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VOORWOORD 

De opdracht voor de Zoogdiervereniging bestond uit het inschatten van de waarde voor 
vleermuizen van enkele nog bestaande gebouwen op het voormalig vliegveld Soesterberg, 
in het bijzonder voor het middendeel.  
 
Er werd gevraagd welke delen mogelijk een belangrijke functie voor vleermuizen kunnen 
hebben en wat het belang van deze functies is in verhouding tot andere omliggende 
gebouwen. Tevens is gevraagd welke gebouwen zich op korte termijn kunnen ontwikkelen 
tot belangrijke plekken voor vleermuizen en daarmee duidelijk een versterking zijn voor 
vleermuispopulaties. Daarnaast is gevraagd concrete maatregelen te benoemen die deze 
gebouwen geschikter kunnen maken. 
 
Bij de nieuwe gewenste landschappelijke inrichtingen kunnen potentiële conflictpunten 
ontstaan, gevraagd is ook deze te benoemen en hiervoor oplossingen aan te dragen. De 
veldbeoordeling is uitgevoerd door Eric Jansen, aanvullende informatie is gegeven door Erik 
Korsten. De beoordeling is uitgevoerd door Eric Jansen.   
 
Wij danken Henk Boom en Fons Bongers voor de discussies en Herman den Bijtel voor het 
voortijdig beschikbaar stellen van de resultaten van het veldonderzoek.  
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SAMENVATTING 

Midden op de Utrechtse Heuvelrug ligt een aantal grote militaire complexen waaronder het 
voormalig vliegveld Soesterberg. Dit complex krijgt verschillende nieuwe eigenaars en 
nieuwe functies. Het centrale deel krijgt bijna in zijn geheel een natuurfunctie. Een klein 
deel zal bebouwd worden. Grote delen van het terrein hebben hoge natuurwaarden, vooral 
voor schraalgraslandsoorten en heidesoorten. Tijdens de planvaststelling was nog niet van 
alle soortgroepen een goede informatiestand bereikt. Informatie over zomer- en 
nazomergebruik van gebouwen door vleermuizen ontbrak in zijn geheel.  
 
Als gevolg van de planuitvoering Hart van de Heuvelrug is een groot deel van de bebouwing 
in het middendeel van het voormalig vliegveld Soesterberg gesloopt.  Hierbij is beperkt 
vleermuisonderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn cumulatieve effecten van negatieve ingrepen 
op dezelfde of de omringende populaties van dezelfde soort niet meegewogen. Hierdoor is 
het nu vooral gewenst de nog bestaande bovengrondse gebouwen om te vormen tot 
zomerverblijfplaatsen/paarverblijfplaatsen/winterverblijfplaatsen voor gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers en zomer- en nachtrustplaatsen voor gewone 
grootoorvleermuizen. In dit rapport zijn de inrichtingsvoorstellen voor deze gebouwen nader 
uitgewerkt. De beste kansen liggen in het omringende gebied door het opnemen van 
vleermuisvoorzieningen in de nieuwbouw. 
 
In het plangebied staan nu nog twee gebouwen die betrekkelijk eenvoudig geschikt zijn te 
maken tot zomerverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuizen/laatvliegers. Dit zijn de 
twee grotere nog aanwezige transformatorhuisjes. De manschapruimten achter de 
vliegtuigshelters zijn geschikt te maken als zomerverblijfplaats voor gewone 
grootoorvleermuizen en als paarverblijfplaatsen voor gewone dwergvleermuizen. De 
kleinere transformatorhuisjes zijn nog geschikt te maken als paarverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen. De iglo’s kunnen ingericht worden als winterverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuizen, maar mogelijk ook voor 
baardvleermuizen.  
 
In het plangebied ligt nu nog wel een groot aantal grondgedekte gebouwen zoals de 
personeelsschuilplaatsen en de aangepaste doelenkelder. Deze hebben nu al een functie als 
winterverblijfplaats voor vleermuizen en ze worden waarschijnlijk ook in de zomermaanden 
gebruikt als nachtrustplaatsen. De toegangen van deze objecten zullen vandalisme-proof 
gemaakt moeten worden. Daarnaast moeten deze objecten in de nieuwe inrichting 
aangebonden en beschut (blijven) liggen. Ook ligt er nog een drietal waterkelders die 
eenvoudig om te vormen zijn tot vleermuiswinterverblijfplaats, maar dit kan ook op een 
later tijdstip gerealiseerd worden. De meest interessante gebouwen die ontwikkeld kunnen 
worden tot bijvoorbeeld zwerm- of winterlocatie voor bijzondere soorten alsmede 
(aanvullende) zomerverblijfplaatsen liggen buiten het huidige plangebied, op de twee nog 
overgebleven Defensieterreinen (kamp Soesterberg en Museumkwartier) en een privé 
terrein (de Palz). Bij de verdere planuitvoering, de realisatie van de heidecorridor is extra 
aandacht nodig voor de boomverblijfplaatsen en de groene verbindingen, de vliegroutes, 
tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden. 
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1  INLEIDING  

