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SAMENVATTING 

In de periode juli 2009 tot en met juli 2010 is een uitgebreid vleermuisonderzoek 
uitgevoerd in het gebied van de RLNE ‘De Maashorst’. Middels batdetectoronderzoek, met 
boomcamera’s en video en mistnetten zijn 9 deelgebieden op het voorkomen van 
vleermuizen onderzocht. Er zijn 1437 waarnemingen gedaan van 8 vleermuissoorten. 
Onderstaande tabellen geven een samenvattend overzicht van de resultaten. 
 
Soort foeragerend vliegroute Zomer-  kraam- 

verblijfplaats 
Baltslocatie 
Paarverblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + + + (2) + 
Ruige dwergvleermuis + - - + (3) 
Rosse vleermuis +  + (4) + (2) 
Laatvlieger + + (+) n.v.t. 
Meervleermuis + - - n.v.t. 
Franjestaart + - + (3) n.v.t. 
Watervleermuis + + + (12) n.v.t. 
Gewone grootoorvleermuis + - + (3) - 
 
Totaaloverzicht van de waarnemingen 
+  aanwezig 
(+) vermoedelijk aanwezig 
Getallen tussen (..) verwijzen naar aantal dieren op vliegroute / aantal verblijfplaatsen 
 
 
Gebied / soort G
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Gemeentebossen Oss + + + + + - o + 
Maashorst Noord + + + + o - o + 
Maashorst Zuid + + + + + - o + 
Gaalse en Reeksche heide o - - + - - - o 
Landgoed Mariendaal + + - + + - o + 
Langeboomsebossen / Nieuw Millsche heide + + o + o + o + 
Landgoed Tongelaar o + o + + - o o 
Molenheide en Nieuwenhof + + + + - - o o 
Vogelvijverse en Estersbroek + - + + - - + + 
 
Overzicht van resultaten per deelgebied 
+ aanwezig 
O ook zomer- kraamverblijfplaats 
- afwezig 

 
In het hoofdstuk conclusies en aanbevelingen worden algemene aanbevelingen gegeven 
voor vleermuisvriendelijk beheer, suggesties voor vervolgonderzoek en ingegaan op wet 
en regelgeving t.a.v. vleermuizen. 
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1 INLEIDING  

1.1. Aanleiding  

In 2006 verscheen het rapport Een thuis voor de vleermuis (Twisk, P. & H. Limpens, 
2006. Een thuis voor de vleermuis. Beschermingsplan voor vleermuizen in Noord-
Brabant. Rapport van de Provincie Noord-Brabant). In dit soortbeschermingsplan wordt 
ingegaan op de vleermuiswaarden in de provincie en wordt aangegeven hoe deze 
waarden ook op de langere termijn behouden of verbeterd kunnen worden. Ook is 
aangegeven welke lacunes er bestaan met betrekking tot de kennis van het voorkomen 
van de verschillende soorten vleermuizen in Brabant. Daarbij geldt dat voor een 
adequate bescherming van vleermuizen een voldoende betrouwbaar inzicht in het 
voorkomen van de verschillende soorten onmisbaar is. 
 
In het rapport worden een aantal prioritaire gebieden genoemd. Dit zijn gebieden 
waarvan verwacht mag worden dat ze specifieke waarden hebben voor vleermuizen, 
maar waar tot nu toe weinig of geen gegevens zijn verzameld om dit te onderbouwen. 
Over het algemeen gaat het om natuurgebieden of gebieden met een hoge 
landschappelijke waarde. De meeste van deze gebieden liggen binnen de zogenaamde 
RNLE-gebieden (RNLE staat voor Regionale Natuur- en Landschapseenheid). De RNLE’s 
maken deel uit van de groene en agrarische hoofdstructuur in Brabant (Streekplan 
2002). De RNLE’s zijn in de nieuwe structuurvisie (oktober 2010) opgenomen in de 
groenblauwe structuur. 
 
Het gebied De Maashorst is één van in het rapport genoemde prioritaire gebieden en 
tevens één van de 12 RNLE’s in de provincie. 
 
In het kader van het soortbeschermingsplan is een onderzoek uitgevoerd naar de 
vleermuiswaarden van het gebied. De aandacht daarbij is voornamelijk gericht zijn op de 
vleermuiswaarden van de in het gebied gelegen boscomplexen en landgoederen. 
 

1.2. Doelstelling 

Doel van het onderzoek was te komen tot een uitgebreide verkenning van de 
vleermuiswaarden van het te onderzoeken RNLE De Maashorst. 
 
Bij het onderzoek stonden de volgende twee vragen centraal:  

1. Welke soorten vleermuizen komen voor in de boscomplexen en 
landgoederen in het onderzoeksgebied? 

2. Hoe is het terreingebruik van de aangetroffen soorten (waar liggen de 
vliegroutes en de foerageer- en verblijfsgebieden cq. verblijfplaatsen)?  

 
De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt bij het opstellen of aanpassen 
van de beheerplannen voor de diverse deelgebieden van het gebied De Maashorst. 
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1.3. Actoren 

Het onderzoek is uitgevoerd door de volgende personen: 
H.J. Huitema, R. Koelman, E. Korsten, W. Overman, P. Twisk en S. Westra. 
 
 

1.4. Gebiedsbeschrijving 

Het gebied De Maashorst is één van de 12 Regionale Natuur- en Landschapseenheden 
(RNLE’s) in de provincie Noord-Brabant (Streekplan 2002). Het gebied is grofweg 
gelegen in de driehoek Oss - Uden - Cuijk.  
 
De 12 RNLE’s maken deel uit van de groene en agrarische hoofdstructuur in Brabant. De 
gebieden liggen verspreid over Brabant. Met de aanwijzing van de gebieden is beoogd 
ook op de langere termijn grote aaneengesloten delen van Brabant groen en landelijk te 
houden. Een RNLE is een gebied van tenminste enkele duizenden hectaren, dat voor 
ongeveer tweederde deel uit bestaande natuurgebieden bestaat met daaromheen vooral 
landbouwgronden. Het landelijk gebied rond de natuurgebieden dient daarbij als buffer 
ter bescherming van de kern. De provincie wil met de RNLE's komen tot 12 sterke, 
robuuste eenheden, die garantie bieden voor een duurzaam ecologisch functioneren en 
bescherming van cultuurhistorische en aardkundige waarden. Tegelijkertijd biedt een 
RNLE ook kansen voor een duurzame economische en sociale betekenis van die 
gebieden. Een RNLE is te beschouwen als een soort Nationaal Landschap, maar dan op 
provinciale schaal. 
 
De Regionale Natuur- en Landschapseenheid De Maashorst bestaat uit diverse 
deelgebieden. In het onderhavige onderzoek zijn de volgende deelgebieden 
onderscheiden (en onderzocht) zie kaart bijlage 1: 
1. Gemeentebossen en Herperduin 
2. Boscomplex Maashorst Noord (incl. MOB Heesch) 
3. Boscomplex Maashorst Zuid (Bedafse bergen) 
4. Gaalse en Reeksche heide (incl. MOB Schaik) 
5. Landgoed Mariëndaal 
6. Langenboomsebossen (incl. Nieuw Millsche heide en Halve Hof op Hal) 
7. Landgoed De Tongelaar 
8. Molenheide + Bossen Nieuwenhof 
9. Vogelvijvers en Estersbroek 
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1. Gemeentebossen Oss en Herperduin 
De gemeentebossen van Oss omvatten 400 ha met naald- en loofhout, heide, heuvels 
met zandverstuivingen, vennen, recreatieplassen, uitgezette wandelpaden en 
ruiterroutes. Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door de A50. Overwegend 
naaldbos doorsneden met lanen van Amerikaanse eik met hier en daar restanten van 
oude beukenlanen. Er liggen twee grote vennen; Groot Ganzenven en Klompven. Het 
Groot Ganzenven is een tot ven afgegraven weidegebied. Een deel van het gebied is 
afgezet en wordt begraasd met Schotse Hooglanders en enkele Exmoor pony’s. 

 
 
2 en 3. Maashorst (Noord en Zuid) 
Het kerngebied van De Maashorst gelegen in de driehoek Uden, Heesch en Schaijk. Het 
omvat ruim 4000 ha waarvan 2200 ha uit bos en heide en zo’n 1600 ha aan 
landbouwgronden (welke tot natuur worden omgevormd). De bodem wordt grotendeels 
gevormd door zand en grindafzettingen van de Maas welke aan de zuidrand van het 
gebied heeft gelopen. In het centrum van het gebied heeft Staatbosbeheer in 1990 een 
grote hoeveelheid landbouwgrond in haar bezit gekregen. Door verschraling middels 
afgraving en extensieve begrazing met Schotse Hooglanders en pony’s wordt gestreefd 
naar een afwisselend coulisselandschap. De bossen bestaan uit overwegend jong 
naaldbos doorsneden met enkele lanen met hoofdzakelijk Amerikaanse eik. Tussen MOB 
Heesch en camping De Maashorst in het noorden ligt een ouder naald en eiken- 
beukenbos met oude beukenlanen. In het gebied liggen enkele grotere aaneengesloten 
heidegebieden; Munsehei en Kanonsberg (droge heide) en Brobbelbies. In het 
noordoosten van het gebied liggen enkele recreatieplassen. Ten zuiden van de 
voormalige landbouwgebieden ligt de Slabroeksche heide en de bosgebieden Maashorst, 
Udenoord en Steenbergen. In het oostelijk deel van de Maashorst en in Udenoord zijn 
veel oude beuken- en eikenlanen. 
 
4. Gaalse en Reeksche heide 
Dit natuurgebied van 465 ha bestaat in hoofdzaak uit gemengd bos. De Gaalse heide is 
voornamelijk particulier beheerd terrein. De Reeksche heide is terrein van defensie en 
daardoor grotendeels ontoegankelijk. Alleen MOB complex Schaijk is bezocht in het 
kader van ander onderzoek.  
 
 
 

Foto 1 Groot Ganzenven © Erik Korsten 
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5. Landgoed Mariëndaal 
Klein landgoed van Brabants Landschap bij Velp (Grave). Rond het gelijknamige klooster 
bevindt zich een engelse landschapstuin. Het overige deel van het gebied omvat jong 
eikenberkenbos oude lanen van beuken en Amerikaanse eiken en een vijver. 
 
6. Langenboomse bossen 
Een 375 ha omvangrijk naaldbos in beheer bij Natuurmonumenten. Door natuurlijk 
beheer wordt het geleidelijk omgevormd tot een meer natuurlijk, gevarieerder bos. Ten 
zuiden van de bossen ligt recreatieplas De Kuilen en kleine zandafgravingen. Ten 
noorden van de Langenboomse bossen ligt een bosgebied met de topografische naam 
Halve Hof op Hal. Dit is in beheer bij Staatsbosbeheer en hoort bij het gebied Maasdal. 
Het bestaat uit gemengd bos met lanen en percelen van Amerikaanse eik en robinia. 
 
