 
inspraakmogelijkheden hebben geboden.  
 
4) Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het 
gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat 
alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 
bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen. 
 
Ook wanneer projecten of ingrepen in het landschap buiten en op afstand van de aangewezen gebieden plaats 
vinden dient een passende beoordeling uitgevoerd te worden. Het onderzoeken en beoordelen van mogelijke 
negatieve effecten van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van windturbines op de staat van instandhouding 
van het gebied en de typische soorten behoren tot een passende beoordeling. Lid 4 vraagt expliciet om ‘’alle 
nodige compenserende maatregelen’’, waarmee vermijden, mitigeren en compenseren van eventuele negatieve 
die effecten expliciet aan de orde is.  
Het gaat hier niet alleen om de soorten waarvoor een gebied is aangewezen, maar om alle strikt beschermde 
soorten die op de inventarislijst van de aangewezen gebieden kunnen staan en kunnen gelden als typische 
soorten voor dat gebied.  
 
 
Artikel 10  
Wanneer de Lid-Staten zulks in verband met hun ruimtelijke ordeningsbeleid en hun ontwikkelingsbeleid 
nodig achten, en met name om Natura 2000 ecologisch meer coherent te maken, streven zij ernaar een 
adequaat beheer te bevorderen van landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en 
fauna.  
Het gaat daarbij om elementen die door hun lineaire en continue structuur (zoals waterlopen met hun oevers 
of traditionele systemen van terreinbegrenzing) of hun verbindingsfunctie (zoals vijvers of bosjes) essentieel 
zijn voor de migratie, de geografische verdeling en de genetische uitwisseling van wilde soorten.  
 
Artikel 10 vraagt om op coherentie tussen de Natura2000 gebieden gericht beleid en adequaat beheer en om het 
bevorderen en adequaat beheren van ‘’de verbindingsfunctie’’ in het landschap en expliciet ook op de schaal die 
essentieel is voor migratie.  
Het gaat vooral om het actieve ontwikkelende beleid, maar de vraag naar adequaat beheer maakt dat 
onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve effecten van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van 
windturbines op de verbindingsfunctie voor vleermuizen is zeker aan de orde. De schaal van het ruimtelijke-
ordeningsbeleid maakt dat ook de vraag naar locatiekeuzes van windparken in relatie tot de verbindingsfunctie 
en de coherentie aan de orde is.  
 
 
Artikel 11  
De Lid-Staten zien toe op de staat van instandhouding van de in artikel 2 bedoelde soorten 
en natuurlijke habitats, waarbij zij bijzondere aandacht schenken aan de prioritaire typen 
natuurlijke habitats en de prioritaire soorten.  
 
In artikel 2 wordt aangegeven dat de richtlijn beoogt dat habitats en soorten in een gunstige staat van 
instandhouding wordt gebracht. Artikel 11 geeft aan dat die gunstige staat van instandhouding ook gerealiseerd 
moet worden: naast nemen van maatregelen, ook monitoring van handhaving maatregelen, monitoring van 
effect maatregelen en monitoring van staat van instandhouding.  
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Artikel 12 
1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming 
van de in bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied, 
waarbij een verbod wordt ingesteld op: 
a) het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten; 
b) het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid 
van de jongen, overwintering en trek; 
d) de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
 
Artikel 12 is de aanzet tot implementatie van de strikte bescherming van soorten uit de EHRL in de nationale 
wetgeving (instelling van een systeem van strikte bescherming). Het gaat om alle soorten van bijlage IV. De uitleg 
en artikelen komen uitgebreid aan de orde bij de analyse van de Flora en Faunawet. In het geval de EHRL 
strikter is dan de Flora en Faunawet gelden de bepalingen van de EHRL. 
Artikel 12 beschrijft ook de strikte bescherming. Dit houdt in dat het opzettelijk vangen of doden en het opzettelijk 
verstoren verboden is. Hierbij wordt expliciet ook naar kwetsbare perioden (voortplanting, afhankelijkheid van de 
jongen, overwintering, trek) verwezen die ook voor vleermuizen relevant zijn. Het gaat om opzettelijk doden en 
verstoren. Onder Nederlands recht geldt echter dat sprake kan zijn van voorwaardelijke opzet, wanneer een 
ingreep weliswaar niet gericht is op doden of verstoren, maar de initiatiefnemer wel weet of kan weten dat dit het 
gevolg kan zijn.  
Strikte bescherming houdt bovendien in dat beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen 
verboden is. Hierbij is het aspect van opzettelijkheid niet aan de orde.   
 
Artikel 12 
4. De Lid-Staten stellen een systeem in van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de diersoorten, 
genoemd in bijlage IV, letter a). In het licht van de verkregen gegevens verrichten de Lid-Staten de verdere 
onderzoekwerkzaamheden of treffen zij de instandhoudingsmaatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat 
het bij toeval vangen en doden geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken soorten. 
 
Lid 4 van artikel 12 vraagt om het instellen van en systeem van toezicht voor het bij toeval doden van diersoorten 
van bijlage IV. Vleermuizen behoren tot de toevallige slachtoffers van windturbines.  
Tegelijk moet worden onderzocht hoe voorkomen kan worden dat de deze toevallige slachtoffers een significant 
negatieve weerslag hebben, en moeten maatregelen genomen worden om dit te verkomen.  
Omdat vleermuizen bij toeval slachtoffers kunnen worden van windturbines, is het onderzoeken en beoordelen 
van het optreden van (potentiële) slachtoffers als gevolg van ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van 
windturbines aan de orde. Het gaat hierbij bovendien om het registreren en monitoren van slachtoffers en 
slachtofferrisico nadat een windturbine of windpark gebouwd is. Onderzoek naar het voorkomen van een 
significant negatieve weerslag vraagt enerzijds om een beoordeling van de significantie van de effecten, en 
anderzijds om vermijden en mitigeren.  
Het gaat hierbij zowel om de algemenere en fundamentelere vraagstellingen (invullen van lacunes in kennis) als 
om de beoordelingen en maatregelen op het niveau van een concrete planning of een concreet windpark. 
Beoordeling van de significantie vraagt niet alleen om onderzoek naar slachtofferrisico en aantallen slachtoffers 
maar ook naar de omvang van populaties.  
 
Artikel 16 
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen afbreuk 
doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, 
mogen de Lid-Staten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14 en 15, letters a) en b): 
c) in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het 
milieu wezenlijke gunstige effecten; 
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Voor overtreding van de bepalingen (bijvoorbeeld het [mogelijk] veroorzaken negatieve effecten door 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines) is een ontheffing mogelijk als wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:  

- het is van groot openbaar belang, met in begrip van redenen van economische aard, en voor het milieu 
gunstige effecten; 

- er bestaat geen alternatief (alternatieven moeten dus getoetst worden); 
- de staat van instandhouding van de betrokken soort blijft gunstig. 

 
Enerzijds er sprake van ‘populaties van de betrokken soort’, en gaat het over de staat van instandhouding van 
bijvoorbeeld de op een bepaalde locatie voorbijtrekkende populatie, of de in een bepaald verblijf huizende 
populatie, in tegenstelling tot de abstractere ‘populatie van een soort’. Anderzijds geldt dit voor ‘de populaties in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied’.  
 
Artikel 18  
1) De Lid-Staten en de Commissie bevorderen onderzoek en wetenschappelijk werk dat met het oog op de 
in artikel 2 genoemde doelstellingen (waarborgen biodiversiteit door gunstige staat van instandhouding 
habitats en soorten) en de in artikel 11 bedoelde verplichting (toezien op staat van instandhouding habitats en 
soorten) nodig is. Ten behoeve van een goede coördinatie van het onderzoek dat in de Lid-Staten en op 
communautair niveau wordt verricht, wisselen zij gegevens uit.  
 
De Lid-Staten en de Commissie dienen onderzoek en wetenschappelijk werk naar het waarborgen van 
biodiversiteit en in stand houden van habitats en soorten te bevorderen, in relatie tot economische, sociale en 
culturele vereisten, regionale en locale bijzonderheden (artikel 2). Het gaat hierbij zowel om de algemenere en 
fundamentelere vraagstellingen, als bijvoorbeeld om onderzoek en de ontwikkeling van richtlijnen welke nodig 
zijn om ingrepen in het landschap te vakkundig en objectief te beoordelen en maatregelen ter vermijding, 
mitigatie en compensatie effectief te nemen. 
De verwijzing naar artikel 11 vanuit artikel 18 betekent dat onderzoek mogelijk gemaakt moet worden waarin 
zowel juridisch als ecologisch onderzocht kan worden wat dat inhoud en hoe dat vastgesteld kan worden. 
 
Artikel 18  
2) Zij besteden daarbij bijzondere aandacht aan het wetenschappelijke werk dat nodig is om uitvoering te 
geven aan de artikelen 4 (aanwijzing coherent netwerk van Natura 2000 gebieden)  en 10 (beleid en beheer 
gericht op coherentie van die gebieden) en stimuleren het onderzoek in grensoverschrijdend 
samenwerkingsverband tussen de Lid-Staten.  

 
Artikel 18, lid 2 geeft onder andere aan dat wetenschappelijke werk dat nodig is, om ruimtelijke ordeningsbeleid 
en adequaat beheer van landschapselementen met een verbindingsfunctie te richten op coherentie tussen de 
Natura2000 gebieden, aangepakt moet worden.  
 
Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het beoordelen van mogelijke negatieve effecten van 
ontwikkeling, aanleggen en gebruiken van windturbines op de verbindingsfunctie voor vleermuizen, evenals ten 
behoeve van het vermijden, mitigeren en compenseren is aan de orde. Dit kan gaan over de fundamentelere 
kant (migratie van vleermuizen [waar, wanneer en hoe], vlieghoogtes, slachtofferrisico, mogelijkheden tot 
afschrikken of omleiden et cetera) maar evenzeer over de proceskant van beoordelingen (standaards voor 
onderzoeksmethodieken en intensiteit; beoordeling van resultaten; beoordeling impact).  
De schaal van het ruimtelijke ordeningsbeleid maakt dat ook de vraag naar locatiekeuzes van windparken in 
relatie tot de verbindingsfunctie en de coherentie aan de orde is.  
 
 
3.10 Analyse van relevante artikelen en bepalingen in de Flora en Faunawet  
De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen en 
bepalingen van de Flora en Faunawet worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het oogpunt 
van de vleermuizen besproken en geïnterpreteerd.  
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De kern van de Flora en Faunawet, het voorzorgsprincipe, is vervat in artikel 2. We beginnen daarom met artikel 
2.  
 
Artikel 2 
1) Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun 
directe leefomgeving.  
2) De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder 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 voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 
gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 
beperken of ongedaan te maken.  
 
De in artikel 2 geformuleerde zorgplicht eist dat we handelen met nadelige gevolgen achterwege te laten 
(vermijden), of maatregelen nemen om dit te voorkomen (vermijden), beperken (mitigeren) of ongedaan maken 
(compenseren).  
We moeten dus mogelijke negatieve invloeden van ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op 
vleermuizen onderzoeken en beoordelen, en tegengaan door een goede afweging in het planproces en door het 
vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten.  
Het gaat om maatregelen die in redelijkheid gevergd kunnen worden. Er is dus ruimte voor onderhandeling en 
interpretatie. Wat redelijk is en in proportie staat, wordt in overleg met de ontheffingverlener (Dienst Regelingen 
en Dienst Landelijk Gebied als beoordelaars van een ontheffingaanvraag) en deskundigen ingevuld. Het gaat 
erom redelijk en proportioneel te zijn in relatie tot de ingreep en de nadelige effecten.  
 
Er wordt aangegeven, dat dit verplicht is voor iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat er nadelige 
gevolgen zouden kunnen zijn. Omdat het voorkomen van vleermuizen op veel plaatsen bekend is 
(vleermuisatlas, natuurloket, provinciale atlassen of onderzoeksrapporten en gegevensbestanden, 
voorspelbaarheid van de aanwezigheid van vleermuizen in allerlei habitats en landschappen), en het bekend is 
dat windturbines slachtoffers onder vleermuizen kunnen maken, kan er geen aanspraak worden gemaakt op het 
niet bekend zijn met het potentiële probleem.  
 
Artikel 4 
1) Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:  
a) alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde 
dieren behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de 
zwarte rat, de bruine rat en de huismuis;  

 
Alle Nederlandse vleermuissoorten vallen onder de strikte bescherming van de Flora en Faunawet. Ze zijn 
immers allemaal opgenomen op bijlage IV van EHRL. 
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  
 
We moeten dus altijd onderzoeken en beoordelen of doden of verwonden het effect kan zijn van het ontwikkelen, 
aanleggen en gebruiken van windturbines, en dit in relatie met artikel 2 vermijden, mitigeren en compenseren. 
De vraag naar de opzettelijkheid, zoals die in de EHRL (Art. 12) aan de orde is, is hier niet aan de orde. Hier 
wordt ook niet gevraagd om extra aandacht voor de kwetsbare perioden (voortplanting, afhankelijkheid van de 
jongen, overwintering, trek). Vanzelfsprekend zijn er perioden waarin dieren meer kwetsbaarder zijn dan in 
andere perioden.  
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 
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Opzettelijk verontrusten van vleermuizen is niet de opzet van het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken 
van windturbines. Maar, wanneer je weet of kan vermoeden dat wat je handelen een verstorende werking 
heeft, kan er juridisch sprake zijn van ‘voorwaardelijke opzet’ en is dit handelen verboden in gevolge 
artikel 10. 
We moeten bij het realiseren van windturbines of een windpark altijd onderzoeken en beoordelen of het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van die windturbines vleermuizen kan verstoren, en dit, in relatie met artikel 
2 vermijden, mitigeren en compenseren. 
 
Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren.  

 
We moeten bij het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines onderzoeken of dit vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen raakt, en dit, in relatie met artikel 2 vermijden, mitigeren en compenseren. Dit 
kan het gevolg zijn wanneer bijvoorbeeld voor een toegangsweg of onderhoudsweg bomen worden gekapt of 
objecten worden gesloopt.  
Er wordt bewust in de wet niet gesproken van een permanente verblijfplaats. Een verblijfplaats die periodiek 
wordt gebruikt door een soort is dus ook vaste rust- of verblijfplaats, en is dus ook beschermd wanneer die 
tijdelijk niet gebruikt wordt. Winterverblijven, (kraam)verblijven, paarverblijven en voor andere functies steeds 
weer gebruikte verblijven van vleermuizen, gelden daarmee als vaste- rust en verblijfplaats en genieten dus eens 
strikte bescherming.  

 
De vraag is of nu alleen verblijfplaatsen beschermd zijn, of ook het leefgebied in de vorm van het netwerk van 
verblijfplaatsen, jachtgebieden en vliegroutes en migratieroutes dat vleermuizen gebruiken?  
Daaraan gekoppeld kan de vraag worden gesteld of jachtgebied en vliegroutes moeten worden onderzocht ter 
voorbereiding van een beoordeling, of dat het vaststellen van de aanwezigheid van en effecten op 
verblijfplaatsen voldoende is.  
 
In feite geeft de wet in artikel 2, het zorgplicht artikel, duidelijk aan dat het om effecten op de soorten gaat en niet 
alleen om de verblijfplaatsen.  
Artikel 9 geeft bovendien aan dat doden of verwonden verboden is. Omdat dat het gevolg kan zijn van het 
gebruik van windturbines in jachtgebied, vliegroutes en migratieroutes van vleermuizen, dienen ook effecten op 
vliegroutes, jachtgebieden en migratieroutes in de afwegingen meegenomen te worden. Wanneer je weet dat je 
handelen (mogelijk) een verstorende werking heeft, is er sprake van ‘voorwaardelijke opzet’ en is dit handelen 
verboden in gevolge artikel 10. Ook dit betekent dat de effecten op vliegroutes, jachtgebieden en migratieroutes 
in de afwegingen meegenomen dienen te worden.  
 
De Lidstaten van de EU hebben bovendien in Brussel intensief gediscussieerd over wat in artikel 12 van de 
Habitatrichtlijn bedoeld wordt met beschadigen of vernielen van voortplantings- en rustplaatsen. Uit jurisprudentie 
van het Hof van Justitie (van de EU) en de interpretatie van die jurisprudentie heeft de Europese Commissie de 
"enge" interpretatie (‘’alleen die bunker of die zolder waarin vleermuizen verblijven’’) afgewezen. Onder 
beschadigen of vernielen van voortplantings- en rustplaatsen moet worden verstaan: alle handelingen die de 
functionaliteit van voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of 
tenietdoen. Volgens interpretatie van LNV (DN, DR en DLG) kunnen routes en zelfs jachtgebied worden gezien 
als ‘’onderdeel van“ de vaste verblijfplaats van een soort in het landschap wanneer deze essentieel zijn voor het 
functioneren. 
 
De ‘redelijkheid of proportionaliteit’ die in artikel 2.2 wordt gevraagd, vraagt van de onderzoeker / deskundige om 
te beoordelen of  
- het onderzoeken van vliegroutes en jachtgebieden in redelijke proportie staat tot de ingreep en de te 

verwachten effecten;  
- op basis van de resultaten, de soort(en) en situatie moet worden geoordeeld dat de vliegroute en 

jachtgebieden in het voorkomende geval als essentieel voor het voortbestaan van de populatie(s) moeten 
worden gezien, en dus deel uitmaken van de vaste rust- en verblijfplaats in ruimere zin, 

- en of een claim, en welke claim tot vermijden, mitigeren en compenseren van effecten op vliegroutes en 
jachtgebieden in redelijke proportie staat tot de ingreep en de te verwachten effecten.  
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Artikel 75 
1) Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, voorzover niet bij of krachtens enig ander artikel van 
deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, vrijstelling worden verleend van de bij of krachtens de 
artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden.  
2) Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid strekt tot uitvoering van internationale verplichtingen of 
bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties, kan de 
vrijstelling bij ministeriële regeling worden verleend.  
 
De Zorgplicht, zoals beschreven in artikel 2, blijft gelden, maar het is mogelijk vrijstelling te krijgen van de 
verboden. Een vrijstelling betekent dat voor de bepaalde handelingen/ingrepen – mits aan voorwaarden wordt 
voldaan - geen ontheffing hoeft worden aangevraagd.  
Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het ontwikkelen en aanleggen van windturbines, is geen vrijstelling 
mogelijk, en is een ontheffingsaanvraag nodig.  
 
Artikel 75 
4) Vrijstellingen en ontheffingen worden, tenzij uitvoering van internationale verplichtingen of bindende 
besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties noodzaakt tot het verlenen 
van vrijstelling of ontheffing om andere redenen, slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 
soort:  
c. met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.  
 
Voor overtreding van de bepalingen (bijvoorbeeld het [mogelijk] veroorzaken van negatieve effecten door 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines) is een ontheffing ex Artikel 75 mogelijk als wordt voldaan 
aan de volgende voorwaarden:  

- er bestaat geen andere bevredigende oplossing (alternatieven moeten dus worden getoetst); 
- er wordt geen afbreuk gedaan aan de staat van instandhouding van de betrokken soort(en). 

Bovendien moet er, op grond van de EHRL, sprake zijn  
- van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, en voor het milieu gunstige effecten.  
 
Artikel 75 
5) Vrijstellingen kunnen in ieder geval verschillend worden vastgesteld naar gelang de soorten of 
categorieën van soorten en handelingen welke de vrijstelling betreffen. Voorts kan onderscheid worden 
gemaakt naar wilde of gekweekte planten of producten van die planten, en naar wilde of gefokte dieren dan wel 
eieren, nesten of producten van die dieren.  
 
Vrijstellingen kunnen als maatwerk met voorwaarden voor bepaalde (wederkerende) handelingen worden 
vastgesteld.  
 
Algemene Maatregel van Bestuur Art. 75. / Vrijstellingsbesluit Flora- en Faunawet 
 
Er is in een maatregel van bestuur een vrijstellingenbesluit Flora en Faunawet genomen waarin geregeld wordt 
voor welke handelingen en soorten een vrijstelling van de bepalingen en de verboden. Zie o.a. de door LNV 
uitgegeven brochure: Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! 
(www.minlnv.nl, doorklikken naar ‘publicaties’ en dan naar ‘brochures’). 
 
Alle vleermuizen staan in bijlage IV van de HRL en daarmee in tabel 3 van het vrijstellingenbesluit in de AMvB art 
75.  
Voor activiteiten en handelingen die een schadelijk effect hebben op vleermuizen is dan ook altijd is altijd een 
ontheffing vereist, tenzij men werkt met behulp van een door de Minister van LNV goedgekeurde gedragscode.  
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Een gedragscode, en daarmee vrijstelling, kan echter niet zomaar voor alle vormen van activiteiten en 
handelingen ontwikkeld worden. Gaat het bij activiteiten om ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, dan is een 
gedragcode niet mogelijk en is altijd een ontheffing vereist, en kan ontheffing alleen worden gegeven op basis 
van een uitgebreide toets. Gaat het bij activiteiten om bestendig beheer en onderhoud, of bestendig gebruik, dan 
is een vrijstelling mogelijk, maar alleen op basis van een door de Minister goedgekeurde gedragscode.  
Omdat het bij het ontwikkelen en aanleggen van windturbines om ruimtelijke ontwikkelingen gaat is geen 
vrijstelling mogelijk, en is een ontheffingsaanvraag op basis van een uitgebreide toets nodig.  
 