1.1  Vleermuizen en hun bescherming 
 
Vleermuissoorten zijn afhankelijk van verblijfplaatsen die zij zelf niet kunnen maken. 
Afhankelijk van de soort en seizoenen maken zij gebruik van holle ruimten in bomen of door 
mensen gebouwde gebouwen. Het voorkomen in een gebied is afhankelijk van de 
kwaliteiten en aanbod van geschikte/stabiele verblijfplaatsen en goede jachtgebieden op 
korte afstand. Om deze te kunnen bereiken maken vleermuizen veelal gebruik van speciale 
vliegroutes. Doorlopende hoogopgaande begroeiing langs wegen en vaarten wordt dagelijks 
gebruikt om heen en weer te pendelen. Paar- en overwinteringsgebieden liggen vaak op 
andere locaties dan waar de jongen worden grootgebracht.  Populaties zijn dus afhankelijk 
van verschillende goed met elkaar verbonden deelleefgebieden. Alle soorten kennen een 
hoge mate van plaatstrouwheid aan verblijfplaatsen en verblijfplaatsgebieden. Sommige 
soorten zijn ook bijzonder trouw aan hun (individuele) jachtgebieden, andere zijn hierin 
meer flexibel.  
 
In het kader van de Flora & Faunawet dient er voorafgaand aan het kappen van 
groenstroken en oude bomen en restauratiewerkzaamheden of sloop van gebouwen en 
andere kunstwerken duidelijk te zijn welke functies deze delen voor beschermde planten en 
diersoorten hebben. Deze functies dienen tijdens en na de werkzaamheden in ten minste 
dezelfde kwaliteit aanwezig te zijn en volledig te kunnen functioneren.  De verplichting tot 
gunstige staat van instandhouding geldt voor iedere afzonderlijke populatie. 
 
Indien verblijfplaatsen verloren gaan of tijdelijk ongeschikt worden is een ontheffing van de 
Flora- en faunawet noodzakelijk. Ook als er potentieel slachtoffers kunnen vallen tijdens de 
werkzaamheden is een ontheffing voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk. 
De minimale inspanningen voor het vaststellen dan wel uitsluiten van een groot aantal 
functies voor vleermuizen zijn vastgelegd in het vleermuizenprotocol van de 
Gegevensautoriteit Natuur (GaN).   
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1.2  Aanleiding  
 
Tussen 1950-1980 werd het aantal militaire terreinen in Nederland sterk uitgebreid. Door de 
huidige verminderde dreiging en een veranderende taakstelling zijn veel van deze terreinen 
en gebouwen nu overbodig. In een relatief korte periode 2004-2014 worden meer dan 100 
van deze terreinen ontmanteld en opnieuw ingericht (infosite DLG). Een groot deel van deze 
terreinen wordt (weer) natuur. Veel van de grotere terreinen die nog in bezit zijn van 
Defensie zullen heringericht worden, waarbij ook diverse gebouwen gesloopt en/of nieuw 
gebouwd gaan worden. 
 
Het relatief consequente en vaak bijzondere beheer op Defensieterreinen heeft ertoe geleid 
dat zich op deze terreinen bijzondere planten en diersoorten gevestigd hebben. Het 
beperkte gebruik in de laatste 15-20 jaar leidde tot de vestiging van verschillende 
zoogdiersoorten op een groot aantal van deze terreinen. Gegevens m.b.t. dit voorkomen 
ontbreken vaak in databestanden van provincies en de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) door het feit dat deze terreinen tot aan de overdracht maar in beperkte mate of 
geheel niet toegankelijk waren. 
 
Een groot aantal typen militaire gebouwen kan gebruikt worden door verschillende 
gebouwbewonende soorten vleermuizen. Indien in de gebouwen minder gebruikte donkere 
ruimten aanwezig zijn, heel erg smal of juist heel erg groot, is gebruik door vleermuizen 
mogelijk. De soorten verschillen in de snelheid waarin zij deze (nieuwe) mogelijkheden 
ontdekken. Als zij eenmaal ontdekt zijn wordt een netwerk aan verblijfplaatsen gevormd. 
 