7. Landgoed De Tongelaar 
Natuurgebied van 490 ha, in beheer bij Het Brabants Landschap, oorspronkelijk behoorde 
tot het Kasteel De Tongelaar. Het merendeel van het gebied is tegenwoordig dan ook 
cultuurgrond, afgewisseld met bos, lanen en houtwallen. In het gebied liggen een aantal 
oude boerderijen die traditioneel tot het kasteel behoorden. De beuken en eiken in de 
lanen van het landgoed behoren tot de dikste in de weide omgeving. 
 
8. Molenheide 
Natuurgebied van 290 ha in beheer bij Natuurmonumenten. Het is een voormalig 
productienaald)bos dat in omvormingsfase naar gemengd bos. Door het gebied loopt een 
eikenlaan. De grenswegen zijn voorzien van Amerikaanse eiken. 
 
9. Vogelvijvers en Estersbroek 
Vogelvijvers is gedeeltelijk naaldbos op voormalige rivierduinen met kleinschalige 
landschapsstructuren met schraalgrasland. Estersbroek is een beekdallandschap van 
broekbossen met veel jong loofbos doorsneden met populierenlanen.  
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1.5. Verantwoording 

• De nazomerronde, waarbij het accent lag op het onderzoek naar paarverblijfplaatsen 
van beide dwergvleermuizen en rosse vleermuis in 2009 is om planningstechnische 
reden, relatief laat uitgevoerd. De meeste bezoeken konden pas worden uitgevoerd 
na de piek in baltsactiviteit van de rosse vleermuis. Deze piek ligt vóór medio 
augustus. Zodoende is het aantal paarplaatsen van deze soort onderbelicht. 

 
• De gebiedsgrenzen zijn relatief arbitrair bepaald op basis van de grenzen van 

bosgebieden die bezocht zijn in de zomer van 2010. Op enkele plaatsen (zoals bij 
Herpen en Vorstenbosch) zijn ook waarnemingen buiten deze gebiedsgrenzen 
gekarteerd. Dit betreft waarnemingen van de najaarsrondes in 2009 (niet alle in 
2009 bezochte gebieden zijn ook in de zomer van 2010 bezocht) en doordat alle 
waarnemingen op passages van tussenliggende gebieden op kaart zijn gezet. 

 
• Om logistieke redenen is minder vaak gevangen met mistnetten dan aanvankelijk 

gepland. 
 
• Er is geen systematisch onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende soorten. Dat er wel verblijfplaatsen van gebouwbewonende 
soorten zijn gevonden komt enerzijds doordat er op enkele plekken in het gebied bij 
‘toeval’ zwermende dieren rond gebouwen werden waargenomen en anderzijds 
doordat ook gegeven van de onderzoeken op MOB complexen Schaijk en Heesch in 
de rapportage zijn opgenomen.  
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2 METHODEN 

2.1. Algemeen 

 
2.1.1. Batdetector en geluidsanalyse 
 
Foerageergebieden en vliegroutes 
Het onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes werd uitgevoerd met behulp van 
vleermuisdetectors van het type Petterson Ultrasound detector D240x. Dit type detector 
heeft naast een heterodyne systeem om vleermuisgeluiden hoorbaar te maken ook een 
time expansion systeem om vleermuisgeluiden vast te leggen voor latere analyse. Dit 
wordt vooral gebruikt voor het herkennen en vastleggen van met het heterodyne 
systeem moeilijk te determineren soorten zoals grootoorvleermuizen en soorten van het 
genus Myotis. Als opslagbron voor de time expansion geluidsopnamen werden de Archos 
Gmini 402 en de Roland Edirol R09 gebruikt. Voor de analyse op een computer werd 
gebruik gemaakt van het programma Batsound (Petterson Elektronik AB). Als 
referentiebron voor de geluidsanalyse werd de tabel van Arjan Boonman gebruikt, zoals 
gepubliceerd op www.batecho.eu (Boonman, 2008). Honderd procent sluitende 
determinatie is echter ook met geluidsanalyse vaak (nog) niet altijd mogelijk.  
 
Het onderzoek met de batdetector werd, afhankelijk van de veldsituatie, te voet of per 
fiets uitgevoerd. Daarbij werd zoveel mogelijk geprobeerd alle toegankelijke paden te 
onderzoeken. 
 
Verblijfplaatsen 
Ten behoeve van het onderzoek naar verblijfplaatsen werden vooraf kansrijke locaties in 
kaart gebracht. Hierbij werd gelet op de aanwezigheid van voldoende dikke bomen 
(voornamelijk loofbomen), spechtengaten, andere holtes en scheuren in bomen en de 
bereikbaarheid voor vleermuizen (in een laan of midden in een perceel).  
Het zoeken naar zomer- en kraamverblijfplaatsen vond plaats met behulp van 
vleermuisdetectors in de late nacht/vroege ochtend (vanaf ca. 2 ½ uur voor 
zonsopkomst) in de periode eind mei-half juli. Het gaat hierbij om het opsporen van 
inzwermende dieren. Daarbij werd met de fiets of te voet een zo groot mogelijke dekking 
van het onderzoeksgebied verkregen waarbij de aandacht in het bijzonder werd gericht 
op eerder in kaart gebrachte kansrijke locaties. Als in de voorafgaande avond of nacht 
een vliegroute werd gevonden werd deze in de ochtend verder vervolgd in de richting 
van de verblijfplaats. Met behulp van vleermuisdetectors werden in de eerste helft van 
september 2009 paarverblijfplaatsen gelokaliseerd van de gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en rosse vleermuis. Hierbij werd in de avond en de vroege nacht gezocht 
naar roepende mannetjes van deze soorten. Omdat de rosse vleermuis en ruige 
dwergvleermuis de gewoonte hebben daarbij vanaf een vast plek (op of nabij het 
paarverblijf) te roepen betekent waarneming van roepende exemplaren van deze soorten 
automatisch vaststellen van een paarverblijfplaats. De gewone dwergvleermuis roept in 
de vlucht binnen zijn territorium rond zijn verblijfplaats. Roepende gewone 
dwergvleermuizen duiden daarom niet op directe nabijheid van een paarverblijfplaats. 
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Foto 2 ‘Autovleren’ in De Maashorst © Sil Westra 

Foto 3  Vangen met mistnetten rechts laatvlieger in hand gevangen bij poeltje Udenoord 
© Wouter de Boer 

‘Autovleren’ 
Op 4, 8 en 19 augustus zijn drie verschillende ‘autovleer’-routes gereden (resp. route 1, 
2 en 3). Deze methode bestaat erin met een auto met apparatuur met een snelheid van 
ca 30 km/u een route te rijden. De apparatuur bestaat uit een Anabat SD1 die 
automatisch de tijd en vleermuisgeluiden en een pda die tijd en gps coördinaten vastlegt. 
Aan de hand van de karakteristieke frequentie-tijd plots van de Anabat kunnen de 
verschillende soorten handmatig worden herkend. Combinatie van de datasets leidt tot 
kaarten met route en waargenomen soorten (zie bijlage 2 kaarten 2-4 voor de gereden 
routes). Deze methode is alleen geschikt voor dwergvleermuizen en laatvlieger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.1.2. Vangen 
In de onderzochte gebieden werden vleermuissoorten verwacht die niet of moeilijk met 
vleermuisdetectors zijn te determineren. Hoewel er met behulp van de analyse van 
opgenomen vleermuisgeluiden steeds meer mogelijk is, zijn soorten als de gewone en de 
grijze grootoorvleermuis, de franjestaart, de baardvleermuis en de Brandts vleermuis 
(Myotis brandtii) moeilijk met zekerheid vast te stellen. Voor een betrouwbare 
vaststelling van de aan-, dan wel afwezigheid van deze soorten was het noodzakelijk 
mistnetonderzoek als reguliere onderzoeksmethode in te zetten. Er is maar in beperkte 
mate gevangen om logistieke en planningstechnische redenen. 
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Foto 4 Inspectie van boomholten met een boomcamera 
l. verblijfplaats van franjestaarten in robinia in Halve Hof op Hal 
r. verblijfplaats van watervleermuizen aan de Zevenhuizerweg (Gemeentebossen Oss) 
© Rob Koelman 

 
Het vaststellen van de genoemde soorten was relevant in het kader van de 
onderzoeksvraag, daar het soorten betreft die voor Nederland minder algemeen tot zeer 
zeldzaam zijn en een bijzondere status hebben (bijvoorbeeld vermeld op de Rode Lijst 
van Nederlandse Zoogdieren). Voor het mistnetonderzoeken was een ontheffing van de 
Flora- en faunawet verkregen.  
 
2.1.3. Visuele inspectie verblijfplaatsen 
Bij iedere aangetroffen verblijfplaats werd getracht het aantal aanwezige dieren te 
bepalen. Hiervoor werden ’s avonds (tussen zonsondergang en plm. 1 uur daarna) de 
uitvliegende vleermuizen geteld. Indien mogelijk werden daarbij ook vrijwilligers 
betrokken. Het tellen van invliegende vleermuizen is aanzienlijk lastiger. Vleermuizen 
zwermen voor hun verblijfplaats, waarbij het niet altijd duidelijk is of een dier 
daadwerkelijk ingevlogen is. Waar mogelijk werden invliegende dieren wel geteld. In een 
aantal gevallen werd voor de telling en/of de determinatie van de dieren gebruik 
gemaakt van infrarood videoapparatuur. Tevens werden enkele boomholtes 
geïnspecteerd door middel van een boomcamera, Dit is een kleine bewakingscamera 
gemonteerd op een lang stok waarmee in boomholtes kan worden gekeken. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Tijdsbesteding en intensiteit 

In tabel 1 is een overzicht opgenomen van alle bezoekdata met vermelding van de aard 
van het uitgevoerde onderzoek, de gebruikte methode, het aantal waarnemers en de 
weersomstandigheden op de betreffende datum. In het weekend van 25 – 27 juni 2010 
is een basiscursus over het inventariseren van vleermuizen gegeven in de 
groepsaccomodatie aan de Nieuwenhof 5 te Mill. Aan deze cursus namen 22 personen 
deel. Allen hebben gegevens verzameld in het gebied rond de cursuslocatie. Er waren 4 
excursieleiders die de door de cursisten verzamelde gegevens hebben gerapporteerd. De 
weergegevens zijn afkomstig van weerstation Volkel.
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Tabel 1 Overzicht data, aard onderzoek en inspanning 
 
Toelichting 
Gebied: 
1. Gemeentebossen Oss en Herperduin 
2. Maashorst Noord 
3. Maashorst Zuid (+ Vorstenbosch, Bedafse 