Vrijstelling van de verbodsbepalingen is onder de voornoemde voorwaarden mogelijk, maar tegelijk blijft artikel 2 
van de Flora- en faunawet. De zorgplicht gelden. Er kan voor bestendig beheer en onderhoud dus bijvoorbeeld 
vrijstelling van het verbod tot verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen worden gekregen, omdat het om 
bestendig beheer en onderhoud gaat. Maar als redelijkerwijs gevraagd kan worden die werkzaamheden zo uit te 
voeren dat vaste rust en verblijfplaatsen niet verstoord worden, dan moeten die werkzaamheden in gevolge van 
artikel 2 ook zo worden uitgevoerd. Via de goedgekeurde gedragscode dient op detailniveau te worden geregeld 
hoe dat dan moet gebeuren.  
In feite wordt de uitgebreide toets, het beoordelen van of en hoe een ontheffing (in dit geval vrijstelling) mogelijk 
is, dan verschoven naar een meer theoretische afweging/beoordeling in de fase van het opstellen en al dan niet 
goedkeuren van de gedragscode.  
 
Artikel 76 
1) Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld betreffende 
vrijstellingen, ontheffingen of vergunningen, mede voorzover dit noodzakelijk is ter uitvoering van 
internationale verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere 
volkenrechtelijke organisaties.  
2) Tot deze regels kunnen behoren regels omtrent:  
a)  de documenten, gegevens of bewijsstukken die bij het aanvragen van ontheffingen of vergunningen of in 
verband met een vrijstelling dienen te worden verstrekt;  
 
In de ‘nadere voorwaarden’ kunnen bij de ontheffing voorwaarden worden gesteld aan de wijze van uitvoering 
van de werkzaamheden waarvoor ontheffing wordt verleend. Deze kunnen variëren van aanvullend onderzoek 
(gegevens of bewijsstukken), aantonen dat er geen effect is (bewijsstukken), aantonen dat mitigatie of 
compensatie effectief is (bewijsstukken) tot specifieke mitigatie of compensatie, en monitoring en rapportage over 
de effectiviteit van maatregelen. 
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3.11 Samenvatting van de belangrijkste wettelijke verplichtingen en richtlijnen  
De voor vleermuizen en voor de relatie tussen vleermuizen en windenergie relevante (delen van) artikelen en 
bepalingen van de Natuurbeschermingswet worden in kaders weergegeven en juridisch ecologisch vanuit het 
oogpunt van de vleermuizen besproken en geïnterpreteerd.  
 
 
  
 
Richtlijn / Wet  
 

 
Uit te voeren in relatie tot ‘windturbines / windenergie’ 
 

  
 
Conventie van Bern  

 
- Adequate bescherming van vleermuizen  
 

  
 
Conventie van Bonn  
 

 
- Adequate bescherming van vleermuizen en hun leefgebied 

 
Eurobats 
 
Overeenkomst voor de 
Bescherming van 
Populaties van Europese 
Vleermuizen 
 

 
- Bescherming van Europese vleermuissoorten en leefgebied, promoten van 

professioneel en publiek bewustzijn, promoten van onderzoek; verbod op 
vangen en doden; verbod op gebruik gevaarlijke pesticiden; wettelijk vastleggen 
van bescherming.  

 
- Resolutie met betrekking tot vleermuizen en windenergie vraagt om: 

- aandacht voor problematiek;  
- voor feit dat er habitats en locaties zijn waar geen windturbines zouden 
moeten komen;  
- ondersteuning onderzoek en monitoring door ontwikkelaars en exploitanten;  
- ontwikkeling van methoden voor inventarisatie van migratieroutes; 
- ontwikkeling, publicatie en onderhouden van standaard richtlijnen voor 
onderzoek naar en beoordeling van effecten naar voorbeeld door werkgroep 
van de Advisory Committee. 
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Richtlijn / Wet  
 

 
Uit te voeren in relatie tot ‘windturbines / windenergie’ 
 

  
 
Europese Habitat Richtlijn 
 

 
- waarborgen van biologische diversiteit;  
- door natuurlijke habitats en vleermuissoorten in een gunstige staat van 

instandhouding te behouden of te herstellen;  
- rekening houdend met vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, 

en met regionale en lokale bijzonderheden. 
- verbod op opzettelijk vangen of doden van vleermuissoorten (voorwaardelijke 

opzet); 
- verbod op opzettelijk verstoren (voorwaardelijke opzet), vooral tijdens de 

perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen, overwintering en 
trek; 

- verbod op beschadiging of vernieling van voortplantings- of rustplaatsen. 
 

- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 
het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op Europese 
vleermuissoorten;  

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten; 
- toetsing van alternatieven.  
 
Het gaat daarbij om het beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines:  
- op gunstige staat van instandhouding van habitat c.q. de specifieke structuur en 

functies, zoals verblijfplaats, jachtgebied of vliegroutes en trekroutes van 
vleermuizen.  

- op gunstige staat van instandhouding van de soorten (bijlage IV) zoals blijkt uit 
populatiedynamische gegevens, verspreiding en grootte van de habitat. 

- op instandhoudingingsdoelstelling (typische soorten [bijlage II en IV] en 
specifieke habitats) van de speciale beschermingszones ofwel Natura2000 
gebieden; waarbij expliciet ook projecten buiten en mogelijk op grotere afstand 
van de gebieden beoordeeld moet worden;  

- op de coherentie van het netwerk van Natura2000 gebieden  
- nemen van maatregelen, inclusief monitoring van de handhaving, van het effect 

maatregelen en van staat van instandhouding.  
- toezicht op bij toeval doden van diersoorten vleermuizen  monitoring 

slachtoffers/slachtofferrisico;  
- onderzoek en maatregelen ter voorkomen, mitigeren en compenseren van 

slachtoffers c.q. van significant negatief effect door slachtoffers.  
 

Bevorderen van onderzoek om te kunnen voldoen aan de verplichtingen, 
bepalingen en verboden evenals aan ruimtelijke ordening gericht op coherentie en 
verbindingsfunctie. 

  



VZZ                               Vleermuizen en windenergie 

26 

 
  
 
Richtlijn / Wet  
 

 
Uit te voeren in relatie tot ‘windturbines / windenergie’ 
 

  
 
Flora en Faunawet  

 
Voldoende zorg in acht nemen voor vleermuizen  

- door onderzoeken en beoordelen van mogelijke negatieve gevolgen van 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op Nederlandse 
vleermuissoorten; 

- door tegengaan negatieve gevolgen door een goede afweging in het 
planproces; 

- en door het vermijden, mitigeren en compenseren van de effecten (voor zover 
dit redelijkerwijs gevergd kan worden).  

 
Daarbij is het  

- verboden dieren te doden of te verwonden.  
- verboden vleermuizen opzettelijk te verontrusten (voorwaardelijke opzet). 
- verboden vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen te beschadigen, te 

vernielen, weg te nemen of te verstoren:  
- verblijfplaatsen van vleermuizen zijn vaste rust- of verblijfplaatsen ook als er 
tijdelijk geen vleermuizen aanwezig zijn;  
- beschadigen of vernielen geldt voor alle handelingen die de functionaliteit van 
vaste rust- en verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of 
tenietdoen, hetgeen ook gevolg kan zijn van beschadigen of vernielen van 
vliegroutes of jachtgebied.  

 
ontheffing is alleen mogelijk indien:  

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er geen afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding van de 

betrokken soort(en); 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige 
effecten.  
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Richtlijn / Wet  
 

 
Uit te voeren in relatie tot ‘windturbines / windenergie’ 
 

  
 
Natuurbeschermingswet  

 
- onderzoeken, [passend] beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve 

effecten door het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op de 
vleermuissoorten;  

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten; de mitigatie en 
compensatie dient effectief te zijn op het moment dat de effecten gaan 
optreden:  

- toetsing van alternatieven.  
 
Het gaat daarbij om beoordelen van mogelijke negatieve effecten door het 
ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines:  
- op instandhoudingingsdoelstelling (typische soorten [bijlage II en IV] en 

specifieke habitats) van de speciale beschermingszones ofwel Natura2000 
gebieden; waarbij expliciet ook projecten buiten en mogelijk op grotere afstand 
van de gebieden beoordeeld moet worden;  

- op de coherentie van het netwerk van Natura2000 gebieden  
 
ontheffing is alleen mogelijk indien:  

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip 

van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige 
effecten. 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan de instandhoudingsdoelstellingen van het 
gebied en van Natura2000; 
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Richtlijn / Wet  
 

 
Uit te voeren in relatie tot ‘windturbines / windenergie’ 
 

  
 
Milieu effecten rapportage 

 
m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten windenergie: 

- Aanleg windturbines op zee met een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt 
(elektrisch) of meer, of 10 molens of meer. 

- Aanleg (inclusief verandering of uitbreiding) van één of meer windturbines op 
land met een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt (elektrisch) of meer, of 
10 molens of meer. 

 
Voor m.e.r.-beoordelingsplichtige projecten windenergie geldt: 

- toetsing van alternatieven;  
- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 

het ontwikkelen, aanleggen en gebruiken van windturbines op 
vleermuissoorten;  

- vermijden, mitigeren en compenseren van die effecten.  
 

  
 
Strategische Milieu 
Beoordeling  

 
Programma’s en plannen windenergie met plicht tot s.m.b.:  

- programma’s en plannen waarbinnen m.e.r.-plichtige projecten worden 
aangewezen of overwogen; 

- plannen waarvoor een passende beoordeling is vereist op grond van de 
Europese Habitatrichtlijn.  

 
Voor programma’s en plannen windenergie met plicht tot s.m.b. geldt: 

- onderzoeken, beoordelen en afwegen van mogelijke negatieve effecten door 
uitvoer programma’s en plannen op vleermuissoorten;  

- ontwikkelen en toetsen van alternatieven;  
- beleid ontwikkelen ter vermijding,  
- mogelijkheden ontwikkelen ter mitigatie en compensatie van die effecten.  
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4. Soorten en leefgebieden 
 
Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) 
 
Status NL:  Zeer zeldzaam 
Verspreiding NL: Dertig waarnemingen / vondsten uit herfst uit grote steden in westen van Nederland 

(kuststrook). Twee kleine kraamkolonies in Utrecht en Groningen. De aantallen en 
toenemende frequentie van de zomerwaarnemingen duiden op de aanwezigheid van 
nog onbekende (kraam)verblijfplaatsen.  

Beschrijving: Grote soort met tweekleurige vacht. Gewicht 12-20.5 gr, spanwijdte 27-31 cm 
Ecologie: In Nederlands hoofdzakelijk trekkende dieren in herfst en winter. Voedsel bestaat voor 

een groot deel uit dansmuggen. 
Verblijfplaatsen: In Nederland is twee verblijfplaatsen bekend in woonhuizen. In het buitenland wordt de 

soort vooral gevonden in gebouwen, onder daklijsten en op zolders, in 
vleermuiskasten, maar ook in bomen en rotsspleten.  

Jachtbiotoop: Jagende tweekleurige vleermuizen zijn in Nederland niet of nauwelijks waargenomen. 
De dieren die in Utrecht voorkomen, zijn slechts kort 's avonds jagend op enkele meter 
hoogte in straten en langs bomenrijen waar te nemen alvorens ze ‘hoog’ in de lucht 
vertrekken naar hun jachtgebieden in het laagland (Jansen mond. med.). Bijvoorbeeld 
in Zweden, Denemarken, Duitsland en Zwitserland is de soort onder andere 
waargenomen boven bos en langs bosranden, in lanen, boven open plekken in bos en 
langs houtwallen, en vooral in de herfst bij straatlantaarns. Het zwaartepunt vormt het 
jagen hoog boven water en de moerassige oeverzones van meren, plassen en 
rivieren. In Zwitserland kozen met zenders bestudeerde dieren uitsluitend dit biotoop. 
In Mecklenburg-Vorpommern in noordoost Duitsland, worden kolonies van de 
tweekleurige steeds gevonden in de buurt van meren en moerasgebied in het laagland 
(Hermanns et al. 2001). Ook in Zweden en Polen is de koppeling tussen kolonies van 
de tweekleurige vleermuis en wetlands evident  

Jachtgedrag: De soort jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange banen, en wordt daarbij op 
hoogten van 5 tot 40 meter waargenomen. Net als de rosse vleermuis jaagt de soort 
eerst in de buurt van de kolonie om dan op grote hoogte boven het wetland te gaan 
jagen. De home range zal afhangen van de draagkracht van het biotoop. Met een 
zender gevolgde dieren in Zwitserland jaagden binnen 5 kilometer van de kolonie. Er is 
niet zozeer sprake van vliegroutes als wel van zones waardoorheen op grotere hoogte 
de uitwisseling tussen verblijfplaatsen en jachtgebied plaatsvindt. Daarbij worden hoge 
objecten in het landschap (bruggen, hoge gebouwen, windmolens?) wel als 
oriëntatiepunt gebruikt. 

Vlieghoogte: Tweekleurige vleermuizen jagen over het algemeen hoog boven het landschap. Wat 
de uiteindelijke jachthoogtes die ze bereiken zijn, is niet bekend. Anekdotische 
waarnemingen en eigen waarnemingen doen vermoeden dat jacht boven hoogtes van 
50 tot 100 meter zeker te verwachten is. Op weg naar het jachtgebied verplaatst de 
soort zich over het algemeen eveneens op dergelijke hoogtes boven het landschap.  

 Over de hoogte waarop gevlogen wordt tijdens de trek is niets bekend. Op basis van 
de gelijkenis van morfologie van de vleugels en het vlieggedrag met de rosse 
vleermuis is te verwachten dat ook deze soort op dergelijke hoogten zal trekken. 
Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens de trek, in relatie tot weersomstandigheden en 
beschutting is dringend gewenst. 

Migratie:  Of er bij de tweekleurige vleermuis sprake is van een duidelijke seizoenstrek is 
eigenlijk nog niet te beoordelen. Er zijn slechts een vijftal terugvondsten van in Noord 
Europa geringde dieren, die in zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting afstanden van 
tot ca. 1500 kilometer moeten hebben overbrugd. Een voorkeur voor kolonieplaatsen 
in het natte laagland of rivierdalen, en natuurlijke overwintering in, en balts bij 
rotswanden laat wel trek vermoeden.  
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
 
Status NL:  Vrij algemeen 
Verspreiding NL: Verblijfplaatsen in oudere bossen op de hogere delen in Nederland; binnenduinrand, 

op de stuwwallen, oude loofbossen (parken en landgoederen. Jachtbiotoop waterrijke 
open gebieden; rivierdalen, moerassen en meren. 

Beschrijving: Grote soort met rossige, oranje vacht. Gewicht 19-40 gram, spanwijdte 32 tot 40 cm. 
Ecologie: Koloniegroepen van 10-125 dieren verdeeld over netwerk van meerdere 

verblijfplaatsen. Voedsel overwegend grote kevers en nachtvlinders ook kleinere 
motten en muggen. 

Verblijfplaatsen:  Holle bomen (vanwege voorkomen overwegend beuken en eiken) 
Jachtbiotoop: Typische soort van open waterrijke gebieden. Bij sterke wind in de beschutting van 

bosranden of in meer open bossen. In agrarisch gebied overwegend bij bossen, 
zelden in open heide en op stuifzand. 

Jachtgedrag: Als een soort gierzwaluw jagen ze hoog in de lucht, op 5 tot 50 meter, of hoger en op 
relatief grote afstand van bomenrijen of  bosranden. Vaak keren de eerste rosse 
vleermuizen al na anderhalf uur naar de verblijfplaats terug. Ze vliegen gemakkelijk tot 
op 20 á 30 kilometer van de verblijfplaats en er worden in de loop van de nacht grote 
afstanden afgelegd. Maar in de kraamperiode zijn de vrouwtjes afhankelijk van 
geschikte voedselrijke foerageergebieden in een straal van circa 5 kilometer rondom 
de verblijfplaats. Na het uitvliegen uit de boom worden soms stukjes door een laan of 
langs een bosrand gevlogen, maar vaak vliegen ze daar meteen al hoog de lucht in. 
Op hun vliegroutes volgen ze dus nauwelijks lijnvormige landschapselementen zoals 
veel andere soorten maar oriënteren ze zich grof op landschapselementen.  

Vlieghoogte: Anekdotische waarnemingen en eigen waarnemingen geven aan dat ze tot op 100 
meter en hoger (buiten bereik van de in Nederland beschikbare waarnemings-
technieken) jagen. Op weg naar het jachtgebied verplaatsen zich over het algemeen 
eveneens op deze hoogtes boven het landschap. Bij Falsterbo in Zweden werden ze 
tot de extreme hoogtes, tot 1200 meter, ook jagend waargenomen (Ahlén, 2003). 
Onderzoek aan de  vlieghoogtes tijdens jacht en trek is dan ook zeer belangrijk.. 

Migratie: Vondsten van in Noord-Europa geringde dieren wijzen op trek in de herfst in zuid-
zuidwestelijke richting over afstanden tot 1500 kilometer. Populaties in Midden-Europa 
ook in Nederland vermoedelijk meer standpopulaties die soms in meerdere richtingen 
trekken.  
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Typische jachtvlucht (wit) en migratie (geel) van de rosse vleermuis. Ster: verblijfplaats. Rood: risico op 
raken van windturbine. Illustratie: Peter Twisk. 
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Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 
 
Status NL:  Vrij algemeen 
Verspreiding NL: Over geheel Nederland met nadruk op noorden en noordwesten. 

Soort van bosrijk open landschap. Concentraties van paarverblijven op overgang van 
hoog naar laag. 

Beschrijving: Kleine soort bruine vacht, grauwe buik. gewicht 6 - 15, 5 gr, spanwijdte 23 tot 25 cm. 
Ecologie: In zomer hoofdzakelijk mannetjes, in najaar meer vrouwelijke dieren.  
Verblijfplaatsen: Solitaire dieren en kleine groepjes mannetjes in bomen (holten en schorsspleten). Eén 

kraamkolonie gevonden in woonhuis. 
Jachtbiotoop: Jagende ruige dwergvleermuizen worden in Nederland veel waargenomen in half 

open tot open waterrijk en bosrijk landschap, langs bosranden, door lanen, boven 
open plekken in bos en langs houtwallen, waterpartijen oevers van rivieren, plassen, 
meren, kanalen enzovoorts, met enige beschutting. Recent wordt duidelijk dat ook 
boven groter open water volop jagende ruige dwergvleermuizen kunnen worden 
waargenomen. Ze jagen ook graag bij straatlantaarns, bebouwing en ook het geheel 
open gebied zijn minder in trek. In het najaar, vanaf ongeveer eind augustus, worden 
grote aantallen (zwermen) waargenomen aan de oevers van plassen, meren, rivieren 
boven moerasvegetaties enzovoort.  

Jachtgedrag: Jagende ruige dwergvleermuizen worden over het algemeen op hoogtes van 3 – 15 
meter boven het landschap en relatief dicht bij structuren waargenomen. In bos of 
lanen maken ze kleinere rondjes en banen en vliegen ze dichter op de vegetatie, maar 
altijd zoveel mogelijk langs (parallel aan) de vegetatie. Bij windstil weer vliegen ze 
hoger, verder van de vegetatie en meer in het open landschap, terwijl ze bij wind meer 
en meer de beschutting zoeken. Ze jagen tot op 5 á 10 kilometer van de verblijfplaats. 
Vliegroutes volgen zoveel mogelijk lijnvormige structuren, maar onder gunstige 
weersomstandigheden vliegen ze ook gemakkelijk door open gebied.  

Vlieghoogte: Bij gunstige weersomstandigheden, met relatief warm weer en geen of wind kunnen ze 
met de bat detector en visueel tot op hoogtes van 25 – 50 meter worden 
waargenomen. Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens het jagen, in relatie tot 
weersomstandigheden en beschutting is gewenst. 

Migratie: Trek van vrouwelijke dieren uit in oostelijke voortplantingsgebieden over afstanden tot 
1500 kilometer. Gestuwde trek langs de kuststrook Tegelijk laten recent – nog niet 
gepubliceerd - onderzoek en waarnemingen zien dat er ook veel dieren verder van de 
kust en boven water doortrekken. Onderzoek naar vlieghoogtes tijdens de trek, in 
relatie tot weersomstandigheden en beschutting is dringend gewenst. 
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Typische jachtvlucht (wit) en migratie (geel) van de ruige dwergvleermuis. Sterretje: verblijfplaats. Rood: 
risico op raken van windturbine. Illustratie: Peter Twisk. 
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Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) 
 
Status NL:  Zeer zeldzaam 
Verspreiding NL: Nederlandse populatie naar schatting 100-500 dieren hoofdzakelijk in het oosten en 

zuiden in grotere loofbossen. 
Beschrijving: Klein formaat rosse vleermuis. Ze heeft een valere rugvacht en donkere haarbasis. 