De warme bovengrondse gebouwen worden gebruikt als zomerverblijfplaats en/of 
paarverblijfplaatsen en nachtrustplaatsen. De koelere ondergrondse gebouwen, dikwandige 
bovengrondse gebouwen en andere ruimten zoals leiding- of reinwaterkanalen worden 
gebruikt als winterverblijfplaatsen en/of zwermlocatie. Als delen van ondergrondse 
infrastructuur in de zon liggen kunnen deze ook weer in de zomer gebruikt worden als 
zomerverblijfplaats. 
 
Soms worden ook de boomholten gebruikt als verblijfplaats (Jansen 2004,2008 Bongers 
pers. comm.).  Defensieterreinen kunnen door de aanwezigheid van veel hoogopgaand 
groen en diverse verharde delen (zonder verkeer) die overdag opgewarmd worden ook 
bijzondere jachtgebieden zijn die in sommige seizoenen zeer grote aantallen vleermuizen 
aantrekken, vaak uit een wijde omgeving (Jansen 2000, Jansen et al. 2005). 
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Figuur 1: De ligging van het plangebied. 
 
 
1.3  Gebiedsbeschrijving 
Het plangebied is bijna 550 ha groot en bestaat uit het gehele omheinde deel van vliegveld 
Soesterberg1. In deze beoordeling worden de ingrepen globaal beoordeeld op hun effect op 
(naburige) vleermuispopulaties, en in detail de ingrepen op het 300 hectare grote 
middenterrein.  
In de directe omgeving ligt van zuid-west naar noord bebouwing in de vorm van de plaatsen 
Soesterberg, Huis ter Heide, Bosch en Duin, Den Dolder en Soestduinen. Aan de oost- en 
noordzijde grenst het gebied aan grote bosrijke natuurgebieden; Willem Arntzhoeve, Lange 
Duinen, de Paltz en de Stompert. In deze natuurgebieden is bebouwing geheel of 
grotendeels afwezig. Het voormalig vliegveld bestaat uit een groot open graslanddeel en 
omliggende dichte bosdelen. In het meest recente militaire gebruik werd het vliegveld 
administratief onderverdeeld in zes deelgebieden: de centraal gelegen start en 
landingsbanen, de North-east, de Middle-east, de Far-east, de Southwest (Avionics en de 
brandweer) en de West (voormalig Camp New Amsterdam CNA), nu kamp Soesterberg. Het 
noordoosten had de functie als opslag van brandbare materialen en ander materieel, het 

                                                 
1 Dit vliegveld was onderdeel van een groot militair complex met ondersteunende diensten. Het omvatte ook de 

Lange duinen, het voormalige Kodakterrein, het voormalige kamp Soesterberg-Jessurun, delen van Den Dolder en 

het huidige landgoed de Paltz.  
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centrale deel was voor de vluchtleiding, in het middenwestelijk deel staan de 
vliegtuigshelters. In het zuidelijk deel was de brandweer. Het westelijk deel was Amerikaans 
en herbergde alle functies. In het totaal waren er eind 2010 meer dan 600 gebouwen en 
gebouwtjes aanwezig.  
 
De begroeiing 
De begroeiing direct langs de start- en landingsbanen is kort gemaaid en is goed ontwikkeld 
tot zeer fraai schraalgrasland. De veraf gelegen delen zijn ruiger en hebben zich lokaal 
ontwikkeld tot bijzonder heideschraalgrasland.  
Het noordoostelijk deel bestaat uit open bos, een begroeid stuifzand met delen eiken 
hakhout en gewone den en delen met jongere inplant van Amerikaanse eik en Douglas of 
spontane groei van berken. Andere delen bestaan uit ingeplante blokken met sparren of 
dennen. Rond de Middle-east is een meer parkachtige begroeiing aanwezig. Het westelijk 
deel is het meest recent heringericht en heeft diverse goed ontwikkelde lanen.  De bosjes 
met een struiklaag rond de parkeerplaatsen bestaan vaak uit niet inheemse soorten. Open 
water is afwezig met uitzondering van een tot ven omgebouwde bluswatervijver en een 
fonteinvijver op de Middle-east. De dichtstbijzijnde wateroppervlakten bevinden zich bij het 
pompstation en in een park in Huis ter Heide. 
 
De gebouwen 
Op deze terreindelen staat een groot aantal gebouwen, ontworpen voor specifieke functies. 
Enkele zijn gebouwd in de Tweede Wereldoorlog en Duits van origine, andere zijn gebouwd 
tussen 1950-1980. Een deel is van Amerikaans ontwerp. Het meest recente gebouw is nog 
gebouwd in 2006. Veel van de gebouwen stammen uit de periode 1980-1996. 
 