Bergen) 
4. Gaalse en Reeksche heide (incl. MOB Schaik) 
5. Landgoed Mariëndaal 

6. Langenboomse bossen + Nieuw Millsche heide 
+ Halve Hof op Hal 

7. Landgoed De Tongelaar 
8. Molenheide + Nieuwenhof 
9. Vogelvijvers + Estersbroek 

 
R = route autovleren 
 
Aantal waarnemers: * kamp met 20 deelnemers, 4 excursieleiders 

    Aard onderzoek Methode / techniek   

    V
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Weer 

 Datum Periode Gebied           
28-29/7 avond/nacht 1  +  + +    1 20-18°C, 3Bft 
30-31/7 avond/nacht 7  +  + +    1 20-15°C, 4Bft 
4-8 avond/nacht R 1      +    16-13°C, 2Bft 
17-18/8 avond/nacht 3  +  + +    1 22-15°C, 2Bft 
19-20/8 avond/nacht 6, R 2  +  + + +   2 27-23°C, 2Bft 
24-25/8 avond/nacht 8  +  + +    2 16-14°C, 2Bft 
26-27/8 avond/nacht 6  +  + +    1 20-16°C, 2-3Bft 
27-28/8 avond/nacht 1  +  + +    2 22-19°C, 3-4 Bft 
31/8-1/9 avond/nacht 1  +  + +    1 20-18°C, 2Bft 
2-3/9 avond/nacht 2  +  + +    1 20-13°C, 3-4Bft 
5-6/9 avond/nacht 2  +  + +    1 18-13°C, 3-4Bft 
7-8/9 avond/nacht 2, 4  +  + +    2 20-14°C, 2Bft 
8-9/9 avond/nacht 5, R 3  +  + + +   1 20-18°C, 2Bft 
12-13/9 avond/nacht 3  +  + +    1 17-11°C, 2Bft 
16-17/9 avond/nacht 7  +  + +    2 15°C, 3-4Bft 

2
0

0
9

 

26-27/9 avond/nacht 9  +  + +    1 17-11°C, 1Bft 
              

31/5 avond/nacht 1  +   +    2 15-12°C, 2Bft 
1/6 ochtend 1  + +  +   + 2 12-6°C, 2Bft 
1/6 avond/nacht 2  +   +   + 2 15-11°C, 2Bft 
2/6 ochtend 2  + +  +   + 2 20-11°C, 3Bft 
7/6 avond/nacht 5  +   +   + 2 20-16°C, 3-4Bft 
8/6 ochtend 5  + +  +   + 2 12°C, 2-3Bft 
14/6 avond/nacht 3  +   +    2 21-14°C, 3Bft 
15/6 ochtend 3  + +  +   + 2 14-12°C, 3Bft 
17/6 avond/nacht 3  +   +  + + 2 22-14°C, 3Bft 
18/6 ochtend 3  + +  +   + 2 12°C, 3Bft 
21/6 avond/nacht 9  +   +    2 19-16°C, 2-3Bft 
22/6 ochtend 6  + +  +    2 8°C, 2Bft 
22/6 avond/nacht 6  + +  +   + 2 21-15°C, 2Bft 
23/6 ochtend 6  + +  +    2 15-10°C, 1Bft 
25/6 avond/nacht 7, 8  +   +   + 4* 22-12°C, 2Bft 
26/6 ochtend 7, 8  + +  +   + 4* 12-11°C, 2Bft 
26/6 avond/nacht 7, 8  +   +   + 4* 22-17°C, 2Bft 
27/6 ochtend 7, 8  + +  +   + 1 25-18°C, 2Bft 
20/7 avond/nacht 3  +   +  +  4 22-20°C, 2Bft 

2
0

1
0

 

27/7 avond/nacht 8       +  4 20-18°C, 2Bft 
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2.3. Interpretatie van waarnemingen 

Bij de interpretatie van de resultaten van het veldonderzoek is het belangrijk te beseffen 
dat het doorgaans niet haalbaar is om van een gebied alle daar voorkomende soorten 
vleermuizen, hun gedrag en hun verblijfplaatsen in dezelfde mate in kaart te brengen. De 
ecologie van vleermuizen en beperkingen van onderzoeksmethoden maken dat 
aanwezige soorten, verblijfplaatsen en kenmerkend gedrag van vleermuizen vaak niet 
volledig waargenomen kunnen worden. 
 
Ecologische factoren 
1. Mobiliteit van vleermuizen. 

Afhankelijk van de soort kan een vleermuis zich over relatief grote afstanden 
verplaatsen. De afstand tussen verblijfplaats en jachtgebied varieert van ongeveer 
één kilometer (grootoorvleermuizen) tot tientallen kilometers (rosse vleermuizen), 
waardoor vaak maar een deel van het leefgebied wordt belicht.  
Door de vliegsnelheid en de beperkingen van detectoronderzoek is de 
waarnemingstijd kort en is een vleermuis moeilijk te volgen. In één veldbezoek 
kunnen daardoor individuele vleermuizen (door meerdere onderzoekers) dubbel 
worden waargenomen, maar ook volledig gemist worden. Het bepalen van de omvang 
van de populatie foeragerende vleermuizen van een soort is daardoor erg moeilijk. 
Met een goede kennis van habitatgebruik, ondersteund door tellingen van vliegroutes 
of kolonies is het toch mogelijk om daarvan een betrouwbare schatting te geven. 
 

2. Verschillen in landschapsgebruik en detecteerbaarheid van de echolocatie. 

De habitatvoorkeuren van een vleermuissoort bepaalt sterk de detecteerbaarheid van 
de soort. Soorten die een voorkeur hebben voor vliegen en foerageren in een open of 
redelijk open habitat hebben een op grotere afstand detecteerbaar geluid. 
Laatvliegers en rosse vleermuizen roepen meestal zo hard dat ze op tientallen tot 
honderden meters afstand hoorbaar zijn, ook wanneer ze op hoogte boven het bos 
vliegen of op snelheid door een laan passeren. Dwergvleermuizen en 
watervleermuizen zijn ook al op tien tot vijftig meter hoorbaar, jagen ook graag in 
een redelijk open ruimte en geven de voorkeur aan vliegroutes langs lijnvormige 
elementen die vaak ook voor onderzoekers toegankelijk zijn. 
Vleermuizen die graag in besloten habitat foerageren (boomkroon, dicht struikgewas 
of ondergroei) produceren over het algemeen zachte geluiden, die pas binnen een 
afstand van enkele meters (baardvleermuis, franjestaart) of binnen een meter 
(grootoorvleermuis) waarneembaar is. Bovendien kunnen deze soorten zich vaak 
goed bewegen in voor mensen moeilijke toegankelijke omgeving. Dit maakt de 
trefkans om deze dieren foeragerend, op vliegroute of zwermend bij een verblijfplaats 
waar te nemen naar verhouding veel kleiner. Deze soorten kunnen in een gebied 
algemeen voorkomen en toch in de waarnemingen sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
 

3. Dynamiek in gebruik en functie van verblijfplaatsen. 

Een lokale populatie van een vleermuissoort gebruikt doorgaans een vast netwerk 
van verblijfplaatsen, waarbinnen regelmatig verhuizingen plaatsvinden. De omvang 
van dat netwerk (inclusief foerageergebied) kan variëren van enkele vierkante 
kilometers (grootoorvleermuizen) tot meer dan honderd vierkante kilometer (rosse 
vleermuizen). Binnen dat netwerk worden verblijfplaatsen herhaald gebruikt 
(bijvoorbeeld ieder jaar) waardoor gesproken moet worden van vaste 
verblijfplaatsen.  
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Het in kaart brengen van dat netwerk kent beperkingen omdat: 
• de verhuisfrequentie erg hoog kan zijn (franjestaarten verhuizen bijna dagelijks) 

of de verhuisafstand erg groot (bij rosse vleermuizen kan dat >10 km zijn); 
aanbod van insecten, het voorkomen van predatie en het ontlopen van parasieten 
vormen mogelijke aanleidingen om te verhuizen; 

• een populatie vleermuizen in het netwerk ook meerdere verblijfplaatsen tegelijk 
kan gebruiken waarbij regelmatig uitwisseling kan plaatsvinden; een 
kraamkolonie watervleermuizen kan bijvoorbeeld in een bepaalde periode over 
twee bomen verdeeld zijn waartussen een vrouwtje met haar jong regelmatig 
verhuist; het komt zelfs voor dat een vrouwtje in de ene boom verblijft, terwijl het 
jong in de andere boom verblijft; ook vindt uitwisseling met netwerken van 
andere populaties plaats en kunnen verschillende soorten vleermuizen hetzelfde 
netwerk, of zelfs een bepaalde verblijfplaats tegelijkertijd gebruiken; 

• een verblijfplaats in een jaar meerdere functies kan vervullen voor één of 
meerdere soorten; een boom of gebouw kan in de loop van een jaar voor één of 
meerdere soorten de functie van winterverblijfplaats, tussenverblijfplaats, 
kraamverblijfplaats, zomerverblijfplaats, nachtelijke rustplaats en paarplaats 
vervullen; de waarnemingskans verschilt ook sterk per functie; kraamkolonies zijn 
meestal goed op te sporen aan de hand van het langdurige zwermgedrag en 
doordat de sociale geluiden vanuit de verblijfplaats te horen zijn; 
paarverblijfplaatsen zijn vaak aan de hand van de baltsroep te lokaliseren; de 
trefkans op het aantreffen van andere verblijfplaatsen van een solitair dier of in 
kleine groepjes verblijvende dieren is erg laag; door het ontbreken van actief 
gedrag zijn winterslaapplaatsen in bomen en gebouwen ook erg moeilijk vast te 
stellen (m.u.v. van typische winterverblijven zoals ijskelders, bunkers, groeven). 

Door deze factoren is de beschikbare tijd om van een verblijfplaats de locatie, het 
aantal dieren en de functie vast te stellen beperkt. Bij een in de ochtendschemering 
gevonden verblijfplaats moet bij voorkeur dezelfde avond een telling van uitvliegende 
vleermuizen gedaan worden omdat de verblijfplaats daarna weer verlaten kan zijn, of 
zelfs gebruikt door een andere soort. 
Deze grote dynamiek in het gebruik en de functie van verblijfplaatsen maakt dat bij 
inventarisatie van vleermuizen meestal maar een beperkt deel van de verblijfplaatsen 
en van de aanwezige functies in een netwerk kan worden vastgesteld. 
 