Gewicht 13-20 gram, spanwijdte 26 – 32 cm  
Ecologie: Bosvleermuizen vangen relatief kleine tot middelgrote prooien. Als prooidieren zijn 

dansmuggen, langpootmuggen, vliegen, nachtvlinders, schietmotten, kevers en 
gaasvliegen bekend.  

Verblijfplaatsen: In de zomer worden ze in Nederland en Duitsland vooral in boomholten en 
vleermuiskasten gevonden, maar in bijvoorbeeld Ierland ook veel op zolders of achter 
dakranden. 

Jachtbiotoop: Jaagt langs of boven boomkronen, langs bosranden, boven open plekken in het bos 
en boven open water. Ook rond lantaarnpalen en parken in stedelijke omgeving. 

Jachtgedrag: De bosvleermuis jaagt op een vergelijkbare wijze als de rosse vleermuis maar toch 
dichter bij de vegetatie. Ze jagen op boomkruinhoogte langs bomenrijen en bosranden, 
of hoog boven water of moeras lucht (hoger dan 100 meter). Direct na het uitvliegen of 
bij winderig weer jagen ze veel lager boven open plekken in het bos, langs beschutte 
bosranden of zelfs in het bos. Prooiaanbod bij straatlantaarns en andere verlichting in 
de buurt van water wordt volop benut. Bosvleermuizen jagen tot op relatief grote 
afstand (20 kilometer) van de verblijfplaats. Bij het uitvliegen worden lanen en 
bosranden als geleidende structuur gebruikt, maar ze vliegen vaak direct vanuit het 
kronendak of de bosrand de hoogte in. 

Vlieghoogte: Op jacht 5 tot 150 meter. Vlieghoogte op migratieroutes onbekend. 
Migratie: De grootst bekende verplaatsingen tussen zomer- en wintergebieden bedragen zo’n 

1500 kilometer. De bosvleermuis geldt daarom als langeafstandstrekker. 
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
 
Status NL: Algemeen 
Verspreiding NL: Karakteristieke soort van open polderlandschap. Grootste aantallen in vochtige 

grasland- en akkergebieden met kanalen en sloten.  
Beschrijving: Grote vleermuis met vrij brede vleugels. Het dier oogt donker. Gewicht tot 34 gram, 

spanwijdte tot 38 cm. 
Ecologie: Leeft in kolonies, de dieren zijn weinig plaatstrouw. Groepsgrootte van 10-80 dieren. 

Voedsel overwegend grote insecten als nachtvlinders en kevers.  
Verblijfplaatsen: Gebouwen; daken en gevelbetimmering woonhuizen, kerkzolders.  
Jachtbiotoop: Deze soort jaagt tijdens de jacht op enige afstand van de vegetatie boven (vochtige) 

graslandgebieden, weilanden met koeien en paarden, langs kanalen en vaarten en in 
tuinen en parken met vijvers. Bij windstil weer wordt het open gebied belangrijker, en 
kan ze ook tot boven open water gaan jagen. In de buurt van de bebouwde kom jaagt 
ze veelvuldig bij straatlantaarns. 

Jachtgedrag: Jaagt vooral op beschutte plekken. Jacht op 3-10 meter hoogte langs bosranden en 
bomenlanen tot 20 meter rond boomtoppen. Boven weilanden wordt op 20 tot 150 
centimeter hoogte op kevers gejaagd. In de nazomer wordt rond straatlantaarns 
(overwegend witte) op grote insecten gejaagd. De jachtgebieden liggen in een straal 
van 1 tot 5 (zelden meer) kilometers rondom de kolonie. 

Vlieghoogte: Bij uitzondering op grotere hoogte dan vluchten bij jachthoogte, namelijk tot 50 meter 
waargenomen. 

Migratie: De laatvlieger geldt als standvleermuis, waarvan verplaatsingen over meestal tot 
hooguit 40 – 50 kilometer plaatsvinden, maar maxima van 330  kilometer bekend zijn 

 
 

 
Typische jachtvlucht van de laatvlieger. Ster: verblijfplaats.  Illustratie: Peter Twisk. 
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Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
 
Status NL: Algemeen 
Verspreiding NL: Overal algemeen 
Beschrijving: Kleine soort met roest- tot donkerbruine vacht en naar verhouding lange smalle 

vleugels. gewicht: 3,5-8 gram. spanwijdte 18 tot 24 cm 
Ecologie: Groepsgrootte tot meer dan 200 dieren. Voedsel kleine insecten; motjes en muggen. 
Verblijfplaatsen: Gebouwen; overwegend spouwmuren 
Jachtbiotoop: De soort  jaagt in de beschutting van opgaande vegetatie, in de bebouwing in tuinen 

en bij straatlantaarns, bij water, in bossen en langs de bosrand en in en langs lanen, 
bomenrijen, singels, houtwallen en holle wegen. Water en oevers vormen belangrijke 
elementen binnen dit kleinschalige jachtgebied 

Jachtgedrag: Deze soort jaagt relatief snel en wendbaar in een grillige vlucht met veel bochten en 
lussen en vliegt daarbij op enige afstand (1 tot 8 m) langs de vegetatie. Ze vliegt op 
een hoogte van gemiddeld 2 tot 5 meter, maar soms op 15 meter of hoger. 

Vlieghoogte: In typische jachtvlucht van 1 tot 30 meter hoogte. 
Migratie: In het westen van Europa migreert de gewone dwergvleermuis niet. 
 
 

 
Typische jachtvlucht van de gewone dwergvleermuis. Ster: verblijfpaats. Illustratie: Peter Twisk. 
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Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
 
Status NL: Vrij algemeen 
Verspreiding NL: Vrij algemeen in bosgebieden, met name hogere zandgronden.  
Beschrijving: Middelgrote soort met zeer grote oren. Gewicht 4½-12 gr, spanwijdte 24-28½ cm 
Ecologie: Soort met relatief kleine actieradius. Groepsgrootte klein 5-25 dieren. Voedsel 

nachtvlinders.  
Verblijfplaatsen: Opportunistisch in keuze van verblijfplaatsen; zowel bomen als gebouwen. 
Jachtbiotoop: Ze jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, boven 

bospaden, lanen en open plekken, langs bosranden en laag boven (bloeiende) 
kruidenvegetaties of langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Als wendbare 
vlieger jagen ze ook veel in gebouwen (zolders, schuren etc.). 

Jachtgedrag: Ze jaagt in langzame cirkels en een langzame zeer wendbare vlucht dicht op en door 
de vegetatie. Insecten worden van de bladeren of uit de lucht gegrepen. Typisch is een 
langzame stijgende vlucht verticaal van onder naar boven langs vegetatie of wanden, 
waarbij ze blijven stilhangen (bidden) in de lucht. De prooien worden dan direct van de 
vegetatie afgepikt. Ze jagen in de directe omgeving van de verblijfplaats tot op ca. 3 
kilometer afstand daarvan. Ze volgen lijnvormige structuren als vliegroute, maar vooral 
in bos of heel kleinschalig landschap vliegen ze ook gewoon overal doorheen. 

Vlieghoogte: In typische jachtomgeving dichtbij en in de vegetatie (in boomkronen), nu en dan laag 
boven de grond. 

Migratie: Standvleermuis, afstand tussen zomer en winterobjecten voor zover bekend niet groter 
dan 10 kilometer 

 
 
Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) 
 
Status NL:  Zeer zeldzaam 
Verspreiding NL: Alleen ten zuiden van de grote rivieren; Zeeuws Vlaanderen, Noord-Brabant, de 

Betuwe en Limburg. Totale Nederlandse populatie wordt geschat op  25-100 dieren. 
Beschrijving: Middelgrote vleermuizensoort met zeer grote oren. Spanwijdte: 25-30 cm, gewicht 7-14 

gram. De grijze grootoorvleermuis is een soort die zeer sterk op de gewone 
grootoorvleermuis lijkt, doch eerder een donkergrijze vacht heeft, waardoor er een 
sterk contrast is met de lichtere buik. 

Ecologie: Aan menselijke nederzettingen gebonden, dit in tegenstelling tot de gewone 
grootoorvleermuis, die meer biotooptypen benut. Komt ook samen met gewone 
grootoorvleermuis voor in dezelfde verblijven.  

Verblijfplaatsen: Gebruiken gedurende het hele jaar vooral gebouwen als verblijfplaats.  
Jachtbiotoop: Boomkronen in parklandschappen en diverse soorten bossen en in en rondom 

gebouwen (onder andere vestingwallen, landgoederen, langs slotgrachten).  
Jachtgedrag: Eet grote insecten zoals nachtvlinders. Deze spoort ze op aan de hand van de 

geluiden die deze insecten zelf maken en plukt ze uit de vegetatie.  
Vlieghoogte: Laag boven de grond of dichtbij en in de vegetatie. 
Migratie: Standvleermuis, afstand tussen zomer en winterobjecten voor, zover bekent niet groter 

dan 10 kilometer. 
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Vale vleermuis (Myotis myotis) 
 
Status NL:  Zeer zeldzaam 
Verspreiding NL: De laatste jaren vrijwel uitsluitend overwinterend in Limburgse mergelgroeven 

aangetroffen. Enkele zomerwaarnemingen uit zuid-limburg. 
Beschrijving: Grootste Nederlandse soort met brede vleugels en lange, brede oren. Gewicht van 28 

– 40 gram, spanwijdte van circa 40 cm 
Ecologie:  Voedsel zijn grotere insecten, ook kevers van de grond. 
Verblijfplaatsen: In het noorden van haar verspreidingsgebied is de Vale vleermuis een bewoner van 

warme, ruime en hoge zolders, bij voorkeur met een vrije invliegopening. Zo is ze aan 
te treffen in kerken, kloosters, kastelen, scholen en oude woonhuizen. 

Jachtbiotoop: De soort bewoont 's zomers vooral bosrijke en parkachtige landschappen, met 
uitgestrekte oudere loofbossen (beukenbossen) zonder veel ondergroei. In de 
omgeving wordt ook boven weiland, gemaaid hooiland en boven paden gejaagd. 

Jachtgedrag: De Vale vleermuis is gespecialiseerd in het van de grond af pikken van loopkevers, 
welke worden opgespoord door te luisteren naar het geluid van de prooi (passief 
luisteren). De loopkevers worden al vliegend opgepikt, maar de vleermuis kan ook op 
de grond landen. Vanwege deze manier van jagen wordt de soort tot de 
'bodemduikers' of 'bodemspeurders' gerekend. De dieren bejagen in de loop van de 
nacht een serie van individuele jachtterritoria. Zo worden gemakkelijk afstanden van 20 
– 30 kilometer afgelegd 

Vlieghoogte: In verband met prooikeuze overwegend laag. Maximale hoogte tijdens jacht 30 meter. 
Bij migratiebewegingen grotere hoogten. Onderzoek naar vlieghoogte bij migratie 
gewenst.  

Migratie:  Ze kunnen tientallen kilometers afleggen naar de overwinteringsplek. De grootste 
bepaalde trekafstand bedraagt 436 kilometer. 

 
 
Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 
 
Status NL:  Zeldzaam 
Verspreiding NL:  Soort van het kleinschalige agrarische cultuurlandschap en bosgebieden. 
Beschrijving: Kleine soort, lengte nog geen 5 cm, gewicht 4-8 gr, spanwijdte 19-23,5 cm. Gezicht 

oren en vlieghuid zwartbruin 
Ecologie:  Koloniegrootte 10-100 dieren. Breed spectrum aan insecten als voedsel.  
Verblijfplaatsen: ‘s Zomers zowel spleten, scheuren en spechtengaten in bomen, zolders, 

betimmeringen en vensterluiken aan huizen, als vleermuiskasten.  ’s Winters in 
steenfabrieken en mergelgroeven. 

Jachtbiotoop: Bospaden, boven beken in het bos, langs bosranden en houtwallen of in cirkels en 
lussen boven een open plek in het bos, in gaten tussen de boomkronen of in de luwte 
van een houtwal in kleinschalig landschap. Meer dan de andere soorten wordt ze ook 
in of bij naaldbos gevonden. Aanwezigheid van graslanden en weilanden in de 
omgeving van houtopstanden en bos is gunstig in verband met de beschikbaarheid 
van insecten.  

Jachtgedrag: Ze jaagt in een rustige rechtlijnige vlucht in bijna stereotype vliegbanen in de buurt 
maar toch op enige afstand van de vegetatie.  

Vlieghoogte: Afhankelijk van hoogte vegetatie; 1 tot 15 meter. 
Migratie: De baardvleermuis is een ‘standvleermuis‘, die gemiddeld hooguit 25 – 50 kilometer 

aflegt tussen zomer- en winterverblijf. Er zijn echter uitzonderlijke terugmeldingen van 
geringde baardvleermuizen van 200 – 2000 kilometer bekend. 
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Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
 
Status NL:  Algemeen 
Verspreiding NL: De verspreiding toont een duidelijke binding met de oudere bossen in de duinen in het 

westen van Nederland, en de bossen op de hogere zandgronden en het krijtlandschap 
in het oosten en zuiden van Nederland. 

Beschrijving: Middelgrote vleermuis met lange, relatief brede vleugel, gewicht 7 – 15 gram, 
spanwijdte van 24 tot 27,5 cm. 

Ecologie:  Voedsel bestaat uit kleine watergebonden insecten. 
Verblijfplaatsen:  ’s Zomers boomholten, ’s winters ondergrondse verblijven. 
Jachtbiotoop: Beschutte waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en 

parken, kasteel en visvijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. 
Bij windstil weer wordt de beschutting minder belangrijk. De watervleermuis kan ook 
boven land jagen, relatief laag boven bospaden of beschutte open plekkeen in het bos, 
of hoger in gaten tussen de boomkronen.  

Jachtgedrag:  Jaagt in veelal vaste banen laag boven het wateroppervlak 
Vlieghoogte: In jachtbiotoop 20-50 cm boven wateroppervlak, op vliegroute veelal in de beschutting 

van begroeiingen van 1-10 meter hoogte 
Migratie: De watervleermuis is een standvleermuis tot middellange-afstandstrekker. Er zijn 

terugmeldingen van geringde dieren van 10 tot 250 kilometer bekend. 
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5. Potentiële risico’s en effecten : een theoretische analyse 
 
5.1 Inleiding  
Op basis van literatuur en onze ervaring met vleermuizen en hun landschapsgebruik, en met vleermuizen in de 
planologie en in relatie tot de planning en ontwikkeling van windturbines, worden de potentiële risico’s en effecten 
van ‘windenergie’ op ‘vleermuizen’ geanalyseerd en beschreven. Tegelijk zullen zo lacunes in kennis en 
onderzoeksvragen boven komen.  
 
Vervolgens worden in een synthese met de beschrijving van soorten en leefgebieden in hoofdstuk 4 een (eerste) 
analyse van het risico per soort en leefgebied.  
 
 
5.2 Risico’s voor vleermuizen  
Vleermuizen en hun leefgebied kunnen potentieel negatieve effecten ondervinden van de ontwikkeling en bouw 
van windturbines en windparken. Potentiële risico’s en effecten van windturbines en windparken op vleermuizen 
en hun leefgebied moeten worden afgeleid van de potentiële risico’s en effecten op de verschillende functies die 
het landschap voor vleermuizen kan vervullen. Daarbij moet steeds gekeken worden naar de potentiële 
conflicten en effecten die ontstaan: 
• in of door de bouwfase van de turbine, het windpark en/of de toegangswegen;  
• door het uiteindelijke ruimtebeslag van de turbine, het windpark en/of de toegangswegen;  
• door het gebruik of de gebruiksfase van de turbine, het windpark en/of de toegangswegen; 
• en eventueel ook vanuit onderhoud en beheer.  

 
 
netwerk van functionele deelleefgebieden 
               van functies van landschap voor vleermuizen 

bij / door
aanleg 

door 
ruimte 
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bij / door 
gebruik 

bij / door
beheer 

  
verblijfplaats Winter 
 zwermlocatie  
 Kraamkamer 
 Verblijf 
 Paarverblijf / paargebied 

 
 
 

conflict ?
effect ? 

 
 
 

conflict ? 
effect ? 

 
 
 

conflict ? 
effect ? 

 
 
 

conflict ?
effect ? 

      
jachtgebied jachtgebied / territorium  
 opportunistisch gebruikt jachtgebied  
 het voedselproducerende gebied  

 
conflict ?
effect ? 

 
conflict ? 
effect ? 

 
conflict ? 
effect ? 

 
conflict ?
effect ? 

      
vliegroute verblijf - jachtgebied (dagelijks)  
 jachtgebied - jachtgebied (dagelijks) 
       verblijf - verblijf (periodiek / seizoensgebonden) 
       verblijf - winterverblijf (seizoensgebonden) 
 populatie - populatie (seizoensgebonden) 
verbinding gebied - gebied (seizoensgebonden) 
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Net als bij de aanleg van een weg of een gebouw, kunnen de bouwfase en het ruimtebeslag van turbines, 
windparken en toevoerwegen leiden tot aantasting van verblijfplaatsen, vliegroutes, verbindingsroutes en 
jachtgebieden. Wanneer kappen of slopen aan de orde is kunnen daarbij ook slachtoffers vallen.  
Of deze mogelijke aantasting optreedt, en hoe ingrijpend deze zal zijn, zal afhankelijk zijn van de locatie van de 
turbines en toevoerwegen, het landschap en de structuur van het landschap ter plaatse en het feitelijke 
landschapsgebruik van de vleermuizen, ofwel de vraag of het landschap een bepaalde functie vervult voor 
vleermuizen.  
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Tijdens de gebruiksfase kunnen dieren op hun dagelijkse vliegroute, in hun jachtgebied of tijdens de trek 
slachtoffer worden van de sneldraaiende wieken. Daarnaast is in theorie geluidsverstoring van jagende 
vleermuizen mogelijk.  
 
5.3 Bouwfase en ruimtebeslag 
 
5.3.1 Bouwfase en ruimtebeslag: potentiële aantasting van verblijfplaatsen, vliegroutes en 
jachtgebied 
Bij (potentiële) effecten van windmolens op vleermuizen gaat het om effecten op individuele vleermuizen, op 
populaties van vleermuizen en op de verschillende deelleefgebieden of elementen van hun netwerk. Vanuit het 
netwerkmodel van het landschapsgebruik van vleermuizen c.q. de verschillende functies die het landschap voor 
vleermuizen kan vervullen, en de praktijk van de aanleg van windturbines, windparken en/of toegangswegen 
kunnen de volgende (potentiële) effecten worden benoemd voor de bouwfase en het ruimtebeslag.  
 
Als er gebouwen of bomen verdwijnen, bijvoorbeeld voor de aanleg van een toegangsweg naar de installatie, 
kunnen er verblijfplaatsen verloren gaan. Als er bomen of struiken (laan, heg) verdwijnen kunnen vliegroutes 
verloren gaan of doorsneden worden.  
Omdat turbines en windparken in het laagland veelal in relatief open gebieden met veel wind gebouwd worden, 
lijkt het risico van het optreden van een dergelijke aantasting wellicht klein. Toch zijn deze effecten in concrete 
situaties waargenomen. Zo werden in noord Duitsland vliegroutes, paarverblijven en jachtgebied vernietigd in 
relatief open landschappen met heggen en singels door toevoerwegen en de voet van de installaties. Dit 
gebeurde in situaties waarbij juist geprobeerd werd het beslag op de agrarische percelen klein te houden, door 
de toevoerwegen langs of op de vanuit economisch oogpunt minder waardevolle singels te leggen (Zimmermann 
et al. 1997 ).  
Bovendien worden (nieuwere generaties) windturbines ook meer en meer in/boven bos gebouwd. Hierdoor 
brengt bouw en ruimte beslag van toegangswegen en installaties meer en meer verstoring of vernietiging van 
bomen en struiken en dus risico van verstoring van verblijfplaatsen, jachtgebieden of routes met zich mee 
(Brinkmann et al. 1996).  
 
Het ruimtebeslag van individuele turbines en zeker van in groepen geplaatste turbines kan jachtgebied verstoren 
of vernietigen, en kan dagelijkse vliegroutes of zones waardoor dagelijks naar jachtgebieden getrokken wordt 
verstoren of vernietigen (Bach et al. 1999, Brinkmann et al. 1996, Limpens, 1996a, 1996b, 2006). In eerste 
instantie gaat het daarbij vooral om jachtgebied van soorten van het open gebied, die (relatief) hoog in het open 
gebied jagen (rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis, bosvleermuis en in mindere mate laatvlieger), en 
vliegroutes van soorten die relatief hoog door open kunnen trekken soorten (rosse vleermuis, bosvleermuis, 
tweekleurige vleermuis, laatvlieger).  
Als gevolg van de ontwikkeling van het plaatsen van turbines dichter bij bos, laanstructuren en zelfs in/boven bos 
worden potentieel meer en meer ook de jachtgebieden van soorten van half open jachtgebieden (bijvoorbeeld 
ruige en gewone dwergvleermuis, baardvleermuis) verstoord of vernietigd.  
 