Op het terrein liggen een groot aantal vliegtuigshelters en (materiaal) opslagloodsen, zowel 
met  (iglo’s) als zonder gronddek, en vier brandstofopslagbunkers. Bij de vroegere vliegtuig 
afstelplaatsen liggen altijd bluswaterkelders. Voor het personeel zijn er diverse 
kantoorgebouwen, kazernes en wachtgebouwen, meestal uitgevoerd als baksteen 
gebouwen, maar soms in unit-bouw. Afhankelijk van de bouwperiode en bouwvoorschriften 
zijn in deze gebouwen spouwmuren aanwezig, al dan niet geïsoleerd. Voor of bij deze 
gebouwen liggen regelmatig bezinkputten en of stoomkelders, ook weer afhankelijk van de 
bouwperiode en voorschriften. Daarnaast liggen er op de vliegbasis twee grote 
commandobunkers, tenminste drie verbindingsbunkers en een zeer groot aantal 
personeelsschuilplaatsen (in drie verschillende typen). Ook liggen er nog tenminste twee 
stukjes ondergrondse gang en een deel van een leidinggang. Mogelijk zijn er in andere 
delen van het terrein nog delen van deze gangen en/of kanalen aanwezig. Alleen een 
historisch onderzoek aangevuld met speurwerk zal dit kunnen vaststellen, maar dit viel 
buiten de opdracht. 
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1.4  Recente gegevens m.b.t. voorkomen vleermuizen 
In de zomer van 2004 is er door de vleermuiswerkgroep van Defensie een enkel 
avondbezoek gebracht aan het oostelijk deel van het vliegveld en werden er droe soorten 
vleermuizen waargenomen, de laatvlieger, de rosse vleermuis en de gewone 
dwergvleermuis. Eerder werd een zomerverblijfplaats van gewone grootoorvleermuizen 
gevonden in een verwarmde bunker. Bij controle van vleermuiskasten in 2005 werden op 
twee locaties gewone grootoorvleermuizen gevonden.  
 
Gericht onderzoek naar voorkomen van zomerverblijfplaatsen, of zolderinspecties zoals op 
vliegveld Deelen, werden hier door de werkgroep niet uitgevoerd. Alle voor de 
Vleermuiswerkgroep van Defensie bekende en toegankelijke ondergrondse objecten worden 
vanaf 1996 jaarlijks onderzocht op overwinterende vleermuizen. Enkele objecten werden 
geschikter gemaakt voor vleermuizen en twee werden nieuw gebouwd.  
Hierbij zijn tot nu toe vier soorten vleermuizen gevonden; de watervleermuis, de gewone 
grootoorvleermuis, de franjestaart en de gewone baardvleermuis.  
Bij de onderzoeken door adviesbureaus werd de ruige dwergvleermuis als nieuwe soort 
ontdekt. Het voorkomen was te verwachten gezien de waarnemingen in Zeist-noordwest. 
Het vinden van het voorkomen van baardvleermuizen in de zomermaanden past in de lijn 
van verwachtingen.  
 
1.5  Typen ingreep 
De inrichting van het voormalige vliegveld is een onderdeel van een groter inrichtingsplan 
namelijk “hart van de Heuvelrug” waarin op grotere schaal geschoven wordt met bebouwing 
en natuur.  In de toekomstige inrichting wordt het vliegveldterrein opgedeeld in vijf delen 
met vier verschillende gebruikers en gebruiksvormen. Duidelijk is al wel dat een groot deel 
van de oudere militaire infrastructuur die gebouwd is voor het vliegveld zal moeten 
verdwijnen. Alleen de gebouwen die voor de nieuwe gebruikers bruikbaar zijn zullen blijven 
staan. Sloop van de andere gebouwen wordt noodzakelijk geacht met betrekking tot kraak 
en algemene veiligheid en niet toereikende middelen voor onderhoud.  
 

• Het zuidwestelijke deel zal het sterkst van karakter veranderen. In dit deel wordt van 
woningbouw voorzien. Hiervoor zullen vooraf waarschijnlijk alle gebouwen gesloopt 
worden. 

• Het middendeel, globaal het gebied van de start- en landingsbanen, wordt 
heringericht als natuurgebied. Het Utrechts Landschap wordt de nieuwe eigenaar en 
beheerder. Een groot deel van de gebouwen zal gesloopt worden of is al gesloopt. 
Een gebouw in het middendeel en een loods in het noordoostelijke deel zijn blijven 
staan. Van de grondgedekte gebouwen blijven alle shelters staan evenals alle iglo’s 
(grondgedekte magazijnen). Ook blijven als voorbeeld een Amerikaanse 
personeelsschuilplaats, een kerosine opslagplaats en een commandobunker liggen, 
maar deze krijgen allen een toeristische functie.  