Beperkingen in methodiek en techniek van onderzoek 
1. Vleermuisdetectoronderzoek en geluidsanalyse 

Het onderzoek naar foerageergebieden en vliegroutes werd uitgevoerd met 
ultrasoondetectors van het type Petterson Ultrasound detector D240x. Dit type 
detector heeft naast een heterodyne systeem om vleermuisgeluiden hoorbaar te 
maken ook een Time Expansion systeem om vleermuisgeluiden vast te leggen voor 
latere analyse. Het voordeel hiervan is dat kenmerken van de echolocatie van 
vleermuizen die op het gehoor niet of moeilijk te onderscheiden zijn, in een 
spectrogram zichtbaar worden: pulsduur, pulsinterval, start- en eindfrequentie van 
een puls, etc. Deze methode biedt ten aanzien van soorten van het geslacht Myotis 
betere determinatiemogelijkheden en maakt het onderscheid tussen Plecotus- en 
Myotis-soorten eenvoudiger. 
Geluidsanalyse is echter nog geen wondermiddel. Vleermuizen passen hun 
echolocatie aan aan de omgeving waarin ze vliegen, waardoor één soort 
uiteenlopende typen pulsen kan produceren. Er zijn ook nogal wat factoren die 
bepalen of een opname voor analyse bruikbaar is. Bij voorkeur moeten het gedrag 
van de vleermuis en de afstand tot de waarnemer bekend zijn. Ook moet de opname 
van voldoende kwaliteit zijn om belangrijke kenmerken zichtbaar te maken. Omdat 
de techniek van de analyse van time expansion geluiden volop in ontwikkeling is voor 
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dit onderzoek de laatste beschikbare tabel voor geluidsanalyse gebruikt (Boonman, 
2008). Tevens zijn een aantal opnamen van Myotis-soorten (baardvleermuis, 
franjestaart, watervleermuis) voorgelegd aan een groep van deskundigen. 
In het onderzoek zijn ook breedbanddetectors als luisterkastjes toegepast. Deze 
detectors nemen geluiden op alle frequenties waar en kunnen, afhankelijk van de 
voeding, een nacht tot een week lang automatisch geluiden van vleermuizen opslaan. 
Determinatie kan echter pas naderhand met behulp van een computer plaats vinden. 
Doordat in de spectrogrammen van breedbanddetectors alleen gemiddelde waarden 
worden weergegeven zijn de determinatiemogelijkheden bij  soorten met sterk op 
elkaar lijkende geluiden beperkt. 
 

2. Mistnettenonderzoek  

Ondanks de moderne determinatietechnieken worden sommige soorten 
(grootoorvleermuizen, Myotis-soorten) door hun zachte geluiden makkelijk in een 
onderzoek al snel gemist. Het vangen van vleermuizen met mistnetten kan dan een 
aanvullende methode zijn om die soorten vast te stellen.  
Mistnettenonderzoek is echter nogal tijds- en arbeidsintensief en kent bij 
toepassingen in bosgebieden ook beperkingen De dunne netten zijn voor sommige 
vleermuissoorten toch nog waarneembaar en de keuze van de vangplek en een dosis 
geluk bepalen het succes van deze methode. 
 

3. Visuele inspectie 

Bij een visuele inspectie van gebouwen is het waarnemen van vleermuizen sterk 
afhankelijk van de bereikbaarheid van hun verblijfplaats voor mensen. Op zolders 
kunnen vleermuizen en mest eenvoudig gezien worden, maar het zichtbaar maken 
van vleermuizen in spouwmuren en daklagen is nog niet mogelijk. 
Met een boomcamera (een kleine infraroodcamera op een soort hengel) kunnen 
boomholten geïnspecteerd worden. Het gat moet dan echter wel bereikbaar zijn en 
groot genoeg voor de camera. Ook al kan de camera in de boomholte, dan nog 
kunnen aanwezige vleermuizen onzichtbaar blijven door visuele obstructies of doordat 
de boom zo hoog is uitgerot dat de reflectie van het uitgezonden licht de camera niet 
bereikt. Het filmen van in- en uitvliegende dieren met een infrarood videocamera is 
nuttig voor een betrouwbare telling. Echter alleen wanneer dieren even 
bewegingsloos in beeld zijn en de camera voldoende kan inzoomen op 
determinatiekenmerken, kan ook de soort betrouwbaar worden vastgesteld. 

 
Door het combineren van verschillende onderzoeksmethoden en de toepassing van 
recente ecologische kennis van vleermuizen, is het echter toch mogelijk om de functies 
en waarden van een gebied voor de lokaal voorkomende vleermuizen te inventariseren. 
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3 RESULTATEN 

3.1.Algemeen 

In totaal zijn 1437 waarnemingen verzameld van acht verschillende soorten. Fig 1 toont 
het verspreidingsbeeld (presentie per km-hok) van de gewone dwergvleermuis voor en 
na het onderzoek in De Maashorst. Het illustreert de impact van een dergelijk 
grootschalig onderzoek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tabel 2 toont een samenvattend overzicht van de resultaten. 
 
Soort Aantal waar-

nemingen 
foeragerend vliegroute Zomer-  kraam- 

verblijfplaats 
Baltslocatie 
Paarverblijf 

Gewone dwergvleermuis 940 + + + (2) + 
Ruige dwergvleermuis 37 + - - + (3) 
Rosse vleermuis 55 +  + (4) + (2) 
Laatvlieger 157 + + (+) n.v.t. 
Meervleermuis 1 + - - n.v.t. 
Franjestaart 21 + - + (3) n.v.t. 
Watervleermuis 136 + + + (12) n.v.t. 
Gewone grootoorvleermuis 59 + - + (3) - 
Myotis spec 30 + - - n.v.t. 
 
Tabel 2 Totaaloverzicht van de waarnemingen 
+  aanwezig 
(+) vermoedelijk aanwezig 
Getallen tussen (..) verwijzen naar aantal dieren op vliegroute / aantal verblijfplaatsen 
 
 

Fig 1 Vergelijking van het verspreidingsbeeld van de gewone dwergvleermuis voor (l) en na (r) het 
onderzoek in De Maashorst © NDFF 



                                                                       
                   

 17 

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten per deelgebied. 
 
Gebied / soort G
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n
e 

d
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vleerm
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is 
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eervleerm
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W
atervleerm

u
is 

G
ew

o
n
e 

g
ro

o
to

o
rvleerm

u
is 

Gemeentebossen Oss + + + + + - o + 
Maashorst Noord + + + + o - o + 
Maashorst Zuid + + + + + - o + 
Gaalse en Reeksche heide o - - + - - - o 
Landgoed Mariendaal + + - + + - o + 
Langeboomsebossen / Nieuw Millsche heide + + o + o + o + 
Landgoed Tongelaar o + o + + - o o 
Molenheide en Nieuwenhof + + + + - - o o 
Vogelvijverse en Estersbroek + - + + - - + + 
 
Tabel 3 Overzicht van resultaten per deelgebied 
+ aanwezig 
O ook zomer- kraamverblijfplaats 
- afwezig 
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3.2. Bespreking per gebied 

 
3.2.1. Gemeentebossen Oss en Herperduin 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 7 soorten waargenomen. Tabel 4 toont een overzicht van de 
waarnemingen van dit deelgebied. 

 
 
Tabel 4 Overzicht van waarnemingen in deelgebied 1 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De Gewone dwergvleermuis werd foeragerend in het gehele gebied in redelijke 
dichtheden waargenomen met concentraties in het zuidwesten en noordoosten van het 
gebied.  In de meer open gedeelten ontbraken dwergvleermuizen of waren dichtheden 
zeer laag. Er zijn geen vliegroutes gevonden noch andere aanwijzingen voor de nabijheid 
van een zomerverblijfplaats. In het najaar werden op veel plaatsen baltsende 
dwergvleermuizen gehoord.  
 
Ruige dwergvleermuis 
Alle waarnemingen op één na zijn gedaan in het najaar. Aan de Ruisvensestraat werden 
twee ruige dwergvleermuizen waargenomen die riepen vanaf een Amerikaanse eik. Deze 
dieren hadden in deze of een naburige boom een paarverblijfplaats. De activiteit bij de 
Wielen bij Herpen in het najaar van 2009 was relatief hoog. Daar werden ook twee 
paarverblijven gevonden. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis komt in zeer lage dichtheden voor. Er zijn slecht 5 waarnemingen 
gedaan van foeragerende dieren. Er zijn geen zomer- noch paarverblijfplaatsen 
gevonden noch aanwijzingen daarvoor.  
 
Laatvlieger 
De laatvlieger is na de gewone dwergvleermuis de meest waargenomen vleermuissoort. 
De soort is jagend in lage dichtheden waargenomen. In het oosten van het gebied werd 
een concentratie van laatvliegers waargenomen in de nabijheid van een gebouw aan de 
Bosweg. Omdat het niet mogelijk was om dichter bij het gebouw te komen kon niet 
worden geverifieerd of dit daadwerkelijk een verblijfplaats betrof. Gezien de concentratie 
van waarnemingen in dit deel van het gebied is het aannemelijk dat er een verblijfplaats 
in het gebouw aanwezig was. Vermoedelijk zijn de dieren die in het gebied jagen 
afkomstig van verblijfplaatsen die liggen in of aan de rand van Oss en Herpen. 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

baltslocatie 
paarverblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - + 
Ruige dwergvleermuis + - - + (2) 
Rosse vleermuis +  - - 
Laatvlieger + - (+) n.v.t. 
Franjestaart + - - n.v.t. 
Watervleermuis + + (10) + (2) n.v.t. 
Gewone grootoorvleermuis + - - - 



                                                                       
                   

 19 

 
 
Franjestaart 
De franjestaart is 5x waargenomen in het 
gebied. In de ochtend van 31 mei 2010 
werden enkele zwermende franjestaarten 
waargenomen rond een Amerikaanse eik 
aan Domineeshoef. Rond dezelfde boom 
werden enkele grootoren waargenomen 
(foto 4). 
 
 
 
 
 
 
 
Watervleermuis 
Foeragerende watervleermuizen zijn alleen waargenomen boven de Wielen bij Herpen in 
het najaar van 2009 en boven de vennen in de bossen. In de zomerperiode zijn geen 
foeragerende watervleermuizen waargenomen (De Wielen zijn alleen in het najaar van 
2009 bezocht). In de avond van 31 mei 2010 werd aan de Zevenbergseweg, een eik met 
een spechtengat gevonden waar met het blote oor piepende vleermuisgeluiden te horen 
waren. Diezelfde avond werden 30 uitvliegende watervleermuizen geteld. Met behulp 
van een boomcamera  werd (op 2 juni) een jong dier waargenomen wat aangeeft dat het 
hier een kraamverblijf betreft. (foto 6 en foto 4b). In de ochtend van 1 juni 2010 werd 
een kleine vliegroute gevonden van ca. 10 dieren die vanaf Domineeshoef richting A50. 
Deze dieren werden later nog iets verder tot in het bos vervolgd. Daar zal een 
verblijfplaats zijn van een klein aantal dieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gewone (of Grijze) grootoorvleermuis 
Omdat de gewone en grijze grootoor op basis van hun sonargeluid niet te onderscheiden 
zijn worden deze soorten gezamenlijk besproken. Het aantal waarnemingen is gezien het 
feit dat de trefkans op deze soort klein is (omdat de soort een erg zachte sonar heeft), 
relatief groot. Verspreid over het hele gebied zijn 10 waarnemingen van  
grootoorvleermuizen gedaan.  