 
5.3.2 Bouwfase en ruimtebeslag: wettelijke verplichtingen 
De zorgplicht uit de Flora- en faunawet en een eventuele de passende beoordeling van uit de NB wet verplicht 
en de initiatiefnemer na te gaan of er in het landschap vleermuizen en functies voor vleermuizen aanwezig zijn 
welke door de bouwfase en het ruimtebeslag aangetast zouden kunnen worden.  
 
Op basis van (eventueel) beschikbare gegevens over de locatie en een deskundige beoordeling van het 
landschap kan een inschatting van de kans van aanwezigheid van zulke functies worden gegeven, alsmede van 
de noodzaak nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen en aanwezig zijn van de functies te doen.  
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In relatie tot de details van de te bouwen installatie en toegangswegen en de mogelijkheid hiermee te schuiven 
kan vervolgens een eerste inschatting worden gegeven van de effecten en de mogelijkheid deze te voorkomen. 
Hieruit kan een tweede inschatting worden gegeven van de noodzaak tot nader onderzoek naar het optreden 
van de functies. In afhankelijkheid van de te verwachten functies wordt met voor de functie adequate methoden 
nader onderzoek gedaan. Met de informatie uit de bovenstaande stappen kunnen de aanwezige functies worden 
beschreven, de (mogelijke) effecten worden beoordeeld en aanbevelingen voor vermijding, mitigatie en 
compensatie worden gedaan (Limpens 2006).  
In bijlage 1 wordt een protocol gegeven voor planning van methoden, periodes, en inventarisatie rondes en 
intensiteit: voor de inventarisatie van de landschapsfuncties ter beoordeling van de effecten vanuit de bouwfase 
en het ruimtebeslag. In bijlage 2 wordt een stappenplan gegeven voor een effectieve aanpak van een onderzoek 
(naar Limpens 2006).  
 
De aanbevolen standaard richtlijnen voor onderzoek vanuit de Eurobats-resolutie over vleermuizen en 
windenergie vraagt tevens om monitoring van de situatie voor en na het realiseren van het windpark.  
 
5.4 Gebruiksfase: potentieel slachtofferrisico en storing door geluid 
 
Tijdens de gebruiksfase kunnen dieren op hun dagelijkse vliegroute, tijdens de jacht of tijdens de 
seizoensmigratie slachtoffer worden van de sneldraaiende wieken (§ 5.4.1). Daarnaast is in theorie 
geluidsverstoring van jagende vleermuizen mogelijk (§ 5.4.2).  
 
5.4.1. Slachtofferrisico  
Tabel 3 geeft een overzicht van de in Europa gerapporteerde slachtoffers van windmolens. Het aantal 
vleermuisslachtoffers is relatief gering ten opzichte van het aantal dat onder vogels is gerapporteerd. Dit komt 
met name doordat in verhouding tot de vogels nog relatief weinig gericht naar vleermuisslachtoffers onder 
windturbines is gezocht en er bovendien nauwelijks gerichte zoekmethodes voor slachtoffers vleermuizen zijn 
ontwikkeld. Gelukkig komen de laatste jaren meer informatie en gegevens beschikbaar. Uit Nederland zijn 
slechts twee vondsten bekend.  
 
Tabel  3. Overzicht van de in Europa gerapporteerde slachtoffers van windturbines (status september 2006). Ter beschikking gesteld door 
Tobias Dürr (Landesumweltamt Brandenburg - Ref. Ö2 / Staatliche Vogelschutzwarte). ■ de soorten die Nederland voorkomen/slachtoffer 
zouden kunnen worden. 

Soort   D ESP POR A FRA SWE NL totaal 
Nyctalus noctula Rosse vleermuis 160 1  3 3 1  168 
Nyctalus lasiopterus Grote rosse vleermuis 0 1      1 
Nyctalus leisleri Bosvleermuis 34 1      35 
Eptesicus serotinus Laatvlieger  13 1      14 
E. nilssonii Noordse vleermuis 1     8  9 
Vespertilio murinus Tweekleurige vleermuis 22     1  23 
Myotis myotis Vale vleermuis 0 1      1 
Myotis dasycneme Meervleermuis 1       1 
Myotis daubentonii Watervleermuis 3       3 
Myotis brandtii Brandt’s vleermuis  1       1 
Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuis 152 1   2 1 1 157 
Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis 126   1 30 5 1 163 
Pipistrellus pygmaeus Kleine dwergvleermuis 7     1  8 
Pipistrellus kuhlii Kuhl’s dwergvleermuis 0 1      1 
Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 8    4   12 
Hypsugo savii Savi’s dwergvleermuis 0 3      3 
Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 6   1    7 
Plecotus auritus gewone grootoorvleermuis 2       2 
Tadarida teniotis Bulvleermuis 0  1     1 
Miniopterus schreibersi Schreibers’ vleermuis 0 1      1 
Chiroptera spec. vleermuis spec. 10 14     1 30   55 

totaal   546 25 1 5 40 47 2 666 
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Ondanks dat reeds enkele jaren in het buitenland gericht onderzoek plaatsvindt naar vleermuisslachtoffers is er 
nog geen eenduidig beeld over het hoe en waarom van voorkomen van slachtoffers. Windturbines zijn relatief 
hoog en staan of worden vooral geplaatst op locaties waar ook wind geoogst kan worden, in het open gebied of 
in ieder geval met vrije ruimte voor de wieken. Daarom lijkt het logisch dat soorten die hoger in het open luchtruim 
jagen eerder risico te lopen dan soorten die laag jagen en/of dicht bij boomkronen, struiken of vegetatie. 
Vleermuizen jagen in dat open luchtruim vooral op het moment dat daar ook iets te vangen valt. Die insecten 
zullen daar juist niet zijn als het (hard) waait. De turbines zullen vooral (hard) draaien als het (hard) waait. Zo 
bezien zou het probleem van vleermuizen als slachtoffers van windturbines (in open gebied) mee kunnen 
meevallen omdat de dieren en het potentiële gevaar elkaar ontlopen. Maar als er gezocht of onderzocht wordt, 
worden er slachtoffers gevonden, zowel van de soorten van het open landschap, als van de soorten van het half 
open of zelfs meer gesloten landschap. En dat ook op momenten dat er een behoorlijke wind staat. Desondanks 
zijn er ook locaties waar zoeken niets opleverde. 
 
In het onderstaande overzicht worden op basis van literatuur, en ervaring met de ecologie en het gedrag van 
vleermuizen en hun landschapsgebruik, met vleermuizen in de planologie en met vleermuizen in relatie tot de 
planning en ontwikkeling van windturbines, de potentiële risico’s en effecten van ‘windenergie’ op ‘vleermuizen’ 
geanalyseerd en beschreven. Tegelijk worden de lacunes in kennis en onderzoeksvragen die naar voren komen 
benoemd.  
 
Windturbines: bedreiging op populatieniveau? 
Op dit moment zijn 16 Europese vleermuissoorten als slachtoffers door windmolens bekend, waaronder 11 in 
Nederland voorkomende soorten. In Nederland zijn tot nog toe slechts 1 gewone dwergvleermuis en 1 ruige 
dwergvleermuis als slachtoffer bekend. Dit komt waarschijnlijk omdat er nog niet gericht wordt gezocht. Het is 
dus nog onbekend of de 11 soorten ook als slachtoffer in Nederland vallen, en hoeveel dat er dan zijn. De 
hoofdvragen voor de Nederlandse situatie zijn dan ook: welke slachtoffers vallen er, hoeveel slachtoffers vallen er 
en hoe verhoud die sterfte zich tot geschatte grootte van de populatie en de te verwachten natuurlijke aanwas 
van die soorten? Zijn er ten gevolge van slachtoffers van windturbines negatieve populatie trends te verwachten?  
 
Soorten 
Rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers en andere soorten werden in het buitenland ook als 
slachtoffer gevonden bij turbines waarbij de wieken minstens 60 meter boven maaiveld blijven. Van een soort als 
de ruige dwergvleermuis was tot voor kort niet bekend dat ze zo hoog vliegen. Van rosse vleermuizen is wel 
bekend dat ze gemakkelijk tot 50 meter hoog vliegen. Daarnaast zijn van deze soort anekdotisch wel 
waarnemingen van grotere hoogtes bekend.  
Ook een niet trekkende, laag vliegende soort als de gewone dwergvleermuis, die bovendien vooral in het 
randgebied in gesloten tot half open gebied jaagt, wordt in het buitenland relatief veel als slachtoffers gevonden. 
Dit is een veel voorkomende soort, dus wellicht is dit een simpel kanseffect. Maar het duidt er in ieder geval op 
dat soorten die volgens de gangbare kennis en inzichten relatief laag en relatief dicht bij vegetatie jagen, toch in 
de buurt van de wieken kunnen komen.  
Het is duidelijk dat onze kennis van de maximum hoogte en van de verdeling van vlieghoogtes van jagende en 
trekkende dieren onvoldoende is. Het is dan ook van belang te achterhalen wat die vlieghoogtes zijn en wat de 
kwantitatieve verdeling van vlieghoogtes, van jagende (stand) vleermuizen, en van trekkende dieren is, 
bijvoorbeeld met behulp van observaties met infrarood-camera’s of automatische  luisterkistjes (zie kader 5.5). 
 
Trek en gebiedsvoorkeuren 
Gegevens uit Europa (en de VS) laten zien dat de meeste slachtoffers vallen onder de trekkende en de veelal 
hoog, in open gebied jagende soorten, en dat de piek aan slachtoffers ligt tijdens de periode van de herfsttrek. 
Hierbij gaat het in Europa vooral om de relatief veel voorkomende trekkende soorten rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis, maar ook om de sterk bedreigde bosvleermuis.  
Op dit moment is er nog niet veel bekend over vleermuistrek in Nederland. Zo is onbekend waar de trekroutes 
liggen, welke zones er bij trek worden gebruikt? Het is van belang te achterhalen hoe deze zones samenhangen 
met het landschap, zodat door gericht plaatsen van windmolens buiten de trekzones slachtoffers kunnen worden 
beperkt.  
Migratie is beperkt tot bepaalde perioden in het jaar. We kennen voor een aantal soorten de herfsttrek, maar niet 
of er in andere periodes in het jaar trek optreedt, wanneer de grootste aantallen doortrekken en hoe hangt deze 
dynamiek samenhangt met weersgesteldheid en vooral windsterktes? Is hier duidelijke relaties te leggen zijn, 
zou dan vermijding door het op bepaalde momenten uitschakelen van bepaalde turbines mogelijk zijn? En is het 
dan wellicht zelfs mogelijk trekactiviteit (bijvoorbeeld akoestisch) te registreren en bij een bepaalde 
drempelwaarde de turbine uit te schakelen?  
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Op deze vragen kan een antwoord gekregen worden met een gerichte monitoring van slachtoffers, en het 
relateren van slachtoffervondsten aan periode, lokale verspreidingsinformatie, technische specificaties 
windmolens. Migratie kan worden onderzocht door automatische luisterkistjes of warmtebeeldcamera te 
bevestigen aan een ballon of vlieger en met vaststellen van trek met (tracking)radar en meteorologische radar. 
 
Leergedrag 
Lokale populaties van zowel de trekkende als de niet trekkende soorten lijken op termijn met de aanwezigheid 
van de windmolens om te kunnen gaan. Aanpassingen in gedrag en landschapsgebruik zijn waarneembaar. Dit 
lijkt logisch omdat ze als populatie of individuen kunnen leren omgaan met de gevaren. Dit leren kan echter ten 
koste gaan van individuen. 
Om hier meer inzicht in te krijgen is het belangrijk de aantallen slachtoffers te volgen, en het landschapsgebruik 
voor en na de bouw van installaties te bepalen. Is een aanpassing van gedrag zichtbaar?  
 
Niet-hoogvliegende of trekkende soorten 
Ondanks mogelijke aanpassings- en leereffecten voor de standpopulaties, worden (in het buitenland) toch veel 
slachtoffers gevonden. Dit lijkt vooral op te treden bij windmolens dichter bij of boven bos. Er is nog maar weinig 
bekend over welke soorten, en hoeveel dieren jagen in en boven de ‘struikachtige structuur’ van de bovenkant 
van de boomkronen. Doordat recent installaties vaker dichter bij of zelfs tussen en boven opgaande vegetatie 
worden geplaatst, lopen ook de soorten van de halfopen omgeving meer risico. Het mag duidelijk zijn dat het 
landschapsgebruik samenhangt met de functies die dit landschap voor vleermuizen zou kunnen vervullen c.q. 
vervult (jachtgebied, vliegroute). De vraag is nu, welke soorten worden in Nederland in de zomer (buiten trektijd!) 
slachtoffer? Wat is de relatie van slachtofferaantallen met het landschap? Wat is de relatie van 
slachtofferaantallen met het voorkeursleefgebied van die soorten? En meer specifiek, welke soorten jagen boven 
de boomkronen, en welke van die boven de boomkronen jagende soorten, worden daadwerkelijk slachtoffer. Is 
bij nieuwbouw vermijding door het ontzien van jachtgebieden en vliegroutes te realiseren?  
 
Mechanisme 
Er worden slachtoffers gevonden met verwondingen of missende vleugels, en zelfs doormidden gehakte 
vleermuizen. Maar lang niet alle dieren vertonen uitwendig zichtbare letsels. Er mag vanuit worden gegaan dat 
als het dier door de wiek geraakt wordt, dat er dan ook letsel zichtbaar is. Vermoedelijk is er een zone van 
turbulentie achter de vleugel van de turbine waarin de vleermuis meegezogen wordt. Een dergelijk verschijnsel, 
het aantreffen van ongeschonden slachtoffers, is ook bekend bij (kleinere) vogels. Wel wordt er soms vet op de 
vacht van de slachtoffers gevonden: mogelijk het gevolg van uittreden vet door de onderdruksituatie. Uit 
onderzoek in de VS werd duidelijk dat sommige slachtoffers inderdaad door de wieken geraakt werden of 
vermoedelijk door de luchtstroom dicht bij de wieken ‘meegezogen’ werden en tegen de grond gesmakt, of door 
de onderdruk in die luchtstroom al overleden.  
Onderzoeksvragen zijn dus: is het werkelijk zo dat vleermuizen meegezogen worden door turbulentie, en zo ja, is 
de turbulentie te verminderen? En resulteert dat in minder slachtoffers? Aanvullend zouden, uiterlijk 
ongeschonden, slachtoffers veterinair onderzocht kunnen worden, op intern letsel, en zou eventuele, bij technici 
beschikbare informatie, over turbulentie en zuigende werking beschikbaar gemaakt moeten worden.  
Hoe is het gedrag van vleermuizen ten opzichte van windturbines en wieken van windturbines, bij verschillende 
snelheden? Is er sprake van aantrekking? Wat is de aantrekkingskracht?  
 
Warmte en luchtvaartverlichting 
De warmte van turbines en lichtmarkering op de turbines kunnen insecten en daarmee insectenjagende 
vleermuizen aantrekken. In zweden is met een warmtebeeldcamera waargenomen hoe een noordse vleermuis 
reageerde op insecten die bij het turbinehuis zwermende insecten, en vervolgens geslagen werd door een wiek 
(mond. med. Lothar Bach). 
Vragen die dus belangrijk zijn: zijn turbinehuizen van de in Nederland gebouwde turbines warm t.o.v. hun 
omgeving? Trekken ze insecten aan? Trekken ze vleermuizen aan?  
Hoge objecten, zoals windmolens, dienen een obstakellicht te dragen als waarschuwing voor de luchtvaart. Het 
is nog onduidelijk of deze lichten insecten aantrekken, en zo ja, of deze op hun beurt vleermuizen aantrekken? 
Als deze vragen beantwoord zijn, kan er nagedacht worden over vermijding door het tegengaan van deze 
aantrekking, bijvoorbeeld door vervangen van het spectrum van lichten, of isolatie van de turbine. 
 
Microgeneration 
Een recente ontwikkeling zijn de kleine turbines (microgeneration) die in de bebouwde kom door privé-personen 
of organisaties op gebouwen kunnen worden geplaatst. In Groot-Brittannië zijn hier al slachtoffers van bekend. 
Waar in Nederland met de microgeneratie wordt gewerkt, en of er in Nederland ook vleermuizen slachtoffer 



VZZ                               Vleermuizen en windenergie 

worden van “microgeneration windmolens” is bij Zoogdiervereniging VZZ  onbekend. Onderzoek of er 
slachtoffers vallen en of rekening gehouden wordt met leefgebieden van vleermuizen in stedelijk gebied is 
wenselijk. 
 
Off shore 
Off shore zijn (nog) geen slachtoffers gevonden of bekend geworden. Het is ook moeilijk voor te stellen hoe een 
in zee gevallen kleine vleermuis gevonden kan worden voordat deze is gezonken of is gevonden door aasetende 
vogels of vissen. Tegelijk blijken vleermuizen veel vaker op of over zee te trekken en zelfs te jagen dan werd 
vermoed. Genetisch onderzoek laat een uitwisseling van genen van de ruige dwergvleermuis tussen Groot 
Brittannië en het vaste land zien. In Zweden zijn groepen rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen waar te 
nemen die over zee in zuidwestelijke richting vertrekken. In Nederland blijkt de ruige dwergvleermuis veel vaker 
boven het relatief grote open water van randmeren of IJsselmeer te jagen dan werd verwacht (o.a. Kuijper et al. 
2006; Limpens 2002). 
Welke soorten komen voor boven zee? Jagen ze (jaarrond) of trekken ze in bepaalde seizoenen boven open 
water off shore voor de Noordzee kust of voor de kust van de grote meren in Nederland?  
Deze vragen zijn te beantwoorden van het varen van transecten op zee of gebruik van radars, of Door detectors 
en/of automatische geluidsregistratie units of warmtebeeld camera’s en hoge snelheid infrarood camera’s op off 
shore eilanden of andere stationaire objecten in zee te plaatsen.  
Monitoring van slachtoffers is methodisch erg lastig, maar is wellicht mogelijk door automatische registratie bij de 
turbines met behulp van langdurige automatische registratie met warmtebeeld camera’s of hoge snelheid 
infrarood camera’s. 
 
Methodiek slachtoffermonitoring 
In Nederland zijn, zoals hiervoor al aangegeven werd, tot nog toe slecht 1 gewone dwergvleermuis en 1 ruige 
dwergvleermuis als slachtoffer bekend. Bij onderzoek naar vogelslachtoffers zijn in Nederland nooit vleermuizen 
als ‘bijvangst’ gevonden of gerapporteerd. Het is zonder meer mogelijk dat er geen of nauwelijks slachtoffers zijn 
gevallen op de locaties waar in Nederland naar vogels is gezocht. Maar het is ook mogelijk dat daar wel 
vleermuisslachtoffers zijn gevallen, mat dat deze om methodische redenen niet werden gevonden.  
Enerzijds kan het lage aantal vondsten liggen aan het zoekbeeld en de ervaring van de zoekers. Anderzijds lijken 
vleermuizen veel sneller te worden opgeruimd door aaseters en doodgraverkevers en veel sneller te rotten, dan 
(de veren van) vogels. De vleermuisslachtoffers vallen vooral ’s nachts. Nachtactieve aaseters, zoals vossen en 
marterachtigen, kunnen deze warme zoogdierlichamen relatief gemakkelijk vinden. Dode zoogdieren lijken 
letterlijk aantrekkelijker voor dodengraverkevers dan dode vogels. Er zijn voorbeelden waarbij een ‘s ochtends 
vers gevonden vleermuis aan het eind van de middag al ondergegraven was.  
Ondanks de methodische moeilijkheden werden in projecten in Duitsland en de VS, waar gezamenlijk door 
vleermuis- en vogelspecialisten is gezocht, vleermuizen gevonden. Zelfs meer dode vleermuizen dan vogels 
(soms 5 – 10 x meer!).  
 

 
On
ko
na
Ee
me
nie
go
 
5.4
 
Ec
He
on
Vo
ec
co

. 
Over het algemeen vond men enkele tot enkele tientallen dode vleermuizen per turbine  per jaar
45 

 

derzoek naar optimalisatie van methodiek is dus wenselijk, om tot een (kosten-)effectieve monitoring te 
men. Omdat het interessant is te weten, in welke periode in de nacht de slachtoffers vallen, meermaals per 
cht zoeken een interessante aanvulling.  
n andere methodiek die getest kan worden is een langdurige automatische registratie van de turbinegondel 
t warmtebeeldcamera’s of hoge snelheid infrarood camera’s. ’s Nachts zoeken is voor onervaren waarnemers 
t makkelijk, maar kan met een warmtebeeldcamera, met getrainde speurhond, of door menselijke zoeker 
ed te trainen en intensief te laten werken (zie ook bijlage 3). 