• In dit gebied worden zowel een heidecorridor als een boscorridor gerealiseerd. De 
boscorridor is gepland  in de noordoostelijke hoek van het terrein, de heidecorridor in 
het middendeel. Het is nog onduidelijk of het gehele terrein of alleen delen openbaar 
toegankelijk worden. De exacte omgrenzingen van de bos- en heidecorridor zijn nog 
niet vastgelegd. 
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Ingrepen buiten het huidig plangebied: 
• Het centrale oostelijke deel, de voormalige Middle-east, zal door Defensie gebruikt 

gaan worden als luchtvaartmuseum terrein. Voor de nieuwbouw en andere nieuwe 
voorzieningen zal een deel van de gebouwen gesloopt worden. Voorzien zijn de sloop 
van een aantal zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen alsook de sloop 
van een onbekend aantal vleermuiswinterverblijfplaatsen/ tussenverblijven.  

• Het uiterste zuidoosten, de voormalige Far-east, is recent van militaire gebruiker 
veranderd, van de luchtmacht naar de landmacht. Hier zijn geen veranderingen van 
de inrichting voorzien. Dit terrein zal oefenterrein blijven. 

• Het voormalige Camp New Amsterdam, het westelijke deel, blijft in gebruik als 
administratief en opleidingsterrein voor Defensie. Er zullen in de loop van de tijd 
enkele gebouwen gesloopt worden, maar hier zullen ook weer nieuwe gebouwen voor 
terug komen.   

 
Ons advies richt zich alleen op het plangebied het “middendeel”, het deel dat in toekomst 
beheerd zal worden door “Het Utrechts Landschap”. Omdat populaties netwerken vormen en 
een groter landschapsgebruik kennen zal in iedere beoordeling ook rekening gehouden 
moeten worden met effecten van ingrepen in naburige terreindelen. Effecten van meerdere 
ingrepen kunnen cumulatief zijn en populaties kunnen door nabij gelegen ingrepen al sterk 
(negatief) voorbelast zijn. 
 



                                                                       
                   

13  

2 METHODEN 

Met behulp van twee dagbezoeken heeft de Zoogdiervereniging achteraf een inschatting 
gemaakt van de potentieel aanwezige vleermuissoorten alsook een inschatting van de 
mogelijk aanwezige functies. Hiervan is een soorten x functie matrix opgesteld ( zie tabel 
1).  
 
Tabel 1: De soorten-functie matrix, ofwel de potentieel aanwezige soorten en functies in het 
plangebied voormalig vliegveld Soesterberg. 
 

Tussen-

verblijfplaatsen 

W
inter-

verblijfplaats 

Zom
er-

verblijfplaatsen 

Zw
erm

locaties/ 

paarverblijfplaat

jachtgebieden 

V
liegroutes/m

ig

ratie routes 

 

Gewone 

dwergvleermuis  

XX XX XXX XXX XX X Gebouwbewonend 

’s winters gebouwbewonend 

Ruige 

dwergvleermuis 

O X X X X X Gebouw en boom bewonend 

’s winters gebouw en boom 

Kleine 

dwergvleermuis 

? ? ? ? ? ? Gebouw en boombewonend 

’s winters gebouw en boom 

Laatvlieger 

 

XX O O X X X Gebouw bewonend 

’s winters gebouwbewonend 

Tweekleurige 

vleermuis 

- - - - - - Gebouw bewonend 

Rosse vleermuis 

 

O O O O X X Boom bewonend 

’s winters boombewonend 

Gewone 

grootoorvleermuis 

XX XX X XXX X X Gebouw en boombewonend  

’s winters ondergronds 

Watervleermuis 

 

X XXX - XXX X XX  Boom en gebouw bewonend 

 ‘s winters ondergronds 

Gewone 

baardvleermuis 

Brandt’s 

baardvleermuis  

X 

 

XX 

XX 

 

XX 

- 

 

O 

XX 

 

O 

X 

 

O 

X 

 

O 

Gebouwbewonend, ’s winters 

ondergronds 

Gebouw en boombewonend 

’s winters ondergronds 

Franjestaart X XX  XX XX XX Boom en zolderbewonend  

’s winters ondergronds 

Meervleermuis 

 