Foto 6 Verblijfplaats van watervleermuizen aan de Zevenbergseweg (zie ook foto 3b) 
© Erik Korsten 

Foto 5 Amerikaanse eik, 
verblijfplaats franjestaarten 
Domineeshoef © Erik Korsten 
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3.2.2. Maashorst Noord 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 7 verschillende soorten waargenomen. Tabel 5 toont een overzicht 
van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
Tabel 5 Overzicht van waarnemingen in deelgebied 2 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in redelijk hoge tot hoge dichtheden 
waargenomen. De enige kraam- zomerverblijfplaatsen zijn gevonden in loodsen op het 
mobilisatiecomplex Heesch. Dat is ook het enige deel van het gebied waar, in het kader 
van ander lopend onderzoek, systematisch naar verblijfplaatsen in gebouwen is gezocht. 
Op enkele plaatsen in het noordelijk deel zijn baltsende dieren waargenomen. Alleen op 
MOB complex Heesch zijn paarverblijfplaatsen exact gelokaliseerd. 
 
Ruige dwergvleermuis 
De ruige dwergvleermuis is jagend in zeer lage dichtheden (op 5 locaties) alleen in het 
najaar van 2009 waargenomen. Er zijn geen paarverblijfplaatsen aangetroffen 
 
Rosse vleermuis 
Er is slechts één waarneming van een jagende rosse vleermuis gedaan in het gebied.  
 
Laatvlieger 
De laatvlieger is jagend in zeer lage tot lage dichtheden waargenomen. De activiteit van 
laatvlieger was iets hoger in het westelijk deel van het gebied wat er mogelijk op duidt 
dat er aan de westzijde (bijv. in Loo, Nistelrode of Heesch) een verblijfplaats aanwezig 
is.  
 
Franjestaart 
Er zijn geen waarnemingen gedaan van passerende of jagende franjestaarten in het 
gebied. Wel zijn twee verblijfplaatsen gevonden. In de nacht van 1 juni 2010 zwermden 
enkele dieren rond een Amerikaanse eik met twee spechtengaten boven elkaar (foto 7a). 
In de ochtend van 2 juni werden daar geen dieren meer waargenomen. Vermoedelijk 
betreft het hier een boom die kort daarvoor als verblijfplaats is gebruikt. De tweede 
verblijfplaats werd in de ochtend van 22 juni 2010 gevonden. Met een boomcamera 
werden in het spechtenhol drie franjestaarten waargenomen (foto 7b). 
 
 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

Baltslocatie 
paarverblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - - 
Ruige dwergvleermuis + - - - 
Rosse vleermuis + - - - 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Franjestaart + - + (2) n.v.t. 
Watervleermuis + + + (1) n.v.t. 
Gewone grootoorvleermuis + - - - 
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Watervleermuis 
Jagende watervleermuizen zijn waargenomen boven de recreatieplassen in het noordelijk 
deel van het gebied. In de ochtend van 2 juni 2010 werden dieren op vliegroute 
teruggevolgd vanaf de recreatieplassen tot een Amerikaanse eik op een laan in het 
noordelijk bosgebied achter camping Brobbelbies (foto 8). Het aantal zwermende dieren 
werd geschat op zo’n 45 stuks. Deze verblijfplaats is diezelfde dag geïnspecteerd met 
een boomcamera waarbij vrouwtje met jongen werden waargenomen. Het aantal 
uitvliegers was die avond 59. Waarneming van enkele watervleermuizen in het oostelijk 
deel van het gebied is mogelijk een aanwijzing voor een verblijfplaats aldaar. 
 

 
 
Gewone (of Grijze) grootoorvleermuis 
Er zijn zes waarnemingen van jagende 
grootoorvleermuizen in het gebied. 
 
 

Foto 7 Verblijfplaatsen van franjestaarten in amerikaanse eiken Maashorst Noord 
a. ten oosten MOB Heesch    b.  Schaijkse heide 
© Erik Korsten 

Foto 8 Verblijfplaats van watervleermuizen in amerikaanse eik nabij MOB Heesch  
© Hans Huitema 
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3.2.3. Maashorst Zuid 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 7 verschillende soorten waargenomen. Tabel 6 toont een overzicht 
van de waarnemingen van dit deelgebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 6 Overzicht van waarnemingen in deelgebied 3 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in redelijk hoge tot hoge dichtheden 
waargenomen. Er zijn geen verblijfplaatsen gevonden noch aanwijzingen voor 
aanwezigheid voor verblijfplaatsen in het gebied. De meest baltslocaties in het najaar 
van 2009 zijn waargenomen bij gebouwen rond de Bedafse Bergen. Bij een poel in het 
zuidelijk deel van het gebied zijn 2 subadulte dieren gevangen; een mannetje en een 
vrouwtje. 
 
Ruige dwergvleermuis 
Er zijn slecht drie waarnemingen gedaan van ruige dwergvleermuizen in het gebied. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis is in zeer lage dichtheden waargenomen. Er zijn geen 
zomerverblijfplaatsen noch paarverblijfplaatsen aangetroffen. 
 
Laatvlieger 
De laatvlieger werd in zeer lage dichtheden jagend waargenomen. Een concentratie van 
waarnemingen in het zuiden lijkt te wijzen op aanwezigheid van een verblijfplaats in het 
zuidelijk deel of ten zuiden van het gebied. Bij een poel in het zuidelijk deel van het 
gebied is een mannelijke laatvlieger gevangen (foto 3). 
 
Franjestaart 
Er is een batdetectorwaarneming van een franjestaart. Bij het poeltje in het zuidoostelijk 
deel van het gebied is op 17 juni 2010 één franjestaarten gevangen, één zogend 
vrouwtje. Dit betekent dat er een kraamverblijfplaats van franjestaarten in de directe 
nabijheid aanwezig moet zijn (de actieradius van zogende franjestaarten is maximaal 2 
km). 
 
Watervleermuizen 
Er is een boven het water jagende watervleermuis waargenomen boven de vijver bij de 
camping ten westen van Zeeland, ten oosten van het gebied. Van daaraf is in de ochtend 
van 16 juni 2010 een vliegroute teruggevolgd welke langs de oostelijke rand van het 
bosgebied, vervolgens over paden door het bosperceel tot op de Slingerlaan kon worden 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - + 
Ruige dwergvleermuis + - - - 
Rosse vleermuis + - - - 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Franjestaart + - - n.v.t. 
Watervleermuis + - + (2) n.v.t. 
Grootoorvleermuizen + - - - 
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vervolgd. De verblijfplaats is die ochtend niet gelokaliseerd. Dezelfde dag zijn met 
behulp van een boomcamera bomen geïnspecteerd. In het verlengde van de eerdere 
getraceerde vliegroute is een verblijfplaats van watervleermuizen met ca. 10 dieren 
gevonden in een beuk. 
 
Grootoorvleermuizen 
Er zijn 11 jagende grootoorvleermuizen waargenomen. Bij een poel in het zuidelijke deel 
van het gebied zijn 3 gewone grootoorvleermuizen gevangen; een mannetje en twee 
zogende vrouwtjes. 

 
 
 

Foto 9 Mannelijke gewone grootoorvleermuis. Het beek om een gedeeltelijk leucistische dier 
te gaan (witte vlek op vleugel (foto rechts) © Vincent Nederpel 
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3.2.4. Gaalse en Reeksche heide (incl. MOB Schaik) 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 3 verschillende soorten waargenomen. Tabel 7 toont een overzicht 
van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 7 Overzicht van waarnemingen in deelgebied 4 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in redelijke aantallen waargenomen. Op het MOB 
complex Schaik is een verblijfplaats gevonden van 80-100 dieren in juni 2009. In de 
omgeving van het gebied en op het MOB complex zijn enkele baltslocatie waargenomen. 
 
Laatvlieger 
De laatvlieger is jagend in lage aantallen jagend waargenomen. 
 
Grootoorvleermuizen 
Er zijn drie batdetectorwaarnemingen gedaan en er is een verblijfplaats gevonden van 
één gewone grootoor in een gebouw op MOB complex Schaik. 
 
 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - + + 
Laatvlieger + - - - 
Grootoorvleermuizen - - + - 



                                                                       
                   

 25 

3.2.5. Landgoed Mariëndaal 
 
 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 7 verschillende soorten waargenomen. Tabel 8 toont een overzicht 
van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
Tabel 8 Overzicht van waarnemingen deel gebied 5 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis in het hele gebied is jagend in hoge dichtheden 
waargenomen.  
 
Ruige dwergvleermuis 
Er zijn 3 batdetectorwaarnemingen gedaan van jagende ruige dwergvleermuizen. Er zijn 
geen paarverblijfplaatsen of baltslocaties gevonden. 
 
Rosse vleermuis 
Er zijn enkele batdectorwaarnemingen van hoog overvliegende en in het bos jagende 
rosse vleermuizen. In de nacht van 7 op 8 juni 2010 drie verblijfplaatsen gevonden. In 
een Amerikaanse eik langs de centrale laan zat een dier regelmatig te roepen. Nu en dan 
zwermden er dieren rond deze boom. In de ochtend zwermden er een 5 tal dieren, die 
rond zonsopkomst invlogen. Vanuit een beuk in het zuidoostelijk deel van het gebied 
waren ’s nachts van meerdere dieren schrille geluiden hoorbaar. In de ochtend zijn er 
videobeelden gemaakt om na te gaan hoeveel dieren er in zouden vliegen. Het bleek dat 
er meer dieren uit- dan invlogen. Vermoedelijk is deze boom een tijdelijk verblijf voor 
dieren die elders (wellicht in één van de andere gevonden bomen) overdag verblijven. 
Een derde boom betrof een zomereik in het zuidelijk deel van het gebied. Daar was ’s 
nacht activiteit van myotisachtigen rond de boom. De volgende dag werden er met de 
boomcamera 3 rosse vleermuizen in de holte waargenomen samen met een grote groep 
watervleermuizen. 
  
Laatvlieger 
De laatvlieger is jagend in lage dichtheden jagend waargenomen. 
 
Franjestaart 
Er zijn twee franjestaarten waargenomen. 
 
Watervleermuis 
Boven de vijver in het noordelijk deel van het gebied jaagden enkele watervleermuizen. 
Over de centrale laan zijn in de avond van 7 juni 2010 een tiental dieren op vliegroute 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

baltslocatie 
paarverblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - + 
Ruige dwergvleermuis + - - - 
Rosse vleermuis + - + (3) - 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Franjestaart + - - n.v.t. 
Watervleermuis - + + (1) n.v.t. 
Grootoorvleermuizen - - - - 
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waargenomen. In de ochtend van 8 juli 2010 zwermden watervleermuizen rond een 
zomereik met spechtengat. Het aantal zwermende dieren werd geschat op tenminste 40 
dieren. Bij inspectie met een boomcamera bleken er jonge dieren aanwezig te zijn. Het 
betreft hier dus een kraamverblijfplaats. (in dezelfde boom werden ook twee rosse 
vleermuizen waargenomen met een boomcamera) 
 
Grootoorvleermuizen 
Er zijn twee waarnemingen gedaan van grootoorvleermuizen. 
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3.2.6. Langenboomse bossen + Nieuw Millsche heide 
 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 8 verschillende soorten waargenomen. Tabel 9 toont een overzicht 
van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 9 Overzicht van waarnemingen deel gebied 6 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in redelijk hoge tot hoge dichtheden 
waargenomen. Vanuit de noordoostelijke wijk van Langenboom vlogen minstens 10 
dieren op vliegroute het bosgebied in. Vermoedelijk bevindt zich in de wijk een 
verblijfplaats. 
 