.2 Waarom vallen er slachtoffers?   

holocatie 
t is niet duidelijk waarom vleermuizen met hun echolocatie de molens niet simpelweg waarnemen en 
twijken. Hierover zijn wel indicatief gedachten te formuleren.  
oral trekkende dieren lijken soms op de automatische piloot te vliegen. Het is niet zeker of er (continu) 
holocatie gebruikt wordt. Ook al wordt er af en toe geroepen, de informatie van de echo’s wordt niet 
nsequent verwerkt. Dieren kunnen ook uitgeput zijn.  
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Tijdens vliegen op grote hoogte worden slechts enkele signalen per seconde uitgezonden. Dat betekent dat een 
molen inclusief de wieken als een stilstaand object wordt waargenomen. De vleermuizen zullen de snelheid van 
de wieken (vleugelpunten bewegen 200 – 250 km/u) niet herkennen of begrijpen. 
Dit zou kunnen betekenen dat trekkende en dus vermoeide en op ‘automatische piloot’ vliegende vleermuizen 
meer risico lopen slachtoffer te worden van windmolens? 
Om hierin meer inzicht te krijgen, moet er onderzocht of echolocatie gebruikt wordt tijdens de trek. Dit kan met 
detectors, automatische registratie units aan ballon of met vlieger. Er kan vervolgens bepaald worden of er 
geroepen wordt bij windmolens, wat de reactie is op windmolen, en onderzocht of ook uit de echolocatie-signalen 
blijkt dat de turbines of wieken (kunnen) worden waargenomen. 
 
Daarnaast werkt echolocatie over een betrekkelijk korte range. Zeker voor een soort als de ruige dwergvleermuis 
geldt dat op het moment dat het dier echo’s terug krijgt van de wieken of de turbine en begrijpt dat het om een 
bewegend object en mogelijk gevaar gaat, het al zeer dicht bij de wieken is en wellicht in de turbulentie komt, of 
door de wieken geraakt wordt.  
Roepen met 2 pulsen per seconde, hetgeen past bij bijvoorbeeld een trekkende rosse vleermuis, betekent dat de 
vleermuis tot ongeveer 80 meter vooruit luistert, en dat ze slechts 2 ‘beeldjes’ per seconde krijgt. Bij een 
vliegsnelheid van 10 – 20 m/s (iets meer dan de gemeten snelheden voor jagende dieren) is er dus 4-8 
seconden tijd om te reageren.  
Op het moment dat soorten over grote afstand willen luisteren of een grootte reikwijdte willen hebben, gebruiken 
ze lange vlakke pulsen. Daarmee is de afstandsbepaling van objecten slechts heel beperkt.  
Roepen met 4 pulsen per seconde, hetgeen past bij een trekkende ruige dwergvleermuis, betekent dat de 
vleermuis tot ongeveer 40 meter vooruit luistert, en dat ze slechts 4 ‘beeldjes’ per seconde krijgt. Bij een 
vliegsnelheid van 5 – 10 m/s (iets meer dan gemeten voor andere Pipistrellus soorten bij het jagen) is er 
eveneens 4 tot 8 seconden tijd om te reageren. Tijdens de trek kan de feitelijke reactietijd nog kleiner zijn doordat 
de dieren op de automatische piloot vliegen en de informatie niet snel genoeg tot zich door laten dringen. Een 
baardvleermuis die jaagt boven de boomkronen roept met ca. 10 pulsen per seconde. Ze heeft daarmee 
weliswaar 10 beelden per seconde, maar ‘kijkt’ slechts 15-17 meter vooruit. Bij een vliegsnelheid van 5-10 m/s is 
er dan 1 tot 3 seconden om te reageren.  
De relatie tussen echolocatie-type en slachtofferrisico is dus belangrijk voor het begrip waarom slachtoffers 
vallen. Onderzoek of - en met welke echolocatie-signalen wordt gewerkt tijdens het naderen van windturbines, 
zowel in jachtgebied in de zomer als tijdens de trek zou hier veel inzicht in geven. Dit kan met behulp van 
batdetectors, automatische registratie units aan ballon of vlieger. Daarbij zouden vliegsnelheden van jagende en 
trekkende dieren onderzocht moeten worden (multi array microphone; high speed camera). 
 
Uitwijken 
Als de vleermuis de turbine waarneemt en herkent, en vervolgens reageert door parallel aan het vlak van de 
wieken af te buigen, of wellicht probeert tussen de draaiende wieken door te vliegen, dan komt ze wellicht in het 
gebied van de turbulentie. Naar verwachting zullen de soorten verschillen in de vatbaarheid om meegezogen 
worden, al naar gelang hun vliegsnelheid en vleugelvorm en grootte van de vlieghuid. Vanuit dat aspect zal de 
kans om gegrepen te worden voor bijvoorbeeld een rosse vleermuis, met smalle vleugels en een hoge 
vliegsnelheid kleiner zijn dan die van een baardvleermuis met bredere vleugels en lagere snelheid.  
Er zou dus een relatie is er tussen slachtofferrisico en vleugelmorfologie kunnen bestaan. Dit is te onderzoeken 
door reactie en gedrag dieren bij windturbine onderzoeken, met behulp van “multi array microphone” en 
hogesnelheidscamera’s. 
 
Vrijloop 
Bij onrendabele lage windsnelheden worden windmolens veelal in de zogenaamde vrijloop gezet: de 
molenbladen staan dan recht op de windrichting. De vrijloop zorgt er tevens voor dat de turbines meer kracht 
kunnen absorberen, dan stilstaand, zodat de turbines lichter uitgevoerd kunnen worden, de 
vermoeidheidsbelasting lager is, en de levensduur van de turbine verlengd wordt ( MAJ Kortenoever, sch. 
meded.). Amerikaans onderzoek geeft echter aan dat er vooral slachtoffers vallen op momenten dat de wieken 
op een vrijloop stand draaien bij weinig wind, en veel minder in situaties bij flinke windsnelheden met hoge 
wieksnelheden. Dit hangt wellicht samen met activiteitspatronen van vleermuizen: bij lagere windsnelheden 
zullen er meer insecten vliegen, en zullen vleermuizen meer jagen in opener landschappen, waar de turbines 
vaak geplaatst zijn  
Het zou interessant zijn slachtoffer aantallen in relatie tot windsnelheden te meten, tussen turbines die in vrijloop 
gaan, en turbines die dit niet doen. Als er inderdaad meer vleermuis-slachtoffers vallen bij vrijloop, kan er 
besloten worden tot stilzetten van de molens bij lage windsnelheden 
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5.4.3 Geluidsverstoring  
Een van de effecten die de vleermuizen mogelijk verstoren is het ultrasone geluid dat sommige installaties 
produceren.  
Het is vanuit de theorie rond de werking van echolocatie niet helemaal duidelijk waarom soorten zich door dit 
geluid zouden laten verstoren. Het is nauwelijks mogelijk de echolocatie van vleermuizen te verstoren of te 
‘jammen’ met ultrasone, ruisachtige geluiden of zelfs met pulsen die lijken op echolocatie. Toch is bij bijvoorbeeld 
laatvliegers waargenomen dat deze installaties meden welke luide zwiepende ultrasone geluiden produceerden 
in de door laatvliegers gebruikte frequentieband. Niet alle installaties en niet alle wieken maakten die geluiden, 
wat deed vermoeden dat het om een beschadiging van een wiek ging. Dit betekent dat ultrasone stoorgeluiden 
van windturbines – als die optreden – potentieel het jachtgebied van vleermuissoorten kunnen aantasten.  
 
Een quick scan om helder te krijgen of huidige generaties windturbines geluid produceren in de ultrasone 
bandbreedte is wenselijk. Als dat zo is, dan kan er overgegaan op onderzoek of vleermuizen hierop reageren in 
voorkomen, aantallen en gedrag? Een bijproduct van dergelijk onderzoek zou dus een ultrasone 
afschrikker/waarschuwer voor vleermuizen kunnen zijn. 
In de VS zijn stoorgeluiden geprobeerd als middel om vleermuizen af te schrikken bij Eptesicus fuscus, een 
Amerikaanse laatvlieger soort. De dieren meden de storende geluidsbron significant tijdens vliegexperimenten. 
Als er voedsel werd aangeboden werd dat wel in de stoorzone gevangen, maar was er toch een voorkeur voor 
de geruisarme omgeving. Dit bevestigt dat het niet gaat om jammen of verstoren van de echolocatie 
performance, maar om ontwijken van het storende geluid. (Spanjer, 2006; poster paper). Dit onderbouwt 
enerzijds het feit  dat stoorgeluid van turbines leefgebied of jachtgebied zou kunnen aantasten, maar biedt 
anderzijds kansen tot voorkomen van slachtoffers door afschrikken van vleermuizen. Het is dus wenselijk te 
onderzoeken of en met welke geluiden vleermuizen zijn af te schrikken van windturbines, ter voorkoming van 
slachtoffers. Dit zou men moeten onderzoeken in relatie tot de reacties en het gedrag van zowel de soorten van 
lokale standpopulaties als trekkende populaties. 
 
 
5.4.4. Gebruiksfase: wettelijke verplichtingen 
De zorgplicht uit de Flora- en faunawet en een eventuele de passende beoordeling vanuit de NB wet verplicht en 
de initiatiefnemer na te gaan of er in het landschap op de locatie waar vleermuizen en functies voor vleermuizen 
(jagende dieren, dieren op vliegroute, trekkende dieren) aanwezig zijn welke door de gebruiksfase bouwfase en 
het ruimtebeslag aangetast zouden kunnen worden. Het gaat dan om slachtoffers / slachtofferrisico en eventueel 
verlies aan jachthabitat.  
De eisen vanuit de m.e.r. vragen in feite al vroeger in het planproces hetzelfde, maar op een wat groter en 
abstracter schaal niveau en ter vergelijking van alternatieven. Een s.m.b. zou op grotere schaal en nog vroeger in 
de planvorming vragen om het kennen van de belangrijke zomerleefgebieden en trekroutes om locatiekeuzes te 
kunnen onderbouwen vanuit het aspect van biodiversiteit.  
 
Op basis van (eventueel) beschikbare gegevens over de locatie(s) en een deskundige beoordeling van het 
landschap kan een inschatting van de kans van aanwezigheid van zulke functies worden gegeven, evenals van 
de noodzaak nader onderzoek naar het optreden van de functies te doen. In relatie tot de details van de te 
bouwen installatie en de mogelijkheid hiermee te schuiven kan vervolgens een eerste inschatting worden 
gegeven van de effecten en de mogelijkheid deze te voorkomen. Hieruit kan een tweede inschatting worden 
gegeven van de noodzaak tot nader onderzoek naar het optreden van de functies. In afhankelijkheid van de te 
verwachten functies wordt met voor de functie adequate methoden nader onderzoek gedaan.  
Met de informatie uit de bovenstaande stappen kunnen de aanwezige functies worden beschreven, de 
(mogelijke) effecten worden beoordeeld en aanbevelingen voor vermijding, mitigatie en compensatie worden 
gedaan (Limpens 2006).  
In bijlage 2 wordt een stappenplan gegeven voor een effectieve aanpak van een onderzoek (naar Limpens 
2006). De stappen in deze bijlage dienen door de windmolen exploitant in te worden gepast in de planning van 
plaatsing en bouw. 
 

Tabel 4 geeft een samenvattend overzicht van de beschikbare informatie (en de lacunes) van factoren die 
relevant zijn voor het inschatten van het risico dat vleermuizen lopen om slachtoffer te worden van windturbines. 
De grootte van het risico (botsingskans) is afhankelijk van factoren als vlieghoogte, afhankelijkheid van 
geleidende structuren, trek, vlieggedrag en voorkomen. Uit de kolommen “gewogen risico” blijkt dat vooral de 
Rosse vleermuis,  Ruige dwergvleermuis en Gewone dwergvleermuis een verhoogd risico lopen. Van een soort 
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als de Tweekleurige vleermuis kan het risico in Nederland nog wel hoger blijken dan op grond van de huidige 
verspreidingsgegevens wordt verwacht omdat vrijwel niets bekend is over verspreiding in trektijd.  
Tabel 4 Slachtofferrisico bij Nederlandse vleermuizen. A = Algemeen, VA = vrij algemeen, Z = Zeldzaam, ZZ = Zeer zeldzaam. 
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   zomer zomer zomer najaar  zomer    najaar zomer najaar 

Rosse vleermuis VA + 5 > 50/100 25 > 100 ----- 25 > 100 > 100 ? ++ +++ +++ +++ 

Ruige dwergvleermuis VA + 5 > 50 5 > 50 ++/- 5 > 50 > 100 ? +++ +++ + +++ 

Tweekleurige vleermuis ZZ + 5 > 50/100 25 > 100 ----- 25 > 100 > 100 ? +++ +++ + + 

Gewone dwerg 
vleermuis 

A  5 > 50 5 > 50 ++  >  50 ? ++ ++ +++ +++ 

Bosvleermuis ZZ + 5 > 50/100 5 > 50 ---- 25 > 100 > 100 ? ++ ++ + + 

Laatvlieger VA  5 > 50 5 > 50 +/--  > 100 ? ++ ++ ++ ++ 

Vale vleermuis ZZ  0,5 > 2 0,5 > 25 +++  ? - - - - 

Meervleermuis Z + 0,5 > 2 0,5 > 10 +++ 0,5 > 10 ? - - - + 

Watervleermuis VA  0,5 > 2 0,5 > 10 +++  ? - - + + 

Baardvleermuis Z  1 – 10 1 > 10 +++  ? - - + + 

Franjestaart Z  1 – 10 1 > 10 ++++  ? - - - - 

Gewone grootoor VA  1 – 10 1 > 10 ++++  ? - - + + 

Grijze grootoor ZZ  1 – 10 1 > 10 ++++  ? - - - - 

Brandt’s vleermuis ZZ  1 – 10 1 > 10 +++  ? - - - - 

Ingekorven vleermuis ZZ  1 – 10 1 > 10 ++++  ? - - - - 

Bechstein’s vleermuis  ZZ  1 – 10 1 > 10 ++++  ? - - - - 

Noordse vleermuis ZZ + 5 > 50 5 > 50 +/-- ? > 100 ? ++ ++ - + 

 

De aanbevolen standaard richtlijnen vanuit de Eurobats resolutie over vleermuizen en windenergie vraagt om 
monitoring van de slachtoffers en sterfte. In bijlage 3 van dit rapport wordt de meest wenselijke aanpak van de 
monitoring weergegeven.  
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5.5 Voorstel onderzoeksprogramma Vleermuizen en windturbines 
 
Uit bovenstaande mag duidelijk worden dat er nog een aantal lacunes zijn in de kennis die noodzakelijk is voor 
het schatten van risico’s van windturbines voor vleermuizen. Om tot een optimale, vleermuisvriendelijke plaatsing 
van turbines in het landschap te komen dienen (naast het onderzoek dat wettelijk verplicht is: zie §5.3.2 en § 
5.4.3) deze lacunes gevuld te worden. In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor een 
onderzoeksprogramma, dat deze lacunes dient te vullen. 

De benodigde kennis is terug te brengen tot drie onderzoeksvragen, die op hun beurt weer te zijn verdelen in een 
aantal deelvragen: 
 
1. Vallen er slachtoffers door windturbines onder vleermuizen in Nederland?   

 – Zo ja, welke soorten zijn dit? 
 – Waar gebeurt dit? Bij welke installaties? 
 – Wanneer gebeurt dit (jaardeel, nachtdeel, windsnelheid) 
       
2. Zijn er slachtoffers te verwachten bij off shore turbines? 

 – Hoeveel en welke vleermuizen vliegen boven zee? 
    

3. Waarom vallen er slachtoffers? 

 – Op welke hoogte vliegen Nederlandse soorten? 
 – Welke echolocatie wordt gebruikt rond windturbines, en hoe intens? 
 – Welk geluid genereren windturbines, zijn deze waarneembaar en aantrekkelijk of juist storend? 
 – Hoe gedragen vleermuizen zich rond windturbines? 
 – Trekken waarschuwingslichten op turbines insecten en dus vleermuizen aan? 
 
Deze drie deelvragen worden in de volgende drie paragrafen behandeld. 

 

5.5.1 Vallen er in Nederland slachtoffers? 
Op moment van schrijven zijn er in Nederland 2 slachtoffers door windturbines bekend. Dit geringe aantal komt 
mogelijk omdat er niet gericht gezocht wordt op deze kleine, donker gekleurde en daarom onopvallende dieren. 
Er zijn uit het buitenland door gerichte monitoring wel degelijk slachtoffers bekend, waaronder 11 soorten die ook 
in Nederland voorkomen. 
 
Voor een goede inschatting van de problematiek in Nederland is een gerichte monitoring van slachtoffers 
essentieel. Men onderscheid 5 perioden in het ‘vleermuisjaar’, elk met een ander landschapsgebruik: 
voorjaarstrek, zwermfase, jacht rond zomerverblijfplaats, paartijd, najaarstrek (tabel 1). Door de monitoring in elk 
van deze fases te doen kan een inschatting gemaakt worden van verschillen in de mate risico in deze fasen. Het 
is niet ondenkbaar dat het risico op slachtoffers gedurende de nacht veranderd. Door meerdere keren per nacht 
te zoeken (met behulp van speurhonden of warmtebeeldzoekers) kunnen pieken en dalen in het risico bepaald 
worden.  
 
Door rond veel turbines slachtoffers te zoeken, wordt een beeld verkregen van de factoren, zoals 
landschapsstructuren, die gerelateerd zijn aan veel of juist weinig slachtoffers. Gecombineerd met kennis van de 
ecologie van vleermuizen levert een goed ontworpen monitoringsprogramma dus een instrumentarium op voor 
het minimaliseren van slachtoffers door verstandige plaatsing van de turbines en aanvullende vermijdende 
maatregelen. 
Het is mogelijk dat sommige soorten wel in het gebied rond een turbine voorkomen, maar geen slachtoffer 
worden. Om te bepalen of dit zo is, en of er bepaalde ‘risicosoorten’ zijn, is het belangrijk in een wijdere straal 
rond de gemonitorde turbines een inventarisatie van het voorkomen van vleermuizen te maken. 
 

Methodiek 
Een probleem bij de monitoring van slachtoffers is de geringe waarneembaarheid van de slachtoffers: deze zijn 
klein, donker en zijn ’s nachts te verwachten. Omdat slachtoffers snel kunnen verdwijnen (door predatoren en 
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aaseters, zowel in landelijk als urbaan gebied) is het zaak ’s nachts te zoeken naar slachtoffers. Er zijn goede 
resultaten met warmtebeeldzoekers, maar er zijn ook goede mogelijkheden tot zoeken met getrainde 
speurhonden.  

Idealiter worden slachtoffers gezocht in een vierkant plot rond de turbine met een breedte die gelijk is aan de 
hoogte van de turbine, omdat slachtoffers door de wind een stuk meegevoerd kunnen worden, maar in de 
praktijk zal dit niet altijd mogelijk zijn door hoge vegetatie etc. Het plot wordt in korte banen doorkruist. Het is 
essentieel dat naast de zoekmethodiek ook het oppervlak waarover is gezocht, alsmede de zoekinspanning (in 
manuren) wordt vastgelegd. Hoeveel nachten rond een turbine moet worden gezocht hangt af van het aantal 
slachtoffers dat valt: hoe minder er vallen, hoe meer nachten er moet worden gezocht om een goede analyse 
van de gegevens te maken. Indien haalbaar dienen er drie zoekrondes te worden gedaan: na schemering, 
middernacht en ochtendschemering.  

De inventarisatie op (levende) vleermuizen in rond de ruimere omgeving van de turbines gebeurd door middel 
van de standaard VZZ methodiek: een veldmedewerker gaat met batdetector een nacht het veld in. Gebaseerd 
op een grondige veldkennis bezoekt deze kansrijke delen van het gebied rond de windturbines en noteert de 
passerende vleermuizen. 

Producten 
- Een goed beeld van de problematiek: risicosoorten, risicoperioden en ‘risicolandschappen’.  
- Een instrumentarium voor plaatsingsplanning en beheer van de omgeving die risico op slachtoffers 

minimaliseert. 
 

5.5.2 Offshore 
Het schatten van de risico’s en potentiële impact van offshore windparken behoefte een aparte aanpak. 
Slachtoffers monitoren op zee is zeer moeilijk tot onmogelijk. Ook het schatten van het risico is op basis van de 
beschikbare kennis lastig, aangezien deze kennis zeer summier is. Waarschijnlijk trekken er wel vleermuizen 
over zee: er is genetische uitwisseling tussen Engeland en Nederland, vanuit Scandinavië zijn groepen 
waargenomen die westwaarts boven zee verdwenen en op boorplatformen worden ook regelmatig vleermuizen 
aangetroffen (Boshamer, in prep.). Op welke schaal en waar er boven zee wordt gevlogen is vooralsnog 
onbekend. 
 