- XX O XX - - Gebouwbewonend  

’s winters ondergronds 

- -= geen geschikte structuren aanwezig 

- o = mogelijk maar niet waarschijnlijk 

- O = beperkt aanwezig/ structuren van matige kwaliteit,  

- X = structuren van goede kwaliteit/ aanwezig 

- XX= structuren van goede kwaliteit op meerdere locaties aanwezig 
- XXX= structuren van goede kwaliteit op een groot aantal locaties aanwezig  
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2.1 Inschatting van de locaties van de verschillende netwerkpopulaties 
Vleermuispopulaties zijn nooit zomaar op een enkel punt aanwezig. Het zomerleefgebied 
van een populatie bestaat altijd uit een netwerk van verblijfplaatsen, diverse jachtgebieden 
(zowel dichtbij als wat verderaf) en verbindende vliegroutes tussen de verblijfplaatsen en 
jachtgebieden en onderling.  
Er is met behulp van diverse bronnen een inschatting gemaakt waar waarschijnlijk de 
netwerken van verblijfplaatsen van de verschillende soorten aanwezig zijn en waar mogelijk 
de kerngebieden liggen. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente ecologische 
kennis omtrent landschapgebruik en ecologie van de verschillende soorten op Defensie 
terreinen en de door de bureaus verzamelde vleermuisdata. Afhankelijk van de soort en 
functie is het netwerk van verblijfplaatsen een 1 km2 , een 4,5 km2 of een  25 km2 groot 
gebied.  
Aangezien de “populatie” structuur en het type verblijfplaats sterk kan verschillen in de 
zomer- en winterperiode worden deze perioden apart behandeld. 
 
2.2  Inschatting van boomholte gebruik  
Voor de beoordeling van het belang van de lanen en delen van bosgebieden voor boomholte 
bewonende soorten is nagegaan of geschikte jachtgebieden in de directe omgeving liggen 
en er voldoende geschikte verblijfplaatsen aanwezig zijn voor een populatie vrouwtjes. Als 
dit niet het geval is, is het nog wel mogelijk dat kleine groepjes mannetjes aanwezig zijn. 
Zowel rond CNA als rond het museumkwartier zijn groepjes boombewonende vleermuizen te 
verwachten, vooral van gewone grootoorvleermuizen maar ook van rosse vleermuizen en 
ruige dwergvleermuizen. Waarschijnlijk zijn ook lokaal baardvleermuizen en franjestaarten 
aanwezig. 
 
 
2.3 Inschatting van het gebouwgebruik door vleermuizen 
Per gebouwtype is eerst bepaald of ruimten aanwezig zijn die typisch gebruikt kunnen 
worden als vleermuisverblijfplaats (zie bijlage 1). Soorten zijn sterk afhankelijk van ’s 
nachts warme ruimten voor het grootbrengen van de jongen en koude net vorstvrije 
ruimten voor overwintering. In het voor- en naseizoen gebruiken zij ruimten die minder 
warm zijn. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de resultaten van onderzoeken op een groot aantal andere 
Defensie terreinen en de klimaateigenschappen van de gebouwen.  
Gronddek en wanddikte bepalen in grote mate de temperatuursstabiliteit van een gebouw. 
De gebruikte bouwmaterialen en type/vorm van ventilatie bepalen in sterke mate de 
luchtvochtigheid van een gebouw. Daarnaast spelen de oriëntatie t.o.v. de zon en de kleur 
en materiaal van de dakbedekking en de omringende vegetatie een rol. Een ander 
belangrijk aspect is of de gebouwen of delen hiervan toegankelijk zijn voor vleermuizen.  
Te onderscheiden in hun thermische eigenschappen zijn: de versterkte gebouwen 
(bovengronds, grondgedekt of ondergronds), de niet versterkte bovengrondse gebouwen, 
de versterkte grondgedekte utiliteitsgebouwen en de niet versterkte bovengrondse en 
ondergrondse utiliteitsgebouwen. Tabel 2 geeft een overzicht van de mogelijk aanwezige 
soorten en functies in de verschillende gebouwtypen die aanwezig kunnen zijn of waren.  
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Tabel 2 laat zien dat alle typen militaire gebouwen de mogelijkheid hebben door 
vleermuizen gebruikt te worden in een of meerdere seizoenen. Of groepen vleermuizen ook 
werkelijk gebruik maken van bepaalde gebouwdelen is afhankelijk van of deze plekken al 
toegankelijk zijn, al ontdekt zijn en gunstig liggen t.o.v. van andere functiegebieden. Voor 
de gebouwen waar alleen de interne delen geschikt zijn is ook de periode van niet gebruiken 
belangrijk. 
 
 
2.4 Aanpassing van gebouwen tot vleermuisverblijfplaatsen. 
Afhankelijk van de klimaateigenschappen van de gebouwen en de vorm en ruimte van de 
gebouwdelen zijn deze met weinig of juist met veel inspanning geschikt te maken voor 
bepaalde functies voor vleermuizen. Soorten verschillen in de substructuren in gebouwen 
die hun voorkeur hebben.   
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Tabel 2: De geschiktheid van de verschillende militaire bouwwerken voor verschillende 
vleermuisfuncties. Of vleermuispopulaties hiervan gebruik maken hangt af van verschillende 
factoren ( zie 2.3 en bijlage 1).  