Ruige dwergvleermuis 
Er zijn slechts twee waarnemingen van jagende ruige dwergvleermuizen in het gebied. 
 
Rosse vleermuis 
In het najaar van 2009 werden twee paarverblijfplaatsen gevonden aan de hand van 
roepende vleermuizen. Eén in een Amerikaanse eik langs de Graafse weg (foto 1 en 10) 
en één in een holte op 1.5 m hoogte langs de Dennendijk in een Amerikaanse eik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + + - + 
Ruige dwergvleermuis + - - - 
Rosse vleermuis + - + (1) + (2) 
Laatvlieger + + - n.v.t. 
Franjestaart + - + (1) n.v.t. 
Meervleermuis + - - n.v.t. 
Watervleermuis + + + (2) n.v.t. 
Grootoorvleermuizen + - - - 

Foto 10 Paar- en zomerverblijfplaats van rosse vleermuis in Amerikaanse eik Graafse weg 
najaar 2009, Close up  © Erik korsten 
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Laatvlieger 
De laatvlieger is jagend in lage dichtheden in het gebied waargenomen. Vanuit de 
noordoostelijke wijk van Langenboom vlogen minstens 10 dieren op vliegroute het 
bosgebied in. Vermoedelijk bevindt zich in de wijk een verblijfplaats. 
 
Franjestaart 
De franjestaart is alleen waargenomen in Halve Hof op Hal. Daar is een 
kraamverblijfplaats gevonden met 32 dieren (foto 4 l) . 
 
Meervleermuis 
Er is op 22 juli 2010 een meervleermuis waargenomen boven de recreatieplas de Kuilen.  
De jaagde tegelijk met watervleermuizen. Determinatie kon aan de hand van de opname 
met behulp van Batsound worden bevestigd. 
 
Watervleermuis 
De watervleermuis is jagend in redelijk hoge dichtheden waargenomen boven de 
zandwinplassen van de Nieuw Millsche heide. Daarnaast zijn er een aantal dieren in de 
bossen waargenomen op vliegroute tussen de verblijfplaats en de recreatieplas de 
Kuilen. In de ochtend van 23 juni 2010 werden zwermende watervleermuizen 
waargenomen rond twee bomen in een laan grenzend aan het sportveld bij Langenboom. 
Bij een van de bomen zwermden slechts enkele dieren, bij de andere werd het aantal 
geschat op ongeveer 25 dieren. Op 26 juli werden bij deze laatste boom ruim 30 
uitvliegers gefilmd. Na het uitvliegen waren er jonge dieren zichtbaar dus gaat het hier 
om een kraamverblijfplaats.  
 
Grootoorvleermuizen 
Er zijn acht waarnemingen van grootoorvleermuizen gedaan in het gebied. Een 
waarneming kwam aan het licht bij analyse van geluiden van roepende rosse 
vleermuizen bij een paarverblijf.  
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3.2.7. Landgoed De Tongelaar 
 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 6 verschillende soorten waargenomen. Tabel 10 toont een 
overzicht van de waarnemingen van dit deelgebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 10 Overzicht van waarnemingen deel gebied 7 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in redelijk hoge dichtheden waargenomen. In 
kasteel Tongelaar bevindt zich een kraamverblijfplaats van ca. 76 dieren. Op 11 plaatsen 
zijn baltsende dieren waargenomen. Op twee daarvan (boerderij de Ooievaar en het 
kasteel) is sprake van een paarverblijfplaats. 
 
Ruige dwergvleermuis 
Er zijn slechts drie waarnemingen gedaan van de ruige dwergvleermuis. Een daarvan 
betreft een baltsend dier in de nabijheid van kasteel Tongelaar. 
 
Rosse vleermuis 
Ondanks dat er op landgoed Tongelaar relatief weinig jagende rosse vleermuizen zijn 
waargenomen zijn er drie zomerverblijfplaatsen gevonden. Eén in de bosstrook tussen 
Peelkanaal en Lage Raam. In hetzelfde bosje is in 2009 ook een roepend mannetje 
waargenomen die niet exact kon worden gelokaliseerd. Mogelijk is het dezelfde 
verblijfplaats. Dan zijn er nog twee verblijfplaatsen gevonden in het beukenbosje ten 
noordoosten van het Lage Raam.  
  
Laatvlieger 
Er zijn slecht drie jagende laatvliegers waargenomen in het gebied. 
 
Watervleermuizen 
Jagende watervleermuizen zijn waargenomen boven het Peelkanaal en boven de Lage 
Raam. Er zijn twee kraamverblijfplaatsen gevonden; een kraamverblijfplaats van ca. 55 
dieren in de bosstrook tussen Peelkanaal en Lage Raam en één waarbij slechts twee 
dieren zwermend zijn waargenomen. 
 
Grootoorvleermuizen 
Er is een jagende grootoor waargenomen boven visvijver De Bus. In de ochtend van 26 
juni 2010 werd in de kapschuur nabij Kasteel Tongelaar een zwermende 
grootoorvleermuis waargenomen. Hoogstwaarschijnlijk betreft het hier een verblijfplaats 
van een of enkele dieren. 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - + (1) + 
Ruige dwergvleermuis + - - + (1) 
Rosse vleermuis + - + (3) - 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Watervleermuis + + + (2) n.v.t. 
Grootoorvleermuizen + - + (1) - 
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3.2.8. Molenheide + Nieuwenhof 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 6 verschillende soorten waargenomen. Tabel 11 toont een 
overzicht van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 11 Overzicht van waarnemingen deel gebied 8 
Toelichting zie tabel 2 
 
Waargenomen soorten 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is jagend in lage dichtheden waargenomen. De hoogste 
activiteit werd waargenomen bij het ven in het centrum van het gebied. Op 8 plaatsen 
werden baltsende dieren waargenomen.  
 
Ruige dwergvleermuis 
Er is slechts één jagende ruige dwergvleermuis waargenomen. 
 
Rosse vleermuis 
De rosse vleermuis is in zeer lage dichtheden jagend waargenomen. Aan de Peter 
Ebbenweg zijn twee roepende rosse vleermuizen waargenomen. De exacte locatie van 
deze paarverblijfplaatsen kon niet worden vastgesteld. 
 
Laatvlieger 
De laatvlieger is in lage tot redelijk hoge dichtheden jagend waargenomen. De hoogste 
activiteit werd waargenomen nabij het Peelkanaal en bij straatverlichting ten westen van 
Mill. 
 
Watervleermuizen 
Jagende watervleermuizen zijn waargenomen boven het ven in het centrum van 
Molenheide en boven het Peelkanaal. Vanaf het Peelkanaal werd op 25 juli 2010 een 
vliegroute van ruim 15 dieren teruggevolgd tot het bosje ten zuidwesten van boerderij 
de Nieuwenhof. Daar werd in de ochtend van 26 juni verblijfplaats gevonden aan de 
hand van zwermende dieren. ‘s Avonds werden daar 18 uitvliegende dieren geteld. Op 
27 juni werd overdag een boom met, een onbekend aantal, piepende watervleermuizen 
gevonden in hetzelfde bosje ten zuiden van deze verblijfplaats. 
 
Grootoorvleermuizen 
Verspreid over De Molenheide zijn 6 waarnemingen gedaan van grootoorvleermuizen. In 
het bosje ten noordoosten van boerderij de Nieuwenhof werden diverse jagende 
grootoren waargenomen. In de ochtend van 26 juni 2010 werden enkele sociale geluiden 
gehoord in dit bosje vermoedelijk afkomstig van zwermende dieren. De locatie van deze 
verblijfplaats was moeilijk bereikbaar en kon daarom niet worden vastgesteld. 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - + 
Ruige dwergvleermuis + - - - 
Rosse vleermuis + - - + 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Watervleermuis + + + (2) n.v.t. 
Grootoorvleermuizen + - (+) - 
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3.2.9. Vogelvijvers + Estersbroek 
 
Dit gebied is alleen in het najaar van 2009 onderzocht. Bij het bezoek in het najaar 2009 
was de temperatuur relatief laag 
 
Waargenomen soorten 
In dit deelgebied zijn 5 verschillende soorten waargenomen. Tabel 12 toont een 
overzicht van de waarnemingen van dit deelgebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 12 Overzicht van waarnemingen deel gebied 9 
Toelichting zie tabel 2 
 
Bespreking per soort 
 
Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis is in lage dichtheden jagend waargenomen. Er zijn op 6 
plaatsen baltsende dieren waargenomen. 
 
Rosse vleermuis 
Er is slechts een rosse vleermuis waargenomen. 
 
Laatvlieger 
Er zijn slechts twee laatvliegers waargenomen. 
 
Watervleermuizen 
Er zijn twee watervleermuizen waargenomen; een boven de Karweg (vermoedelijk een 
dier op vliegroute) en een jagend dier boven het Graafsche Raam. 
 
Grootoorvleermuizen 
Er is slechts één grootoorvleermuis waargenomen. 
 
 
 

soort foeragerend vliegroute zomer-  kraam- 
verblijfplaats 

paar- 
verblijfplaats 

Gewone dwergvleermuis + - - + 
Rosse vleermuis + - - - 
Laatvlieger + - - n.v.t. 
Watervleermuis + - - n.v.t. 
Grootoorvleermuizen + - - - 
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3.3. Autovleerroutes 

 
De resultaten van de gereden ‘autovleerroutes’ zijn weergegeven op kaarten 2-4 in 
bijlage 2. Het aantal waarnemingen op route 1 zijn erg laag. Dit kan een gevolg zijn van 
lage temperaturen op die avond.  
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4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

4.1. Conclusies 

 
4.2. Aanbevelingen voor beheer 

Vleermuisvriendelijk beheer van een (bos)gebied is gebaseerd op een aantal 
uitgangspunten: 

• Behouden en creëren van gevarieerd bos; 
• Behouden en beheren van een groot aanbod van (oude én jonge) bomen met 

natuurlijke holten; 
• Rekening houden met vleermuizen bij kap of verwijderen van bomen; 
• Behoud en verbetering van opgaande begroeiing in foerageergebieden en langs 

lijnvormige structuren in het landschap; 
• Vermijden van gebruik van voor zoogdieren en insecten schadelijke gifstoffen; 
• Voorkomen van lichthinder door (overmatige en verkeerd gerichte) verlichting; 
• Samenwerking met beheerders en/of eigenaren van aangrenzende gebieden.  

 
a. Behouden en creëren van gevarieerd bos 

• Het aanbrengen van een variatie in de leeftijdsopbouw tussen en binnen 
bospercelen, vooral gericht op het behouden van oude bomen. Streven naar zeer 
geleidelijke bosverjonging en een lange omlooptijd van bomen; 

• Streven naar een grote variatie in open – en beslotenheid van kronen en een 
grote afwisseling in structuur van open plekken, grazige bloemrijke randvegetatie 
en een gevarieerde struiklaag. Hierdoor kan het voedselaanbod en dus de waarde 
als foerageergebied worden vergroot; 

• Meer variatie in en langs bosranden met aandacht voor de overgangen van 
loofbos naar natte open grazige plekken. Veel vleermuissoorten jagen aan de 
randen van het bos. Deze randen moet goed toegankelijk zijn en een hoog 
voedselaanbod kennen; 

• Omvorming van naald- en productiebos naar meer gevarieerd structuurrijk 
loofbos. Voor vleermuizen geschikte holten ontstaan vaker in loofbomen dan in 
naaldhout. 

 
b. Behouden en beheren van groot aanbod oude bomen en jonge bomen met natuurlijke 

holtes 
• Het laten staan van een groot aanbod van oude en jonge bomen met natuurlijke 

holtes (bijv. spechtengaten, vorstscheuren, inrottingsscheuren en losse stukken 
bast). Vleermuizen verhuizen vaak en moeten in de kraamperiode ook 
concurreren met in boomholten broedende vogels. Daarom is een groot aanbod 
van boomholten een essentiële voorwaarde om verblijfplaatsen van vleermuizen 
te behouden.  