Methodiek 
Het bepalen van voorkomen van vleermuizen boven zee zou kunnen met behulp van luisterkistjes, geplaatst op 
offshore turbines, maar ook offshore olieplatforms, vaarwegmarkering (boeien) en andere stationaire mariene 
objecten. 
Een alternatieve aanpak is gebruik van de radarbeelden van het KNMI of de Koninklijke Luchtmacht. De laatste 
wordt al ingezet voor de studie van vogelmigratie. Mogelijk is het monitoren van offshore slachtoffers haalbaar 
met deze luisterkistjes. Een pilot op terrestrische turbines om te bepalen of aan echolocatie het vallen van 
slachtoffers kan worden herkend (houd de echolocatie abrupt op?), is daarbij een eerste stap.   
Het is wenselijk om vooral bij onderzoek aan deze deelvraag internationale samenwerking te zoeken. Eurobats 
vormt daarvoor een geschikte structuur.  
 
Producten 
- Kennis van schaal en soortsamenstelling van migratie en jacht boven zee. 
- Monitoringsmethodiek van slachtoffers bij offshore windparken. 
 

5.5.3 Waarom vallen er slachtoffers? 
Een van de bepalende factoren in de mate waarin vleermuizen risico lopen slachtoffer te worden van turbines is 
de vlieghoogte van de soort tijdens jacht, migratie en paartijd. Helaas is de kennis van vlieghoogtes erg beperkt 
en gebaseerd op anekdotische waarnemingen. Dit kan eenvoudig opgelost worden door gedurende een aantal 
nachten luisterkistjes (zie kader) op vaste punten op verschillende hoogtes te plaatsen. Dit kan op vaste, 
bestaande objecten (palen, in boomkruinen) of aan helium ballonnen aan kabels. 
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Vleermuizen nemen hun omgeving waar met echolocatie. Het is daarom enigszins bevreemdend dat er (in het 
buitenland) zoveel slachtoffers onder vleermuizen vallen. Ze zouden deze ’s nachts immers gewoon waar 
moeten kunnen nemen. Om te weten te komen waarom vleermuizen windturbines niet, of te laat, waarnemen, is 
gericht onderzoek naar het gebruik van echolocatie rond windturbines nodig. Hierin staat centraal welk type 
echolocatie rond windturbines wordt gebruikt, en hoe intens deze echolocatie wordt gebruikt. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat de echolocatie van migrerende vleermuizen zo extensief wordt gebruikt, dat de wieken niet, of te 
laat, worden waargenomen. 
Het is mogelijk dat windturbines ultrasoon geluid produceren, dat de echolocatie stoort. Anderzijds zou ultrasoon 
geluid kunnen werken als waarschuwingssignaal voor de turbines. Een dergelijk mechanisme wordt bijvoorbeeld 
toegepast om walvissen te waarschuwen voor netten. 
 
Het is belangrijk te weten hoe vleermuizen zich gedragen wanneer ze turbines naderen. Nemen ze deze waar, 
proberen ze de turbines te vermijden, en is dat succesvol? Of worden ze er juist door aangetrokken? Dit laatste 
kan ook gebeuren via aantrekkende werking van insecten, die op hun beurt aangetrokken worden door op de 
turbine geplaatste waarschuwingslichten voor vliegtuigen of warmte van de turbines. Aanpassing van het type 
lamp kan dit verhelpen. 
 
Methodiek 
Om vlieghoogte van vleermuizen te bepalen worden luisterkistjes op palen, in boomkruinen geplaatst, of aan de 
grond bevestigde helium (weer)ballonnen. 
Het waarnemen van gedrag vleermuizen rond de windturbines kan geautomatiseerd gebeuren door luisterkistjes. 
Deze worden op de turbine zelf geplaatst, en slaan de echolocatie van de vleermuizen die de turbines naderen 
op. Door tweekanaals luisterkisten te gebruiken, kan soort, vliegsnelheid en richtingsverandering bepaald 
worden. Zoogdiervereniging VZZ heeft ruime ervaring met dit systeem. Door turbines met verschillende typen 
lampen te selecteren, wordt de aantrekkende dan wel afstotende werking van waarschuwingslampen bepaald. 
De geluidsproductie van windturbines kan met dezelfde luisterkistjes worden vastgelegd en kan vervolgens op 
overlap van frequenties worden vergeleken met opnames van geluiden van de Nederlandse vleermuissoorten uit 
ons archief. 
 
Producten 
- Begrip van mechanismen achter slachtoffers door windturbines. 
- Kennis van eventuele aantrekkende werking van waarschuwingslichten op turbines. 
- Een ultrasoon waarschuwingssysteem (‘pinger’)? 
 
5.5.3 Integratie 
Door de onderzoeksonderdelen 5.5.1 en 5.5.2 te combineren, verkrijgt men een beeld van zich in ruime 
omgeving rond de turbines bevindende soorten, de soorten die de turbines naderen, en de daadwerkelijke 
slachtoffers. 

 

Luisterkistjes 
Om over langere tijd, op vaste plekken vleermuizen waar te nemen zijn luisterkistjes ontwikkeld. Luisterkistjes 
zijn een aan elkaar verbonden baatdetectors, een digitale voice recorder die op geluid reageert en een 
tijdsignaal. Zo worden dus alle passerende vleermuizen automatisch opgenomen, met tijd en datum. 
Luisterkisten kunnen worden ingezet voor moeilijk bereikbare plaatsen: op vaste punten op het water, op 
windturbines maar bijvoorbeeld ook aan verankerde heliumballonnen. 
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6. Vermijden, mitigeren en compenseren 
Maatregelen ter vermijding, mitigatie en compensatie van effecten van windturbines op vleermuizen, moeten ten 
dele nog ontwikkeld en getest worden. In het onderstaande overzicht staat aangegeven wat theoretisch mogelijk 
is en wat getest moet worden.  
 
 

Vermijden Mitigeren Compenseren 
   
Op grotere schaal van trek    
- Turbines en windparken 

buiten de migratiezones 
lokaliseren; 

- Op grotere schaal keuze 
voor geconcentreerde 
opstellingen buiten 
migratiezones i.p.v. 
verspreid aanwezige 
turbines en parken 

- Afschrikken met geluid en of 
licht.  

- Uitzetten tijdens migratie 
periode, automatisch uitzetten 
op moment dat trek optreedt.  

- Proberen turbulentie en 
zuigende werking te 
verminderen. 

- Proberen structuren aan te 
bieden die omleiding mogelijk 
maken  

   
Op grotere schaal leefgebied    
- Turbines en windparken 

buiten de belangrijke 
leefgebieden lokaliseren  

- Op grotere schaal keuze 
voor geconcentreerde 
opstellingen buiten 
migratiezones i.p.v. 
verspreid aanwezige 
turbines en parken 

- Afschrikken met geluid en of 
licht.  

- Proberen turbulentie en 
zuigende werking te 
verminderen. 

- Verbeteren van geschikt 
foerageergebied op afstand 
van het windpark  

   
Op lokale schaal van park    
- Turbines en toegangswegen 

zo aanlegen dat geen 
belangrijke functies in het 
landschap (verblijfplaatsen, 
vliegroutes of jachtgebied) 
worden aangetast  

- niet kappen/slopen tijdens 
bewoning of gebruik als 
vliegroute 

- Alternatieve structuren voor 
verblijfplaatsen realiseren 

- Afhankelijk van soort is het al 
dan niet mogelijk alternatieve 
structuren voor vliegroutes te 
ontwikkelen 

 

- Turbines en windparken zo 
plaatsen t.o.v. vliegroutes en 
jachtgebied in het landschap, 
dat geen of klein 
slachtofferrisico optreedt 

- Bedrijfsregiems instellen 
waarbij voor vleermuizen 
gevoelige perioden in nacht 
of seizoen worden ontzien 

- Afschrikken met geluid en of 
licht.  

- automatisch vrijloop van 
turbine op moment dat hoge 
activiteit optreedt.  

- Proberen turbulentie en 
zuigende werking te 
verminderen. 

- Afhankelijk van soort is het al 
dan niet mogelijk alternatieve 
structuren voor vliegroutes te 
ontwikkelen 

- Verbeteren van geschikt 
foerageergebied op afstand 
van het windpark 
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Bijlage 1. Protocol voor planning methoden, periodes, en inventarisatie rondes en intensiteit  
- Eco consult & project management / zoogdiervereniging VZZ. © Herman Limpens, juni 2006. 
 
Op basis van 
- de selectiviteit en effectiviteit van de verschillende beschikbare inventarisatiemethodes, 
- de regio in Nederland waarin het plangebied ligt (→te verwachten soorten), 
- het concrete landschap in een plangebied (→ te verwachten soorten, en functies landschap), 
- en de te beoordelen ingreep  
kan worden uitgewerkt welke methoden, in hoeveel rondes en op welke momenten moeten worden 
ingezet voor een effectieve gerichte inventarisatie van het voorkomen en landschapsgebruik van 
vleermuizen in een plangebied ten behoeve van de beoordeling van een ingreep. 
 

 
Elke beschikbare methode voor het waarnemen van vleermuizen heeft eigen specifieke kansen en 
mogelijkheden om de verschillende soorten te kunnen waarnemen of determineren, of het betreffende 
landschapsgebruik (verblijfplaats, route, jachtgebied) te kunnen vaststellen. Elke methode is daardoor 
tegelijk op haar eigen wijze selectief (Limpens & Roschen 1996, 2002). Het beste resultaat wordt 
verkregen door het in zetten van een strategische combinatie van methoden (Bach & Limpens 2003; 
Brinkman et al. 1996; Brinkmann & Limpens 1999; Rahmel et al. 1999, 2004; Verboom & Limpens 2004). 
Dit protocol voor de planning van methoden, het aantal inventarisatie rondes, en de inventarisatie-
intensiteit is bedoeld als richtlijn en ondersteuning bij het maken van een verantwoorde doelgerichte 
keuze. Tegelijk kunnen, ook voor degenen die offertes of rapporten moeten beoordelen, een aantal 
kwaliteitseisen voor goed onderzoek van het schema worden afgeleid. De verschillende 
inventarisatiemethodes zijn verschillend effectief voor de verschillende soorten. 
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Kwaliteitseis: ten minste die methoden inzetten die nodig zijn om alle in het betreffende landschap te 
verwachten soorten aan te tonen dan wel uit te sluiten! 
 
De aanwezigheid van vleermuizen in het landschap en hun gebruik van het landschap verschilt van nacht 
tot nacht. Er is sprake van dynamiek in voorkomen en verspreiding, en in het landschapsgebruik.  
Kwaliteitseis: ten minste, en onder gebruikmaking van de juiste methoden, zoveel rondes inzetten als 
nodig zijn, om voor alle te verwachten soorten, het gebruik van de verschillende te beoordelen 
landschapselementen/landschapsdelen aan te tonen dan wel uit te sluiten. 
 
De aanwezigheid van vleermuizen in het landschap en hun gebruik van het landschap verschilt ook in de 
loop van het seizoen. Omdat niet elke methode op elk moment in het seizoen is in te zetten, zijn de 
verschillende soorten in de loop van het seizoen wisselend effectief op te sporen: 
Kwaliteitseis: ten minste, en onder gebruikmaking van de juiste methoden, alle rondes in het seizoen 
inzetten, van balts van grootoorvleermuizen in maart/april tot balts van gewone en ruige 
dwergvleermuizen in september of balts van tweekleurige vleermuizen in november, die nodig zijn om 
alle in het betreffende landschap te verwachten soorten aan te tonen dan wel uit te sluiten. Bovendien 
moet dit gebeuren voor alle te beoordelen landschapselementen/landschapsdelen. 
 
Het gaat bovendien bij een beoordeling van de effecten van een ingreep, of een ontheffingaanvraag niet 
alleen om het voorkomen van soorten, maar om het in kaart brengen van het concrete landschapsgebruik 
ofwel de ''functies die het landschap voor vleermuizen kan hebben'' (verblijfplaats, jachtgebied, route) 
welke mogelijk door een ingreep geraakt gaan worden. 
Kwaliteitseis: ten minste, en op de juiste momenten in het seizoen, die methoden inzetten die nodig zijn 
om alle in het betreffende landschap te verwachten ''functies die het landschap voor vleermuizen kan 
hebben'' (verblijfplaats, jachtgebied, route) aan te tonen dan wel uit te sluiten. 
 
Welke methoden, welke rondes en hoeveel rondes en met welke intensiteit en hoe deze concreet in het 
landschap worden ingezet, hangt uiteindelijk af van de te beoordelen ingreep en de in de regio en het 
landschap te verwachten soorten en ‘functies van het landschap’. 
Kwaliteitseis: in de offerte en verslaglegging uitwerken waarom bepaalde methoden wel of niet worden 
ingezet, waarom bepaalde inventarisatieperiodes in het seizoen wel of niet worden benut en waarom het 
gekozen aantal rondes en de ingezette intensiteit voldoende zijn. In de verslaglegging dient vervolgens te 
worden geëvalueerd of de aanpak inderdaad afdoende is geweest om aan voornoemde kwaliteitseisen te 
voldoen. Dat houdt onder andere in dat voor de soorten / functies die niet aangetroffen zijn, in de 
verslaglegging uitgelegd / aannemelijk gemaakt dient te worden dat deze ook inderdaad niet aanwezig 
zijn. Waar nodig dient geconcludeerd te worden dat aanvullend veldwerk nodig is. 
 
Het op de juiste manier en effectief toepassen van de inventarisatiemethoden en het betrouwbaar en 
effectief determineren, wordt voor een groot deel bepaald door kennis, ervaring en vaardigheid met 
betrekking tot de methoden en soorten. Dit aspect wordt in dit document/hoofdstuk inhoudelijk niet 
behandeld. Het beheersen van de methoden is natuurlijk wel een essentiële kwaliteitseis. 
 
 
Inventariseren met de vleermuisdetector: geluid en zichtwaarneming, zoeken naar zwermende 
vleermuizen; zoeken naar paarterritoria, en –verblijven. 
1, 2, 3 en 4 worden in de praktijk tegelijk en in samenhang uitgevoerd. Inventariseren met de detector is 

relevant voor vaststellen van het soortenspectrum en van het landschapsgebruik en relaties tussen de 
verschillende deelleefgebieden (verblijfplaatsen, routes en jachtgebieden), waarbij de waarnemer met 
een detector, maar ook met automatische registratie-eenheden, vanuit de invalshoek van het 
landschap werkt. Afhankelijk van complexiteit landschap, globaal 0,5 - 1 nacht met een persoon per 
ronde per 100 ha. 
Of er zeven rondes nodig zijn hangt af van 
- complexiteit landschap: kleinschaliger meer rondes 
- of er baltsende grootoorvleermuizen verwacht kunnen worden (bosrijk, parkrijk, voorkomen 

grootoorvleermuizen uit omgeving bekend / data base). Zo niet dan kan de april ronde vervallen. 
- of er op grond van het landschap baltsende gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, 

rosse vleermuizen (eventueel bosvleermuizen) verwacht kunnen worden. Zo niet dan kan de 
september ronde vervallen. 
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De ronde in november, december voor baltsende tweekleurige vleermuizen kan relevant zijn of worden 
wanneer 

- er in de toekomst inderdaad/meer tweekleurige vleermuizen baltsend gevonden worden 
- de ingreep gaat om sloop of renovatie van hoge gebouwen, die potentieel als baltsplek (en dan ook 

als overwinteringsplaats dienen). 
Bij het inzetten van de methode ‘bat detector’ is ook de kwaliteit van de gebruikte bat detector, of meer 

nog het gebruikte type bat detector (HET, TE, DIV) van belang. Hierbij geldt niet, hoe duurder, meer 
high tech, hoe beter, maar dient er gelet te worden op de achterliggende vraagstelling van het 
onderzoek. Voor het inventariseren in het kader van beoordelingen voor de Flora- en faunawet en 
m.e.r. dient er gewerkt te worden met een combinatie van ‘afstelbare/tunebare’ en ‘time-expansion’ 
detectors (HET/TE) en dus ook met analyse van opgenomen geluiden. Het werken met alleen de 
relatief eenvoudige afstelbare detectors (HET) geeft in voorkomende gevallen onvoldoende 
mogelijkheden tot, en zekerheid over de determinaties (Limpens & McCracken 2004). 

 
Netvangst in jachtgebied 
 
5 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum. Wanneer op grond van het landschap, en 

bekende gegevens uit omgeving (data base) bepaalde soorten verwacht kunnen worden, welke met 
andere methoden (b.v. detector) wellicht gemist worden of niet gedetermineerd kunnen worden, dan 
moet netvangst in het jachtgebied worden uitgevoerd (globaal 2 nachten per landschapstype en twee 
nachten per 100 ha). 

 

Controle / visuele inspectie van zolders 
 
6 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum en de beoordeling van een eventuele impact 

op het object zelf. Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data 
base) bepaalde zolderbewonende soorten verwacht kunnen worden, dan moeten controles van de 
zolders worden uitgevoerd wanneer: 
- de soorten met andere methoden wellicht gemist worden, of niet gedetermineerd kunnen worden; 
- of de zolders zelf direct betroffen zijn; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Bij een groot aantal potentiële zolders, eventueel voorbereidingsronde in de winter en controle van 
positief verdachte zolders in zomer. 

 
Controle / visuele inspectie van nestkasten en/of vleermuiskasten 
 
7 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum. 

Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data base) bepaalde 
kasten bewonende soorten verwacht kunnen worden, dan moeten controles van de kasten worden 
uitgevoerd wanneer: 
- de soorten met andere methoden wellicht gemist worden, worden of niet gedetermineerd kunnen 

worden; 
- of de gebieden met kasten zelf direct betroffen zijn; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Controle van kasten kan natuurlijk alleen dan wanneer er kasten hangen. Nieuw ophangen van 
nestkasten of vleermuiskasten is in het kader van onderzoek voor het beoordelen van een ingreep 
(meestal binnen een seizoen) niet zinvol mogelijk, omdat acceptatie van en bewoning van zulke kasten 
een proces van enkele jaren is. 

 
Controle / visuele inspectie van winterverblijven 
 
8 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum en de beoordeling van een eventuele impact 

op het object zelf.  
Wanneer op grond van het landschap, en bekende gegevens uit omgeving (data base) overwinterende 
vleermuizen verwacht kunnen worden, dan moeten controles van de winterverblijven worden 
uitgevoerd wanneer: 
- de winterverblijven mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
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- te verwachten soorten met andere methoden wellicht gemist worden, of niet gedetermineerd kunnen 
worden; 

- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 
(beoordelen effect op netwerk). 

Controle van winterverblijven kan natuurlijk alleen dan wanneer er winterverblijven zijn. Het aantal 
benodigde dagen is afhankelijk van de grootte van het gebied, en de grootte en de aantallen 
aanwezige winterverblijven. Rondes in het zomerseizoen kunnen worden benut om te verkennen of er 
potentiële winterverblijven in het landschap (plangebied) aanwezig zijn. 

 

Controle / visuele inspectie van boomholtes met boomholtecamera of endoscoop 
 
9 is relevant voor het vaststellen van het soortenspectrum, het gebruik van specifieke bomen en 

boomholten als verblijfplaats voor vleermuizen en voor de beoordeling van een eventuele impact op de 
verblijfplaatsen zelf. De methode geeft aanvullende mogelijkheden voor het controleren van bomen 
waar zwermende of anderszins actieve vleermuizen zijn waargenomen, maar waar de exacte 
verblijfplaats nog niet gevonden werd, of voor het controleren of het om een kraamverblijfplaats gaat. 
Het is daarnaast een van de weinige mogelijkheden om te controleren of een boom als winterverblijf 
gebruikt wordt. 
Wanneer op grond van: de aanwezigheid van boomholtes, het voorkomen van soorten die mogelijk in 
bomen overwinteren (data base), en aanwijzingen op het gebruik van de bomen als 
overwinteringsplaats (b.v. baltsende mannetjes), overwinterende vleermuizen verwacht kunnen 
worden, dan moeten controles van de potentiële winterbomen worden uitgevoerd wanneer:  
- de bomen mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
- of de soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of het zomerleefgebied betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Controle met de boomcamera kan natuurlijk alleen dan wanneer er boomholtes aanwezig zijn. Het 
aantal benodigde dagen is afhankelijk van de grootte van het gebied, en de grootte en de aantallen 
aanwezige winterverblijven. Rondes met andere methoden in het zomerseizoen kunnen worden benut 
om te verkennen of er potentiële winterbomen in het landschap (plangebied) aanwezig zijn. 