 

Zomerverblijf 
 Paarverblijf 
 Nachtrustplaats 

Zwermlocatie 

winterverblijf 

Type gebouw 

gewone 
dwergvleermuis 

ruige dwergvleermuist 

laatvlieger 

gewone 
grootoorvleermuis. 

watervleermuis 

gewone 
dwergvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

gewone 
grootoorvleermuis 

watervleermuis 

gewone 
dwergvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

laatvlieger 

gewone 
grootoorvleermuis 

watervleermuis 

gewone 
dwergvleermuis 

ruige dwergvleermuis 

laatvlieger 

gewone 
grootoorvleermuis 

watervleermuis 

gewone 
dwergvleermuis 

ruige 
dwergvleermuius 

laatvlieger 

gewone 
dwergvleermuis 

watervlermuis 

commando bunker     ? X        X       X   X X 

verbindings 

bunker 
        X X    X          X X 

kerosine opslag                          

pomp/filterkelder    X X    X X    X     X X      

Personeels 

schuilplaats 
             X X    X X    X X 

shelter               X  X   X X X     

Munitieopslag 

(grondgedekt) Iglo  
     X        X  X   X X X     

Bluswaterkelder     X         X X           

                          

materiaal loods  X  X X  X X ? ?  X X X X  X   X  X   X  

munitie opslag 

(open) 
?  X X  X X ?   X X X X  X   X  X   X  

kleinwapen 

bunker 
             X X    X X    X X 

Leidingkanaal    X X    X X    X X    X X    X X 

water bezinkput         ? ?    ? ?    ? ?    X X 

Loopgraafgang    X X    X X    X X    X X    X X 

Transformatorhuis

je 
X  X X  X X X X  X X X X  ?   ?  ?   ?  

Verkeerstoren X      X X   X X    X     X     

kazerne gebouw X  X X  X X X X  X X X X  X  X ?  X X X X  

wachtgebouw      X X    X X X             

unit bouw X   X  X X    X   X            
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3 RESULTATEN 

Op het vliegveld zijn waarschijnlijk deelleefgebieden aanwezig van tenminste 7 van de 11 in 
de provincie voorkomende soorten. Voorkomen van nog eens drie soorten is mogelijk. Het 
gebied heeft zowel in de zomermaanden, in de nazomer als in de wintermaanden 
belangrijke functies voor vooral gebouwbewonende vleermuizen en in mindere mate voor 
boomholte bewonende soorten.   
 
 
3.1 Boomholte gebruik door vleermuizen en mogelijke locaties van 
netwerken van verblijfplaatsen 
 
Boomholte bewonende soorten, zoals de rosse vleermuis, die grote populaties vormen en 
vaak een groot netwerk van verblijfplaatsen gebruiken zijn schaars op het vliegveld. Rosse 
vleermuizen zullen ’s nachts vaak naar de baan komen om te jagen. Enkele dieren hebben 
verblijfplaatsen in bomen in en rond het Museumkwartier. Boomgroepen met grotere 
aantallen spechtengaten zijn vooral aanwezig aan de oostzijde, en grotendeels afwezig aan 
de westzijde van het terrein. Dichtstbijzijnde netwerken met verblijfplaatsen liggen bij de 
Bilt, Soest en Amersfoort.  
 
Watervleermuizen zullen in de zomermaanden schaars zijn. Ook als jachtgebied voor 
watervleermuizen is een groot deel van het vliegveld minder geschikt. Meer besloten 
liggende voedselrijke/ruigere hooiweiden kunnen gebruikt worden als jachtgebied, evenals 
vochtige bospaden en brede ruige wegranden. Mogelijk gebruiken kleine groepjes 
mannetjes donkere bovengrondse bunkers of ondergrondse gebouwen met weinig gronddek 
als zomerverblijfplaats, zoals de stoomkelders, de oude groepsschuilplaats en de 
vleermuiskelders op de Far-east. Recent (2010) is er veel nazomeractiviteit geweest in de 
gang bij de kantine, getuige de vele verse mest. Geen van de rapporten (Arcadis 2009, den 
Bijtel in prep) vermeldt het voorkomen van watervleermuizen in de zomermaanden. 
 