• Het kappen van oude en minder vitale bomen moet zoveel mogelijk worden 
vermeden. Het beheer dient gericht te zijn op het behoud van bestaande holtes 
en de ontwikkeling van nieuwe holtes. Indien in lanen minder vitale bomen 
aanwezig zijn, verdient geleidelijke vervanging van gevaarlijke bomen de 
voorkeur boven het in één keer vervangen van een hele laan. In minder vitale 
bomen zijn vaak grotere aantallen potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen 
aanwezig en dergelijke bomen dienen daarom zo lang mogelijk te worden 
gehandhaafd. Dit kan vaak gerealiseerd worden door het inkorten van gevaarlijke 
takken. Als uiterste middel kan bij een boom ook de gehele kroon worden 
verwijderd (kandelaberen). De holtes in dergelijke bomen worden dan echter al 
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gauw te droog om nog als verblijfplaats voor vleermuizen te dienen. Vanuit 
vleermuisoogpunt heeft het inkorten van gevaarlijke zijtakken dan ook verreweg 
de voorkeur boven kandelaberen. 

• Wanneer bij het kappen van percelen de oude bomen worden behouden is het 
belangrijk dat deze bomen een relatie houden met de omringende structuren.  

• Het is een misverstand dat alleen oude dikke bomen voor vleermuizen geschikte 
holtes bevatten. De recente vondsten van groepen vleermuizen in “dunne” eiken 
en beuken (slechts 30-40 cm doorsnee) geven aan dat ook dunne bomen een 
belangrijke functie voor vleermuizen kunnen vervullen. 

• Sommige (gedeeltelijk) dode bomen vertonen behalve spechtengaten ook grote 
lappen loshangende schors. Ook dat kunnen geschikte verblijfplaatsen zijn van 
vleermuizen. Laat dergelijke bomen daarom zoveel mogelijk staan. 

• Wanneer bij het dunnen van een perceel of verwijderen van exoten (bijv. de 
Amerikaanse eik) besloten wordt om bepaalde bomen te verwijderen worden 
bomen vaak geringd, gekapt of omgetrokken. Ringen is het meest vriendelijk voor 
vleermuizen. De boom sterft dan en kan, wanneer er holtes in zaten of er nog in 
komen, tijdelijk een geschikt verblijfplaats voor vleermuizen worden. Omdat een 
geringde boom geen sapstroom meer heeft droogt deze snel uit en wordt het 
microklimaat in de boomholte ongeschikt voor vleermuizen. Beter is het een boom 
voor 75% te ringen, zodat deze gedeeltelijk in leven blijft en de boom heel 
langzaam wegkwijnt.  

• Uit dit onderzoek blijkt dat Amerikaanse eiken een belangrijke rol spelen als 
verblijfplaats van vleermuizen. Bij het kappen van Amerikaanse eiken dient 
terughoudendheid betracht te worden. Bij bosomvorming (zoals in het zuidelijk 
deel van de gemeentebossen van Oss foto 11) terdege met de aanwezigheid van 
holten en vleermuizen rekening te worden gehouden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Rekening houden met vleermuizen bij kap of verwijderen van takken van bomen 

• Wanneer bomen gekapt moeten worden of grote takken verwijderd, dan dient dit 
zorgvuldig te gebeuren. Er moet er altijd vooraf onderzoek worden gedaan naar 
de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Dit geldt ook voor de kap van bomen 
door particulieren of organisaties die met de beheerder een overeenkomst hebben 
voor het verwerven van productiehout of brandhout. 

 

Foto 11 Bosomvorming in Gemeentebossen Oss; rekening houden met holten in 
bomen ook in Amerikaanse eiken © Erik Korsten 
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• Dit onderzoek kan worden uitgevoerd in de periode mei tot en met september 
door te zoeken naar koloniegeluiden, sociale geluiden, uitvliegende dieren en in de 
ochtend inzwermende vleermuizen. Dit geldt niet alleen voor oude bomen met 
gaten. Ook relatief jonge bomen kunnen boomholten hebben waarin vleermuizen 
verblijven. Daarbij kan een boom een holte bevatten die niet vanaf de grond 
zichtbaar is. Bomen zonder zichtbare gaten zijn dan ook niet per definitief bomen 
zonder vleermuizen. Ook grote zijtakken kunnen gaten en scheuren bevatten die 
door vleermuizen worden gebruikt. In de maanden oktober tot en met april 
houden vleermuizen hun winterslaap en sommige soorten doen dat in 
boomholten. In deze periode is het bijzonder moeilijk om van bomen aan te tonen 
of er wel of geen vleermuizen aanwezig zijn. Gebruik van boomcamera’s om in 
boomholten te kijken kan soms uitkomst bieden, maar ook daarbij kunnen 
aanwezige vleermuizen onzichtbaar blijven. 

• Wanneer blijkt dat in de betreffende boom of bomen verblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn is voor de ingreep een ontheffing van de Flora- en 
faunawet nodig. Dit geldt voor alle typen verblijfplaatsen. Voor bijvoorbeeld het in 
de zomerperiode kappen van een boom die alleen in de herfst door vleermuizen 
wordt gebruikt is dus toch een ontheffing nodig. Aangezien vleermuizen vallen 
onder tabel 3 van de Flora- en faunawet is de gedragscode Bosbeheer niet van 
toepassing (zie uitgebreidere toelichting wetgeving bijlage 4). 

• Vleermuizen kunnen het hele jaar door in holle bomen verblijven. In een aantal 
perioden echter zijn vleermuizen extra kwetsbaar:  

- De voorzomer (mei-begin juli), wanneer de jongen worden grootgebracht. 
- De winter, als sommige soorten vleermuizen in boomholtes overwinteren.  

De gunstigste periode (eigenlijk: de minst ongunstige) om zaag- en kapwerk aan 
(mogelijke) vleermuisbomen te verrichten, is tussen half september en half 
oktober. De in de voorzomer geboren vleermuizen zijn dan al vliegvlug, de 
kolonies zijn meestal uiteengevallen in kleinere groepen en de winterslaap moet 
nog beginnen. Wel vinden in deze periode de paar- en baltsactiviteiten van onder 
andere ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis plaats. De mannetjes van deze 
soorten bezetten dan boomholtes die tegenover andere mannetjes verdedigd 
worden. In de holtes worden kleine harems van vrouwtjes gevormd. Onderzocht 
dient te worden of de te kappen bomen in deze periode gebruikt worden als 
paarplaats. Is dit het geval, dan kan de kap het beste tussen half oktober en half 
november plaatsvinden. Dit om het verstoren van de balts te voorkomen. Omdat 
vooral in de wintermaanden (november – februari) niet door middel van 
onderzoek kan worden uitgesloten dat er vleermuizen in bomen aanwezig zijn 
dient het kappen in die periode zoveel mogelijk worden vermeden. Is dit 
onoverkomelijk dan dient te kap zeer zorgvuldig te gebeuren. Wanneer er 
vleermuizen worden aangetroffen dienen de werkzaamheden direct te worden 
stilgelegd en moet er advies van een vleermuisdeskundige worden ingewonnen. 

 
d. Behoud en verbetering van opgaande begroeiing bij belangrijke foerageergebieden en 

langs lijnvormige structuren in het landschap 
• Veel soorten vleermuizen jagen vooral langs de opgaande begroeiing aan de 

randen van hun foerageergebieden. Deze opgaande randen hebben daarin 
verschillende functies: 

- referentiepunt in de echolocatie van vleermuizen. 
- beschutting tegen wind voor zowel de insecten (prooien) als vleermuizen. 

• Omdat veel vleermuissoorten die in bomen verblijven buiten de bossen zelf boven 
weilanden en akkers jagen is het van belang dat deze gebieden goed bereikbaar 
zijn. Dat betekent dat de lijnvormige structuren (waterwegen, wegen, lanen, 
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singels, houtwallen, dijken) die tussen de bossen en de foerageergebieden liggen 
voor vleermuizen geschikt en behouden moeten blijven. Voorkomen moet worden 
dat er door het verwijderen van bijv. bomen langs wegen of (delen van) 
houtwallen gaten vallen in het netwerk waarlangs vleermuizen hun 
foerageergebieden bereiken. Wanneer dit onvermijdelijk is dienen er voor de 
ingreep plaatsvindt al alternatieve lijnvormige landschapselementen te worden 
uitgezet.  

 
e. Vermijden van het gebruik van voor zoogdieren en insecten schadelijke gifstoffen 
 
f. Voorkomen van lichthinder door (overmatige en verkeerd gerichte) verlichting 

Vermijd zoveel mogelijk de plaatsing van lichtbronnen bij verblijfplaatsen, in 
belangrijke foerageergebieden en bij vliegroutes. Wanneer er in verband met de 
veiligheid toch verlichting moet worden geplaatst, gebruik dan lichtsoorten die weinig 
insecten aantrekken. Beperk de verlichting tot alleen die plaatsen waar het nodig is. 
Gebruik speciale armaturen om uitstraling naar boven en opzij zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

 
g. Samenwerken met beheerders en/of eigenaren van aangrenzende gebieden. 

Draag bij aan het behoud van verblijfplaatsen, foerageergebieden en lijnvormige 
structuren die buiten het eigen gebied liggen en een belangrijke rol spelen voor de 
vleermuizen die in het eigen gebied verblijven of foerageren. Het bos kan 
bijvoorbeeld een belangrijk foerageergebied zijn voor een populatie vleermuizen die 
vooral buiten het terrein op een kerkzolder verblijft. Een vleermuisvriendelijk beheer 
wordt mogelijk ondermijnd als de kerk en de lijnvormige elementen tussen de kerk 
en het bos niet beschermd worden. Dat betekent dus ook dat informatie over 
vleermuizen uit de omgeving van het gebied voor het beheer ook van belang kan zijn. 
Andersom kunnen foerageergebieden buiten het eigen gebied van belang zijn voor 
vleermuizen die in het eigen gebied verblijven. 
 