 
Netvangst voor winterverblijven / waarneming met detector voor winterverblijven 
 
10 Vangen van zwermende vleermuizen voor ´winterverblijven´ (zwermlocaties) is relevant voor het 

vaststellen van het soortenspectrum. Bovendien kan zo worden vastgesteld of een winterverblijf 
gebruikt wordt als zwemlocatie. Wanneer bepaalde vleermuissoorten (o.a. Bechstein’s vleermuis, 
Ingekorven vleermuis, mopsvleermuis) op grond van het landschap, en bekende gegevens uit 
omgeving (data base) zwermend verwacht kunnen worden, dan moeten netvangsten voor de 
‘winterverblijven’ worden uitgevoerd wanneer: 
- of de winterverblijven mogelijk zelf direct betroffen zijn; 
- te verwachten soorten met andere methoden wellicht gemist worden, worden of niet gedetermineerd 

kunnen worden; 
- of deze soorten in hun verbinding met andere verblijfplaatsen of jachtgebieden betroffen zijn 

(beoordelen effect op netwerk). 
Het vaststellen van de status van zwermlocatie kan ook gebeuren aan de hand van waarnemingen met 
de bat detector, waarbij eventueel een luisterkistje kan worden ingezet. Determinatie van de soorten is 
dan beperkter mogelijk. 
Netvangsten voor de ‘winterverblijven/zwermlocaties’ of waarnemen met de detector voor 
‘winterverblijven/zwermlocaties’ kan natuurlijk alleen dan wanneer er winterverblijven zijn. 
Globaal 1 avond, nacht per winterverblijf. 

 

Telemetrie / volgen van vleermuizen met zender 
 
11 is relevant voor vaststellen van het landschapsgebruik en relaties tussen de verschillende 

deelleefgebieden (verblijfplaatsen, routes en jachtgebieden), waarbij telemetrie vanuit de invalshoek 
van het individu werkt. Bij soorten die met de bat detector in het algemeen, of in sommige delen van 
hun jachtgebied, moeilijk te herkennen en te detecteren zijn (o.a. Bechstein’s vleermuis, ingekorven 
vleermuis, vale vleermuis, en in mindere mate franjestaart), moet er (aanvullend) met telemetrie 
gewerkt worden. Globaal 5 á 10 dieren maal 5 nachten. 



VZZ                               Vleermuizen en windenergie 

68 

 
Publiciteit / oproepen via media aan publiek tot melden verblijfplaatsen 
 
12 is relevant voor het verzamelen van (aanvullende) informatie over verblijfplaatsen. Globaal 2 dagen 

per plangebied. 
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Bijlage 2.Stappenplan vleermuisonderzoek 
Uit: Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging VZZ & Eco consult & Project management. © Herman Limpens, juni 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Moet er aandacht aan vleermuizen worden besteed? Gegevensbestanden, beschikbare rapporten
Komen vleermuizen voor?     en/of expert judgement 
Mag voorkomen vleermuizen verwacht worden? 
 

Ja, dan ↓ 
 

 
 

1,2 + 3 Informatie voor ↓ 

4 Informatie voor ↓ 

 

 

4 Voorlopige conflictanalyse    Oordeel / analyse ← expert judgement 
Voorlopige beoordeling van mogelijke gevolgen ingreep 
Vanuit bouwfase, object en gebruiksfase op 
Soorten / landschapsgebruik / functies landschap 
5 Beoordelen of voldoende informatie beschikbaar is,  Oordeel / analyse ← expert judgement
of dat nader onderzoek nodig is voor 
Conflictanalyse, effectbeoordeling, 
Planning mitigatie en compensatie 
2 Welke informatie is van plangebied bekend?  Gegevensbestanden, beschikbare
Soorten/landschapsgebruik, resolutie/detail en actualiteit rapporten. 
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4 + 5 Beslissing tot en informatie voor ↓ 

 
4, 5 + 6 Informatie voor ↓ 

4 + 7 Informatie voor ↓ 

 
7 + 8 Informatie voor ↓ 

9 Ontwikkelen en plannen van    Analyse / advies ← expert judgement 
vermijding, mitigatie en compensatie   door specialisten 
       in overleg / workshops met ontwerpers 

6 Ontwikkelen en opstellen offerte/verzoek en P.v.A.  Analyse / Advies ← expert judgement 
Welke (aanvullende) informatie nodig? 
Welke methoden, perioden, intensiteit? 

7 Veldwerk / verzamelen informatie     Deskundige inzet van juiste methoden, in 
       juiste perioden, met voldoende intensiteit 

8 Conflictanalyse      Analyse ← expert judgement  
Beoordeling van te verwachten gevolgen ingreep vanuit 
bouwfase, object, gebruiksfase en onderhoud en beheer op 
Soorten / landschapsgebruik / functies landschap 
- waarderen soorten en landschapsgebruik 
- beoordelen of en welke effecten te verwachten zijn 
- beoordeling significatie effecten 
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Het opstellen van een Plan van Aanpak of een offerteverzoek ten behoeve van onderzoek naar de gevolgen 
van een ingreep op vleermuizen kan het best stapsgewijs worden aangepakt. Ook in de opzet van een 
offerte en de latere uitvoering van het onderzoek, is het goed om waar mogelijk/noodzakelijk deze 
stappen te volgen. In het voorgaande overzicht en de hierna volgende tekst worden deze stappen 
weergegeven. Het overzicht en de tekst kunnen ook worden gebruikt om een offerte te beoordelen. 
 
Stap 1: Beantwoorden van de vraag, of, in relatie tot de concrete geplande ingreep, aandacht aan 
vleermuizen besteed zal moeten worden: 
Het gaat dus in feite om de vraag of vleermuizen in het plangebied en de omgeving daarvan voorkomen 
of kunnen voorkomen. 
 
A → Nagaan van gegevens over het voorkomen van vleermuizen door het raadplegen van (landelijke en 

provinciale/regionale) databases en rapporten m.b.t. de omgeving van de ingreep / het plangebied. 
 
 ↓ met deze informatie 
   informed expert judgement 
 
B → Schatten/beoordelen van kans op voorkomen vleermuizen door middel van een expert judgement / 

een beoordeling van landschap. 
 
Uit A kan al blijken dat aandacht geven aan vleermuizen zondermeer nodig is. Het is ook mogelijk dat de 
gegevens onvolledig zijn. Dan is B noodzakelijk. De beoordelaar moet beschikken over voldoende kennis 
en inzicht in ‘de bekende verspreiding van soorten in Nederland’ en in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten. Wanneer de beoordelaar het gebied al goed kent, het gebied een niet 
al te complex landschap heeft, en er alleen ‘gemakkelijk te beoordelen soorten’ te verwachten zijn, kan 
het mogelijk zijn deze beoordeling te doen als bureaustudie. Hiervoor dienen gedetailleerde en actuele 
topografische kaarten en bij voorkeur ook luchtfoto’s beschikbaar te zijn. Over het algemeen is een 
veldbezoek en grondig inspecteren van het landschap van het plangebied en de omgeving daarvan aan 
te bevelen. 
Met gegevens uit A, is er bij B sprake van een beoordeling op basis van informatie en van het landschap: 
informed expert judgement. In principe kan B, als expert judgement, ook zonder A. Het is mogelijk dat 
ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever stap 1 zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Het kan verstandig zijn om al in deze fase advies te vragen van een deskundige / 
deskundig adviesbureau. 
 
Stap 1 → Stap 2 en 3 
 
Het komt maar zelden voor dat er helemaal geen vleermuizen in een gebied voorkomen of te verwachten 
zijn. Al gauw jagen er op zijn minst een of enkele soorten in een gebied. De vraag uit stap 1 is dan ook 
vooral een formele afweging en eerste stap in het stappen plan. 
Als duidelijk is dat er aandacht aan vleermuizen geschonken moet worden, dan wordt het meteen 
relevant na te gaan 

- Stap 2: welke informatie over vleermuizen en hun landschapsgebruik er al van het plangebied en 
de omgeving daarvan bekend is, en 

- Stap 3: welke soorten en landschapsgebruik er verwacht mogen worden. 
 
In feite worden kunnen stap 1 en stappen 2 en 3 veelal in een keer worden uitgevoerd. Stappen 2 en 3 
zijn een verdiepende intensievere bewerking van stap 1. 
 
Stap 2: Nagaan of onderzoeken van welke informatie over vleermuizen er van het plangebied en 
de omgeving daarvan bekend is: 
 
A1 → verzamelen van gegevens over het 

- voorkomen van soorten 
- landschapsgebruik van soorten: verblijfplaatsen1, vliegroutes en jachtgebieden 
- de schaal waarop dit bekend is: atlasblok, km-hok, hm-hok, punt 
- de actualiteit van de beschikbare gegevens door het raadplegen van (landelijke en 

provinciale/regionale) databases en rapporten m.b.t. de omgeving van de ingreep / het 
plangebied. 
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Het is mogelijk dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 2 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dit uit te besteden aan een deskundige / 
deskundig adviesbureau. 
 
Stap 3: Nagaan of onderzoeken van welke soorten en landschapsgebruik er verwacht mogen 
worden: 
 
 ↓ met de informatie uit stap 2 
    informed expert judgement 
 
B1 → Schatten/beoordelen van kans op: 

- voorkomen van soorten 
- de functies die concrete elementen in het landschap en delen van het landschap voor 

vleermuizen per soort vervullen: functie verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied  
 
 door middel van een expert judgement / een beoordeling van het landschap, op basis van een 
 intensief veldbezoek. 
 
Het is zeer aan te raden altijd stappen 2 én 3 uit te voeren! 
 
De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in ‘de bekende verspreiding van 
soorten in Nederland’ en in de ecologie en het landschapsgebruik van de soorten. Op dit niveau is de 
kans erg klein dat een beoordeling op basis van alleen een bureaustudie afdoende kan zijn. Een intensief 
veldbezoek en grondig inspecteren van het landschap van het plangebied en de omgeving daarvan zijn 
noodzakelijk. Gedetailleerde en actuele topografische kaarten en bij voorkeur ook luchtfoto’s worden 
bestudeerd om het veldbezoek voor te bereiden. 
Als er uit stap 2 gegevens, en voldoende gedetailleerde gegevens bekend zijn, kan stap 3 worden 
uitgevoerd als een beoordeling op basis van beschikbare informatie en van het landschap: informed 
expert judgement. In principe kan stap 3, als expert judgement, op basis van alleen het landschap ook 
zonder stap 2. 
Het zal slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de 
personen, zo zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 3 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om in deze fase advies te vragen van een 
deskundige / deskundig adviesbureau. 
 
 
Stap 4: Voorlopige conflict analyse:  
Voorlopige beoordeling van de mogelijke gevolgen van de ingreep: 
 
C → Schatten/beoordelen wat de mogelijke effecten zijn van de ingreep op: 

- de functionaliteit van concrete elementen in het landschap en delen van het landschap als 
verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied. 

- de potentieel in het plangebied aanwezige verblijfplaatsen, vliegroutes/verbindingen en 
jachtgebieden. 

- en eventueel op de soorten of populatie(s) op basis van de informatie uit stappen 1 t/m 3. 
 
Bij het analyseren van wat de potentiële conflicten zijn tussen de ingreep en de functionaliteit van het 
landschap voor vleermuizen, c.q. het beoordelen van de mogelijke effecten van een “ingreep” op 
vleermuizen en hun landschapsgebruik, moet gekeken worden naar de potentiële conflicten ten aanzien 
van, of de mogelijke effecten op de verschillende functionele deelleefgebieden (verblijfplaats, jachtgebied 
en de verbindingsroutes daar tussen). 
 
Daarbij moet steeds gekeken worden naar de  
- De potentiële conflicten die ontstaan bij of door de aanleg van “het object”: b.v. de bouwfase van een 
weg of een industriegebied, inclusief het ruimtebeslag tijdens de bouwfase. . 
- De potentiële conflicten die ontstaan doordat “het object” er uiteindelijk is: het uiteindelijke ruimtebeslag 
van b.v. de weg, een wijk, een industriegebied. 
- De potentiële conflicten die ontstaan door het gebruik van “het object”: b.v. het verkeer op de weg, of de 
verlichting langs een weg of een industrieterrein in de gebruiksfase. 
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- De potentiële conflicten die ontstaan vanuit onderhoud en beheer van “het object”: b.v. verlichting 
tijdens werkzaamheden of kappen van bomen, dichtmaken verblijfplaatsen. 
 
 

Netwerk van functionele deel-leefgebieden van functies 
van landschap voor vleermuizen  

bij / door 
aanleg 

door 
ruimte-
beslag 

bij / door 
gebruik  

bij / door 
beheer 

verblijfplaats: winter conflict? conflict? conflict? conflict? 

 kraamkamer conflict? conflict? conflict? conflict? 

 verblijf conflict? conflict? conflict? conflict? 

 paarverblijf conflict? conflict? conflict? conflict? 

jachtgebied: jachtgebied/territorium conflict? conflict? conflict? conflict? 

 opportunistisch gebruikt jachtgebied conflict? conflict? conflict? conflict? 

 het voedselproducerende gebied conflict? conflict? conflict? conflict? 

vliegroute: verblijf ↔ jachtgebied (dagelijks) conflict? conflict? conflict? conflict? 

 jachtgebied ↔ jachtgebied (dagelijks) conflict? conflict? conflict? conflict? 

↑ verblijf ↔ verblijf (periodiek/seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

↓ verblijf ↔ winterverblijf (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

 populatie ↔ populatie (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

verbinding gebied  ↔ gebied (seizoensgebonden) conflict? conflict? conflict? conflict? 

   
De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten c.q. de functionaliteit van het landschap voor vleermuizen, evenals 
over de mogelijke effecten van ingrepen in het landschap, veranderingen in het landschap. 
Het zal slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de 
personen, zo zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever 
stap 4 zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om in deze fase advies te vragen van een 
deskundige / deskundig adviesbureau. 
 
Stap 5: Beoordelen of er voldoende informatie is voor een conflictanalyse, of een afdoende 
boordeling van de effecten: 
 
Op de basis van de informatie uit de stappen 1 t/m 3 en de analyse daarvan in stap 4, kan in stap 5 
worden nagegaan of er voldoende gegevens en informatie bekend is, of dat er nader onderzoek nodig is, 
en welke gegevens dan verzameld moeten worden. 
 
D → Schatten/beoordelen of er voldoende informatie is en/of welke aanvullende informatie nodig is over  

- voorkomen van soorten / soortenspectrum 
- de functies die concrete elementen in het landschap en delen van het landschap voor 

vleermuizen per soort vervullen: functie verblijfplaats, route/verbinding en jachtgebied. 
- de (potentieel) in het plangebied aanwezige verblijfplaatsen, vliegroutes/verbindingen en 

jachtgebieden. 
 

om de effecten vanuit de verschillende fases van de ingreep afdoende te kunnen beoordelen. 
 
De beoordelaar moet beschikken over een goede kennis van en inzicht in de ecologie en het 
landschapsgebruik van de soorten c.q. de functionaliteit van het landschap voor vleermuizen, evenals 
over de mogelijke effecten van ingrepen in het landschap, veranderingen in het landschap. Het zal 
slechts in uitzonderlijke gevallen, afhankelijk van de specifieke kennis en ervaring van de personen, zo 
zijn dat ecologen of natuurtechnische medewerkers van een initiatiefnemer/opdrachtgever stap 5 
zelfstandig kunnen uitvoeren. Het verdient aanbeveling om al in deze fase advies te vragen van een 
deskundige / deskundig adviesbureau. 
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Bijlage 3. Eurobats’ richtlijnen voor de monitoring van vleermuisslachtoffers onder windmolens 
Vrij vertaald naar: Wind Turbines and Bats: guidelines for the planning process and impact assessments (versie 
1.0, september 2006) (Doc.Eurobats.MoP5.12.Rev.3.Annex1) 

Monitoring van slachtoffers 

Het aantal slachtoffers is sterk afhankelijk van de locatie van het windmolenpark en de soort vleermuis. Het 
aantal gevonden slachtoffers wordt negatief beïnvloed door predatie (vleermuislijkjes worden eerder gevonden 
door predatoren dan door menselijke zoekers) en de efficiëntie van de zoeker (o.a. afhankelijk van de 
bodemvegetatie onder de windmolens). Daarom kent de monitoring twee fasen. 

 

Zoeken naar vleermuisslachtoffers 

a) grootte zoekgebied 
Idealiter wordt een gebied met een straal ter grootte van de lengte van de windmolen afgezocht omdat 
vleermuisslachtoffers sterk kunnen verwaaien. (Grunkorn et al. 2005). Omdat in de meeste gevallen het zoeken 
over een dergelijk oppervlak bemoeilijkt wordt door vegetatie of andere natuurlijke obstakels, wordt aangeraden 
om een kleiner oppervlak te bemonsteren met weinig tot geen vegetatie. Indien mogelijk met een straal gelijk aan 
de hoogte van de windmolen maar nooit kleiner dan 50 m. 

Het zoekgebied (bijvoorkeur een vierkant in plaats van een cirkel) wordt gemarkeerd met vier piketpaaltjes op de 
hoekpunten en ter weerszijden paaltje die 5 of 10 m aangeven. Transecten gelopen van een paaltje naar dat aan 
de overzijde beslaan zo een strook van respectievelijk 5 of 2.5 m aan elke zijde.  

Als om de een of andere reden het zoekgebied niet geheel belopen kan worden moet het percentage van het 
totale oppervlak per molen worden bepaald. 

 

b) aantal te onderzoeken windturbines 
Indien mogelijk moet iedere windmolen van een windmolenpark worden bemonsterd. Bij grote windparken 
worden de turbines in de nabijheid van landschapselementen altijd bemonsterd en andere willekeurig 
geselecteerd. Het aantal is afhankelijk van de grootte van het windmolenpark en de ligging. 

 

c) interval tussen monsters 
Hoe kleiner het interval tussen monster, hoe groter het aantal terugvondsten (hoe kleiner het effect van predatie). 
Als richtlijn wordt geadviseerd 1 dag interval tussen monsters bij kleine parken en 5 dagen bij grotere parken 
(voor vergelijking van resultaten zie Arnett et al. 2005). 

 

d) monitoring schema 
Slachtoffer monitoring dient te beginnen zodra de vleermuizenactief worden na de winterrustperiode (maart-april) 
tot aan het begin van de winterrust (oktober-november). Het schema zal daardoor variëren afhankelijk van de 
geografische ligging en de weersomstandigheden. Omdat het grootste aantal slachtoffers te verwachten is in de 
trektijd zal de zoekinspanning hoger zijn in voorjaar en najaar. 

15/2 - 31/3:  1 controle per week of minder 

1/4  - 15/5:  1 controle per 2-3 dagen 

16/5 - 31/7:  1 controle per week 

1/8 - 15/10: 1 controle per 2-3 dagen 

16/10 - 15/12: 1 controle per week of minder 

e) zoekmethoden 
De transecten worden langzaam en regelmatig belopen waarbij ter weerszijde van de (denkbeeldig) lijn gezocht 
wordt naar slachtoffers. Het zoeken begint 1 uur na zonsondergang, zodra de lichtomstandigheden 
onderscheiding van vleermuisslachtoffers mogelijk maakt. 
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Genoteerd worden: 

- plaats van het slachtoffers (op kaart, GPS coördinaten, positie t.o.v. windturbine) 
- de toestand van de vleermuis (vers, enkele dagen oud, verteerd, resten e.d.) en type verwonding (detail 

foto’s zijn aan te bevelen) 
- vegetatie op plek van vondst 

 

Het is noodzakelijk de weersomstandigheden tussen bemonsteringen (temperatuur, windkracht en richting, 
neerslag) en de maanfase te registreren. 

 

Schatting van de sterftecijfer 

Een statistische analyse is noodzakelijk om het sterftecijfer te bepalen. Hierbij worden factoren die de 
terugvondst van slachtoffers beïnvloeden in de berekening meegenomen (zoals predatie snelheid, zie verder) 

a) schatting predatiesnelheid 
Om de mate van predatie en/of snelheid van het verdwijnen door aaseters te kunnen schatten, moeten 
tenminste vier keer per jaar proeven worden uitgevoerd om de invloed van vegetatiehoogte daarop te bepalen. 
Omdat vleermuizen minder aantrekkelijk zijn voor predators en aaseters dan vogels wordt aangeraden om 
vleermuislijkjes (ingevroren en voor gebruik ontplooit) te gebruiken. Indien geen vleermuislijkjes voorhanden zijn, 
kan gebruik worden gemaakt van kleine zangvogels of eendagskuikens (bij voorkeur donkergekleurde). Iedere 
proef wordt uitgevoerd op 10 opeenvolgende dagen om te bepalen hoe lang een vleermuislijkje aanwezig blijft 
alvorens gegeten begraven of verwijdert te worden (door zoogdieren, vogels of insecten). 

b) zoekefficiëntie 
 
classificatie bodembedekking 

Omdat de zoekefficiëntie afhangt van bodembedekking (vegetatiehoogte, de mate waarin habitat de 
zichtbaarheid beïnvloed, seizoen) is het belangrijk om waarnemingsklassen voor vleermuisslachtoffers te 
onderscheiden. Hierin worden hoogte en percentage van bodembedekking en andere habitatkenmerken (type 
vegetatie, obstakels op de grond, helling) meegenomen (voor details zie Habitat Mapping p 26-28 in Arnett et al. 
2005 of Brinkmann et al. 2006). Deze factoren zijn van belang voor de statistische analyse.  