 

4.3. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

• In drie van de deelgebieden zijn grootoorvleermuizen waargenomen. De Maashorst 
valt binnen het verspreidingsgebied van de twee Nederlandse soorten 
grootoorvleermuis; de gewone (of bruine) grootoorvleermuis en de Grijze 
grootoorvleermuis. Beide soorten zijn in het veld niet aan de hand van hun sonar 
(ook niet aan de hand van sonogrammen) te onderscheiden. Bovendien maken beide 
grootoorsoorten een sonar die zo zacht is dat de dichtheid met batdetectoronderzoek 
een sterke onderschatting oplevert. Het aandeel mistnetonderzoek is in dit onderzoek 
beperkt gebleven. Om een vollediger beeld van de verspreiding van grootoor-
vleermuizen te verkrijgen kan aanvullend onderzoek met mistnetten worden 
uitgevoerd. 

 
• Er is in het onderzoeksgebied relatief weinig bekend over het voorkomen van 

vleermuizen op (kerk)zolders. Systematisch onderzoek naar het voorkomen van 
vleermuizen op zolder kan aanvullende gegevens opleveren over het voorkomen van 
beide grootoorvleermuizen en andere zolder bewonende vleermuizen (zoals 
laatvlieger en baardvleermuis). Bovendien biedt het kennen van verblijfplaatsen de 
mogelijkheid concrete beschermingsmaatregelen te nemen in overleg met de 
gebouweigenaren. 
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• Bij ingrepen in bossen, (kap van bomenlanen en ingrepen waarbij lijnvormige 
landschapselementen aangetast worden) dient onderzoek te worden uitgevoerd naar 
het voorkomen van vleermuizen. Zie ook § 4.2. c) 
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BIJLAGEN  

Bijlage 1: kaart overzicht deelgebieden 
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Bijlage 2 Kaarten resultaten autovleren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart 2 Resultaat autovleerroute 1 
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Kaart 3 Resultaat autovleerroute 2 
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Kaart 4 Resultaat autovleerroute 3 
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Bijlage 3 Resultaten per deelgebied 

 
Gemeentebossen Herperduin 
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Maashorst Noord 
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Maashorst Zuid 
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Gaalse en Reeksche heide 
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Landgoed Mariëndaal 

 



                                                                       
                   

 59 

 



                                                                       
                   

 60 

 



                                                                       
                   

 61 

 



                                                                       
                   

 62 

Langenboom en Millsche heide 
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Landgoed De Tongelaar 
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Molenheide en Nieuwenhof 
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Estersbroek + Vogelvijvers 
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Bijlage 4 Vleermuizen en de wet 

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen genieten strikte bescherming onder de Flora- 
en faunawet. De wet is aangevuld met een Algemene Maatregel van Bestuur met 
betrekking tot artikel 75 aangaande de mogelijkheden voor ontheffing van de 
verbodsbepalingen. Alle inheemse vleermuissoorten zijn opgenomen in tabel 3 van 
bijlage 1 van de AMvB en zijn daarmee strikt beschermd. De wet kent ten aanzien van 
deze soorten een zorgplicht en verbodsbepalingen. 
 
De Flora- en faunawet gaat uit van het ‘nee, tenzij’-beginsel. Beschermen staat voorop, 
ingrijpen is een uitzondering. De wet vereist dat zorgvuldig met dieren wordt omgegaan. 
Deze ‘zorgplicht’ houdt in dat iedereen: 

• voldoende zorg in acht neemt voor alle in het wild voorkomende dieren en hun 
leefomgeving. 

• die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten 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. 

 
Verbodsbepalingen 
Voor vleermuizen zijn er, naast de zorgplicht (art. 2) ook verschillende 
verbodsbepalingen van toepassing: 

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

• Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk 
te verontrusten (art 10); 

• Het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren (art 11); 

 
Ten aanzien van artikel 11 wordt in de wet niet gesproken van permanente 
verblijfplaatsen. Dat betekent dat verblijfplaatsen die door vleermuizen terugkerend 
periodiek worden gebruikt, ook beschermd zijn in de periode dat de vleermuizen daarin 
niet aanwezig zijn. Winterverblijven zijn dus ook in de zomer beschermd en 
zomerverblijfplaatsen (bijvoorbeeld kraamkolonies) ook in de winter. 
Onder de verbodsbepaling van artikel 11 valt ook het verbod op het aantasten van de 
functionaliteit van vaste rust- of verblijfplaatsen. Dat wil zeggen dat wanneer vliegroutes 
en/of foerageergebieden die voor de vleermuizen van een verblijfplaats essentieel zijn 
aangetast worden, dit wordt gezien als een aantasting van de verblijfplaats zelf. 
 
Ontheffing 
Voor soorten van de Flora- en faunawet die in tabel 3 worden genoemd kan voor 
ingrepen waarbij nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, een 
ontheffingsaanvraag worden ingediend om die activiteiten toch uit te mogen voeren. 
Hiervoor is een uitgebreide toets noodzakelijk. 
De zorgplicht en de plicht tot voorkomen, beperken of ongedaan maken (vermijden, 
mitigeren en compenseren) blijft gelden, maar ontheffing van de verbodsbepalingen kan 
worden verleend wanneer er:  
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• geen alternatief is voor de ingreep, dat wil zeggen. geen andere bevredigende 
oplossing bestaat; 

• sprake is van een in of bij wet genoemd belang, en; 
• geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de 

soort. 
 
Per 31 augustus 2009 is de manier waarop ontheffingsaanvragen in het kader van 
ruimtelijk ingrepen worden beoordeeld veranderd. Hierdoor is het bij ruimtelijke ingrepen 
waarbij vleermuizen in het geding zijn alleen nog maar mogelijk om een ontheffing te 
krijgen wanneer voor die ingreep één of meerdere van de in de habitatrichtlijn genoemde 
belangen van toepassing zijn. Dat zijn: 

• bescherming van de Flora- en fauna; 
• volksgezondheid en openbare veiligheid; 
• dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 
Wanneer deze belangen van toepassing zijn kan met een goed voorstel voor mitigerende 
en compenserende maatregelen een ontheffing verkregen worden. 
Voor ruimtelijke ingrepen waarop deze belangen niet van toepassing zijn stelt de 
aangepaste beoordeling dat wanneer voorafgaand aan de voor de vleermuizen 
schadelijke ingreep de juiste mitigerende maatregelen worden genomen, er geen sprake 
is van een negatief effect op de vleermuizen en hun gunstige staat van instandhouding. 
In dat geval overtreed je de wet niet en is er voor de ingreep geen ontheffing nodig. 
Voorwaarde is wel dat er een hoge mate van zekerheid is dat met de genomen 
maatregelen het negatieve effect van de ingreep volledig wordt voorkomen of 
opgevangen. 
Om zeker te zijn van een juiste beoordeling van de situatie adviseert het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid altijd een ontheffingsaanvraag in te 
dienen. Wanneer de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen afdoende 
zijn krijgt de aanvrager een beschikking waarin staat dat na uitvoering van die 
maatregelen voor de ruimtelijke ingreep geen ontheffing meer nodig is. 
Meer informatie over de deze aangepaste beoordeling is te vinden op de website LNV-
Loket1. 
 
Gunstige staat van instandhouding van de soort 
Met betrekking tot gunstige staat van instandhouding van de soort gaat het om 
‘populaties van de soort’ in hun natuurlijke habitat. Het gaat daarom in eerste instantie 
niet om de populatie van de soort op Nederlandse (of Europese) schaal, maar om de 
lokale populatie van de locatie of verblijfplaats waar de soort is aangetroffen. Effecten 
worden op kwalitatief niveau beoordeeld, dat wil zeggen dat er met argumenten wordt 
beredeneerd waarom aannemelijk is dat de gunstige staat van instandhouding niet in het 
geding is. Dat doen we omdat kwantitatieve grenswaarden over regionale en landelijke 
populaties grotendeels ontbreken en onderzoek daarnaar redelijkerwijs niet van een 
lokale initiatiefnemer verlangd kan worden. De kwalitatieve beoordeling houdt meestal in 
dat er wordt gekeken of de locatie, de verblijfplaats of het gebied de functie voor de 
populatie behoudt. Mitigerende en compenserende maatregelen worden op ditzelfde 
kwalitatieve niveau genomen. 
Pas in tweede instantie wordt gekeken naar de gunstige staat van instandhouding van 
regionale en landelijke populaties. 
 
 
 
 

                                                 
1 Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet (31 augustus 2009) 
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Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (2010) 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) regelt de 
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland per 
1 oktober 2010 is ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor 
wonen, ruimte en milieu. Dit zijn onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, 
gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning.  
Hoewel de Flora- en faunawet strikt genomen niet onder de omgevingsvergunning valt 
wordt deze in het toetsingskader van de omgevingsvergunning wel meegenomen. 
De omgevingsvergunning kan bij één loket bij de gemeente worden aangevraagd. 
Wanneer daarbij door de aanvrager is ingevuld dat er (mogelijk) beschermde 
natuurwaarden bij de geplande ingreep in het geding komen dan stuurt de gemeente dat 
deel van de aanvraag door aan Dienst Regelingen. Indien van toepassing moet de 
aanvraag dan ook al voorzien zijn van de rapportage van een ecologische quickscan 
en/of een uitgebreider natuurwaardenonderzoek. Wanneer Dienst Regelingen van mening 
is dat bij de ingreep, eventueel door uitvoering van mitigerende en compenserende 
maatregelen, geen bepalingen van de Flora- en faunawet worden vertreden, dan geven 
zij een “Verklaring van geen bedenkingen af”. De toetsing van de ingreep wordt dus door 
Dienst Regelingen gedaan en niet door de gemeente waar de Omgevingsvergunning 
wordt aangevraagd. Het toetsingskader van de Flora- en faunawet verandert dan ook 
niet wezenlijk door de invoering van de Wabo. 
Doordat er in een aanvraag van de omgevingsvergunning in één keer meerdere wetten 
en regelingen worden meegenomen kan de afhandeling van de aanvraag lang duren, tot 
een maximum van 26 weken. Daardoor wordt het nog belangrijker om al vroeg in de 
planfase van een ingreep een inschatting te maken van de mogelijke gevolgen van een 
ingreep. De ecologische quickscan is een eerste stap voor deze inschatting. 
Overigens blijft het mogelijk om los van de Wabo een ontheffingsaanvraag bij Dienst 
Regelingen in te dienen. 
 
Binnen de WABO-procedure kan de burger voorafgaand aan zijn aanvraag bij de 
gemeente advies vragen over met welke vergunningen / ontheffingen hij mogelijk te 
maken kan krijgen.  
 