 

proeven 

De zoekefficiëntie wordt getest bij verschillende vegetatiehoogten (vier keer per jaar). Vleermuislijkjes worden 
willekeurig verspreid over de zoekgebieden, waarbij de coördinaten worden genoteerd (zowel als de positie t.o.v. 
de windturbine en type en hoogte van de vegetatie ter plekke). Het zoeken verloopt als boven beschreven. 

 

speurhonden 

Getrainde speurhonden kunnen worden gebruikt om slachtoffers te zoeken. Ook de zoekefficiëntie van 
speurhonden dient op bovenbeschreven wijze te worden onderzocht. Een “pointer” (een hond die de vondst 
aanwijst) heeft een voorkeur boven een “retriever” (hond die vondst naar de baas brengt) zodat de plek van de 
vondst geregistreerd kan worden. 



VZZ                               Vleermuizen en windenergie 

75 

Bijlage 4. Beslisschema planning aanleg windmolenpark 
Dit schema geeft een overzicht van de te doorlopen stappen ten behoeve van een juiste afweging van plaatsing 
t.o.v. vleermuizen. Deze dient te worden geinteregeerd in de planning van het park. 
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A. Gegevens aanvraag – offerte aanvraag quick-scan  
 
1. Moet er aandacht aan vleermuizen worden besteed?         
 
2. Welke gegevens over vleermuizen zijn beschikbaar? 
 
3. Welke soorten / landschapsgebruik wordt verwacht? 
 
4. Welke conflicten t.a.v. vleermuizen zijn te verwachten? 
 
5. Zijn beschikbare gegevens toereikend om effecten in te schatten? 
   
6. Welke aanvullende gegevens zijn nodig om te voldoen aan de 
criteria voor deugdelijk onderzoek / rapportage? 
 
7. Is er een ontheffing ex. Art. 75 FF-wet vereist?                  
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B. Offerte aanvraag veldonderzoek 
 
8. Uitvoering veldonderzoek 
 
9. Is er een ontheffing ex. Art. 75 FF-wet vereist?    
 
C. Ontheffingsaanvraag indienen 
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D. Start uitvoering  
 
10. Eventueel begeleiding sloop / kap 
 
11. Eventueel veldonderzoek tijdens bouwwerkzaamheden 
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E. Offerte aanvraag monitoring 
 
12. Uitvoering monitoring onderzoek 
 
13. Worden vleermuizen slachtoffer? 
 
F. Aangepaste maatregelen 
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Initiatiefnemer aanleg windmolen 

 

Ad. A. Gegevensaanvraag quick-scan 

Via www.natuurloket.nl is het mogelijk een eerste indruk te verkrijgen van het voorhanden zijn van 
verspreidingsgegevens van beschermde soorten in het plangebied. Om meer gedetailleerde gegevens over het 
plangebied te verkrijgen kan bij de Zoogdiervereniging VZZ een gegevensaanvraag worden ingediend. Middels 
een quick-scan kan snel worden nagegaan of verder onderzoek naar vleermuizen op de planlocatie noodzakelijk 
is. Afhankelijk van de wens kan de quick-scan bestaan uit een expert judgement op basis van landschappelijke 
kenmerken of een uitgebreidere analyse op basis van een veldbezoek. 

 

Ad. B. Offerte veldonderzoek 

In de ontheffingsaanvraag dienen de volgende zaken helder omschreven te zijn: geplande omvang van het 
windmolenpark, plangebied (evt. alternatieve locaties), planning, beschikbare gegevens, of begeleiding bij 
ontheffingsaanvraag wenselijk is. 

 

Ad. C. Ontheffingsaanvraag 

Ontheffing wordt alleen verstrekt als: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat; alternatieven toetsen; 
- er geen afbreuk wordt gedaan aan de staat van instandhouding van de betrokken soort(en); 
- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu gunstige effecten 
- de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van ‘zorgvuldig handelen’ (geen slachtoffers, 

geen aantasting van vast- rust en verblijfplaatsen of afdoende mitigatie of compensatie van schadelijke 
effecten). 

Een ontheffing dient te worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen van het ministerie LNV middels een 
formulier (downloadbaar vanaf het LNV loket flora- en faunawet op de site van het ministerie van LNV 
www.minlnv.nl). Het verdient aanbeveling in de planning rekening te houden met een aanvraagtijd van 3 
maanden. Dat betekent dat de opdracht tot veldonderzoek tenminste een veldseizoen (maart – oktober) plus 3 
maanden voorafgaande aan de geplande start van de werkzaamheden dient te worden verstrekt. Dat komt 
feitelijk neer op tenminste een jaar van te voren. 
 

Ad. D. Start uitvoering 

Als geen ontheffing vereist is of als ontheffing Flora- en faunawet is verkregen kan worden begonnen met de 
uitvoering van de werkzaamheden met eventuele inachtneming van de ontheffingsvoorwaarden. In sommige 
gevallen is het raadzaam ook in de uitvoeringsfase contact te onderhouden met vleermuisdeskundigen. Voor 
specifieke omstandigheden zie. 10 en 11 

 

Ad. E. Offerte monitoring 

Als er in de aanvangsfase nog geen monitoring geoffreerd is dient een offerte te worden aangevraagd voor een 
monitoringsonderzoek naar slachtoffers. Het monitoringonderzoek omvat zowel slachtoffermonitoring als 
monitoring van het landschapsgebruik op de planlocatie.  
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Ad. F. Aangepaste maatregelen 

Het is mogelijk dat ondanks onderzoek slachtoffers vallen. In dat geval is het wellicht mogelijk om enkele 
maatregelen te nemen om slachtoffers te minimaliseren zonder dat dit ten koste gaat van de rentabiliteit van de 
windmolens. Daarbij kan worden gedacht aan 

- aanpassing verlichting 
- aangepaste bedrijftijden 
- beperken van de vrijloop 

 

Ad. G. Evaluatie 

In de evaluatiefase dienen initiatiefnemer en advies /onderzoeksbureau het verloop van het project te evalueren 
om de efficiëntie voor vervolg te verbeteren. Daarbij komen in elk geval de volgende vragen aan bod: 

-  Is de samenwerking naar wens verlopen? 

- In hoeverre hebben vleermuizen de oorspronkelijk plannen gewijzigd? 

 

Vleermuisonderzoek 

Ad. 1. Aandacht vleermuizen 

In de meeste gevallen zal aandacht voor vleermuizen nodig zijn. Bij hoge uitzondering zullen geen 
vleermuisbelangen in het geding zijn. In geval van twijfel advies inwinnen bij de Zoogdiervereniging VZZ / één 
van de in de adreslijst genoemde adviesbureau’s 

 

Ad. 2-4.  

Naast de ruwe data van het natuurloket en de zoogdierdatabank zijn gegeven over landschapsgebruik 
noodzakelijk. Deze informatie kan worden verkregen door raadplegen van de gegevensbronnen of lokale 
vleermuiswerkgroepen cq. vleermuisonderzoekers. Als nadere informatie over landschapsgebruik ontbreekt is 
aanvullende onderzoek vereist. (zie  

 

Ad. 6. Deugdelijk onderzoek / rapportage 

Onderzoek / rapportage op basis waarvan conclusie over schadelijk effecten kunnen worden getrokken dienen 
ten minste de volgende onderdelen te omvatten; 

□ waargenomen vleermuissoorten 
□ ligging vliegroutes 
□ aard en ligging verblijfplaatsen (zomerverblijven, paarverblijven, winterverblijven) 
□ aard en ligging jachtgebieden 
□ afdoende methodiek en intensiteit 
□ informatie over de volledigheid van het onderzoek 
□ analyse van effecten ingreep 
□ aanbevelingen vermijding, mitigatie, compensatie 
 

Voor nadere informatie over veldonderzoek zie ook bijlage 1 

 

Ad. 7 en 9 Ontheffing 

Een ontheffingsaanvraag (ex. Art. 75 flora- en faunawet) dient te worden ingediend als er schadelijk effecten te 
verwachten zijn op de voorkomende vleermuizen. Bij schadelijke effecten kan worden gedacht aan: doorsnijding 
vliegroutes (bijv. door infrastructuur), verdwijnen of aantasting van jachtgebied, verstoring of vernietiging van 
verblijfplaatsen (in gebouwen of bomen). 
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Ad. 8. Veldonderzoek 

Zie Ad. 6 en bijlage 1 

 

Ad. 10. Begeleiding sloop / kap 

Wanneer gebouwen gesloopt of bomen gekapt moeten worden die als verblijfplaats van vleermuizen bekend is 
het in sommige gevallen wenselijk deze sloop / kap te laten begeleiden. Bij sloop van gebouwen kan van te 
voren worden vastgesteld of vleermuizen nog van de verblijfplaats gebruik maken. Er kunnen soms maatregelen 
genomen worden om de kans op hervestiging te minimaliseren. Bij kap van bomen is soms insectie van de 
holten met boomcamera’s gewenst. 

 

Ad. 11. Begeleidend veldonderzoek 

Wanneer in de rapportage van het veldonderzoek is aangegeven dat bij de werkzaamheden zelf negatieve 
effecten te verwachten zijn is het in sommige gevallen raadzaam deze effecten te volgen door aanvullende 
veldonderzoek parallel aan de uitvoeringswerkzaamheden. 

 

Ad. 12. Monitoringonderzoek 

Zie ook bijlage 3 
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Bijlage 5. Organisaties en personen met kennis en ervaring met vleermuizen en/of problematiek 
van vleermuizen en windenergie 
 
Het onderstaande overzicht pretendeert niet volledig te zijn. Het geeft een overzicht van de relevante actoren op 
het gebied van vleermuisonderzoek. De voor Nederland vermelde vleermuiswerkgroepen beschikken veelal over 
actuele en lokale verspreidingsgegevens van vleermuizen. De genoemde Nederlandse adviesbureau’s hebben 
ervaring met vleermuisonderzoek. 
 
Nederland 
 
Zoogdiervereniging VZZ 
Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
zoogdier@vzz.nl 
www.vzz.nl 
 
Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN) 
Johan de Wittstraat 23 
2334 AM Leiden 
www.vleermuis.net 
 
Dhr. J.P.C. Boshamer 
Deskundige vleermuizen offshore 
Vogelzand 42-50 
1788 MP Den Helder 
0223-645648 
E-mail: janboshamer@planet.nl 
 
Veldwerkgroep van de Zoogdiervereniging VZZ (VZZ-VWG) 
p/a Oude Kraan 8 
6811 LJ Arnhem 
E-mail: veldwerkgroep@vzz.nl 
 
VleermuisWerkgroep Defensieterreinen 
(coördinatie van vleermuisonderzoek en -bescherming op defensieterreinen) 
DGW&T - West 
Postbus 8002 
3503 RA Utrecht 
030-23 666 01 
Contactpersoon: Fons Bongers 
http://www.vleermuis.net/werkgroepen/wgdefensie/defensie.nl 
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Zoogdierenwerkgroep van de Jeugdbond voor voor Natuur- en Milieustudies (JNM) 
Secretariaat 
Oudegracht 42 
3511 AR Utrecht 
030-2368925 
www: http://zwg.jnm.nl/ 
 
Zoogdierwerkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)  
Secretariaat NJN 
Noordereinde 60 
1243 JJ 's-Graveland 
www: zwg.njn.nl  
 
Provinciaal Vleermuiswerkgroep Groningen- VZZ  
Alexanderstraat 2-A 
9724 JW Groningen 
050-3128698 
Contactpersoon: Rob Koelman 
E-mail: rkoelman@zonnet.nl 
 
Friesland : Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) 
Ferbân foar Oare Bisten 
Lauersmanstraat 22 
9251 BB Burgum 
0511-462637 
Contactpersoon: Marten Zijlstra 
E-mail: martenzijlstra@wanadoo.nl 
 
Vleermuiswerkgroep Drenthe -VLED- 
Provinciaal coördinator: Bertil Zoer 
Eiberstraat 14 
9404 EC Assen 
tel. 0592-353639 
e-mail : bzoer@hotmail.com 
 
Zoogdierwerkgroep Overijssel-VZZ 
Secretariaat: p/a N& M Overijssel 
Stationsweg 3 
8011 CZ Zwolle 
038-4250960 
Contactpersoon: Nico Driessen 
E-mail: n.driessen@natuurmilieu.nl  
 
Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) 
Secretariaat: 
Lijsterbeslaan 7 
6721 CW, Bennekom 
Tel. 0318-430898, fax. 0318-430661 
E-mail: vlegel@planet.nl  
Contactpersoon: Hans Hartvelt  
 
Flevoland 
Jeroen Reinhold 
Archipel 35-44 
8224 HK Lelystad 
0320-231971 
E-mail: reinhold@landschapsbeheer.net 
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Noord-Hollandse Zoogdierstudiegroep (NOZOS) 
Veldhuizenstraat 82 
1106 DH Amsterdam 
020 - 6974518 
Contactpersoon: Joy de Wit 
E-mail: wittrans@xs4all.nl 
 
Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland 
Palamedestraat 74 
2612 XS Delft 
015-2145073 
Contactpersoon: Kees Mostert 
E-mail: mostert@pzh.nl 
 
Stichting Vleermuisbescherming Utrecht 
Vermeulenstraat 164 
5372 WT Utrecht 
E-mail: vleermuisbescherming_utrecht@hotmail.com  
 
Vleermuiswerkgroep Utrecht 
Vermeulenstraat 164 
3572 WT Utrecht 
030-2722644 
Contactpersoon: Eric Jansen 
E-mail: eric.jansen@vzz.nl 
 
Zoogdierwerkgroep Zeeland-VZZ 
Secretariaat 
Rozenstraat 11 
4434 AL Kwadendamme 
0113-649428 
Contactpersoon: Nanning-Jan Honingh 
Email: nanning-janhoningh@hetnet.nl  
 
Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant 
Secretariaat 
Jan Mosmanslaan 19 
5237 BB 's-Hertogenbosch 
073-6445664 
Contactpersoon: Peter Twisk 
E-mail: vleermuis.brabant@planet.nl 
www.vleermuis.net/werkgroepen/wgnoordbrabant/brabant.nl 
 
Vleermuisstichting Noord-Brabant 
Ad van Poppel 
Griegstraat 449 
5011 HL Tilburg 
tel. 013-4552030 
 
Zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) 
Secretaris: Ludy Verheggen 
Lijsterbeslaan 22 
6241 AN Bunde 
tel. en fax: 043-3641166 
E-mail: zoogdieren@nhgl.org 
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Adviesbureau’s 
Onderstaande adviesbureau’s hebben ervaring met onderzoek naar effecten van windmolens op fauna. 
Altenburg en Wybenga heeft in 2006, in samenwerking met Zoogdiervereniging VZZ, als eerste adviesbureau 
een risicoanalyse uitgevoerd naar de effecten van plaatsing van een windmolenpark op vleermuizen. De lijst is 
voor wat betreft adviesbureau’s met ervaring met vleermuisonderzoek verre van volledig. 
 
Altenburg en Wybenga 
Spoorlaan 12 
9269 PE Veenwouden 
Postbus 32 
9269 ZR Veenwouden 
0511-474764 
E-mail: info@altwym.nl 
www.altwym.nl 
   
Bureau Waardenburg bv   
Varkensmarkt 9, Culemborg 
Postbus 365, 4100 AJ Culemborg 
tel: 0345-512710 
E-mail: wbb@buwa.nl 
www.buwa.nl 
 
Tauw  
adviseur ecologie  
postbus 133,  
7400 AC Deventer  
Handelskade 11,  
7417 DE Deventer  
0570-699911  
 
Arcadis 
’t Rietveld 59 A 
Postbus 673,  
7300 AR  Apeldoorn 
055-5815599 
www.arcadis.nl 
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Europese Unie 
 
UNEP / EUROBATS Secretariat  
United Nations Premises  
Hermann-Ehlers-Str. 10  
D-53113 Bonn  
Tel: +49-228-815 -2420/-2431 
Fax: +49-228-815 2445  
E-mail: info@eurobats.org  
www.eurobats.org 
 
Duitsland 
 
NABU-Bundesgeschäftsstelle Bonn 
Hausanschrift: Herbert-Rabius-Straße 26, 53225 Bonn 
Postanschrift: 53223 Bonn 
Tel. 02 28-40 36-0 | Fax -200 
E-Mail: NABU@NABU.de 
Anfahrtsbeschreibung zur Bonner Geschäftsstelle 
 
NABU-Bundesgeschäftsstelle Berlin 
Invalidenstraße 112 
10115 Berlin 
Tel. 030-28 49 84-0 | Fax -84 
E-Mail: BGS.Berlin@NABU.de  
www.nabu.de 
 
Institut für Ökologie und Naturschutz 
Bergerstraße 108 
16225 Eberswalde 
Tel. 0 33 34-23 73-58 | Fax -59 
E-Mail: IfOeN@IfOeN.de 
 
Bundesfachausschuss Mammalogie – BAG Fledermausschutz 
Karl Kugelschafter 
Hollersgraben 27 
35102 Lohra 
Tel: d. 06 41-7 51 43 
Tel. p. 0 64 62-39 99 | Fax -91 28 97 
E-Mail: Kugelschafter@web.de  
 
Lothar Bach  
Freiland Gutachten 
Hamfshofweg 125b  
28357 Bremen.  
Telefon:, 0421-276 89 53.  
E-mail: LotharBach@aol.com 
 
Planungsburo Brinkmann 
Holunderweg 2 
79194 Gundelfinden 
E-mail: Robert.Brinkmann@t-online.de  
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Groot-Brittannië  
 
Bat Conservation Trust 
The Bat Conservation Trust 
Unit 2, 15 Cloisters House 
8 Battersea Park Road 
London SW8 4BG 
Tel: 020 7627 2629 
Fax: 020 7627 2628 
www.bat.org.uk 
 
Frankrijk 
 
GREET Ing Ingénierie - Conseil en environnement 
Route du musée - Haringzelles F-62179 Audinghen  
Tél : 03.21.10.51.52 - Fax : 03.21.10.51.85  
E-mail:  p.raevel.greeting@nordnet.fr 
 
Zwitserland 
 
SWILD (Stadsokölogie, Wildtierforschung, Kommunikation) 
Wuhrstrasse 12 
CH - 8003 Zürich  
Telefon +41 44 450 68 05 / 06  
Fax +41 44 450 68 09  
E-mail: inbox@swild.ch 
www.swild.ch 
 
SSF – Stiftung zum Schutze unserer Fledermäuse in der Schweiz 
c/o Zoo Zürich, Zürichbergstrasse 221, CH-8044 Zürich  
allgemeine Auskünfte 044 254 26 80 – Fledermausschutz-Nottelefon 079 330 60 60 – Fax 044 254 26 81 
Spendenkonto: PC 80-7223-1 
E-mail: fledermaus@zoo.ch  
www.fledermausschutz.ch 
 
Portugal 
 
Instituto para a Conservação da Natureza 
Rua de Santa Marta, 55 
1150 – 294 Lissabon 
Tel: (351) 21 3507900 
Fax: (351) 21 3507984 
E-mail: icn@icn.pt 
http://portal.icn.pt/ICNPortal/vPT/ 
Contactpersoon: Luisa Rodrigues 
 
Verenigde Staten 
 
Bat Conservation International 
P.O. Box 162603 
Austin, TX 78716 
www.batcon.org 
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Nyserda 
New York State Energy Research Development Authority 
17 Colombia Circle 
Albany, NY 12203-6399 
www.powernaturally.org 
 
Western Ecosystem Technology, Inc. 
Corporate Headquarters, Cheyenne, Wyoming  
2003 Central Avenue  
Cheyenne, Wyoming 82001  
Phone: (307) 634-1756  
Fax: (307) 637-6981  
E-mail: admin@west-inc.com 
www.west-inc.com 
 
National Wind Coordinating Committee 
c/o RESOLVE, 1255 23rd Street NW, Suite 275, Washington, DC 20037 
(888) 764-WIND  
Tel: (202) 965-6398  
Fax: (202) 338-1264 
E-mail: nwcc@resolv.org 
www.nationalwind.org 
 
American Wind Energy Association (AWEA) 
1101 14TH Street NW, 12th Floor  
Washington, DC 20005  
Tel: 202.383.2500 
Fax: 202.383.2505  
E-mail: windmail@awea.org 
 
NREL (National Renewable Energy Laboratory) 
1617 Cole Boulevard 
Golden, Colorado 80401-3393 
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