Boom”holte” bewonende soorten, zoals de franjestaart en de Brandts vleermuis, die ook 
middelgrote populaties vormen en kleinere netwerken aan verblijfplaatsen gebruiken, zijn 
mogelijk wel in het gebied aanwezig. Typische verblijfplaatsen voor deze soorten, bomen 
met diepe stamscheuren of deels loszittende schors, zijn schaars. Verschillende delen zijn 
goede jachtgebieden. Voor Brandts vleermuizen is dit vooral het noordelijk en noordoostelijk 
deel, voor franjestaarten vooral het oostelijk (Middle-east) en het zuidelijk deel. Alleen het 
rapport van Den Bijtel meldt een zomerwaarneming van een baardvleermuis. 
 
Boomholte bewonende soorten die kleine populaties vormen, zoals de gewone 
grootoorvleermuis, zullen aanwezig zijn in delen waar enkele geschikte bomen met holten 
aanwezig zijn. Dit zijn vaak oude grove dennen met spechtenholten, eiken met holten of 
aftakelende beuken met inrotting van takken en/of takbreuken. Op en om het vliegveld 
zullen 4-12 populaties aanwezig zijn. Beide onderzoeksbureaus melden het voorkomen, 
maar geen van de  bureaus vond verblijfplaatsen. Mogelijk is de onderzoeksintensiteit te 
gering geweest om deze verblijfslocaties te vinden. Ook zijn er geen aanvullende 
onderzoekstechnieken gebruikt zoals visuele inspecties van de gebouwen. 
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Ruige dwergvleermuizen maken zowel gebruik van ondiepe holten in bomen en ruimten 
achter schors als ook van smalle beschutte plekken aan gebouwen. Ruige dwergvleermuizen 
zijn afwezig midden op de heuvelrug, maar wel aanwezig in kleinere aantallen langs de 
randen. Aan de noord- en zuidrand van Zeist zijn verschillende gebiedjes met paarlocaties 
bekend. Aan de zuidwest rand van de vliegbasis is de aanwezigheid van paarverblijven van 
deze soort te verwachten, hoofdzakelijk in oudere bomen met ruwe schors (robinia, 
Amerikaanse eik, paardenkastanje) of bomen met veel takbreuken (oude populieren, 
zilveresdoorn).  
 
 
3.2 Gebouwgebruik en de kerngebieden van gebouwgebruik door 
vleermuizen in de zomermaanden. 
 
Meerdere soorten vleermuizen zijn ’s zomers afhankelijk van gebouwen voor het 
grootbrengen van hun jongen; dit zijn in het projectgebied de laatvlieger en de gewone 
dwergvleermuis. Lokaal kunnen boombewonende soorten ook gebruik maken van gebouwen 
om hun jongen groot te brengen zoals de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis. 
Dit is vooral het geval op grotere Defensieterreinen met bijzondere gebouwtypen en in grote 
open weidegebieden.  
 
Laatvliegers 
Het netwerk van zomerverblijfplaatsen van laatvliegers bevindt zich in een relatief klein 
gebied. Laatvliegers gebruiken 15-30 verblijfslocaties in een gebied tot 3,5 km2. Een tot 
drie kleine tot middelgrote groepen zullen deels aanwezig zijn in het plangebied. 
Verblijfplaatsen zijn te verwachten in de ruime spouwmuren van oudere bebouwing of onder 
met zwarte pannen gedekte gebouwen. Waarschijnlijk ligt het grootste deel van het netwerk 
aan verblijfplaatsen in de bebouwing van Den Dolder/ Bosch en Duin of in Soesterberg. 
Beide rapporten melden laatvliegers wel maar geven geen duidelijkheid over de 
verblijfslocaties van deze dieren.  
 
Gewone dwergvleermuizen 
Figuur 2 geeft de locaties van de netwerken van zomerverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen op en om het voormalige vliegveld Soesterberg. Hier zijn tenminste 5 
maar waarschijnlijk 8 kraamgroepen aanwezig (geweest). Het netwerk van 
zomerverblijfplaatsen van een kraamgroep gewone dwergvleermuizen bestaat uit een 
meerdere locaties (35-70) die tot enkele kilometers uit elkaar liggen (Simons et al 2008). In 
bijzondere gevallen bevindt een groot deel van deze verblijfslocaties zich op verschillende 
locaties in een enkel groot gebouw (Jansen 2008). Op en rond het vliegveld is een 
regelmatig spreidingspatroon te herkennen. Op ongeveer iedere 3 km2 is een kraamgroep 
aanwezig. Beide bureaus vinden diverse zomerverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen in kantoorgebouwen en bovengrondse utiliteitsbouw. Geen van de 
bureaus houdt in hun beoordeling rekening met het feit dat met weinig onderzoeksdagen 
maar een deel van het netwerk aan verblijfplaatsen in kaart wordt gebracht. 
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Figuur 2: De spreiding van de verschillende netwerkpopulaties van gewone dwergvleermuis 
rond vliegveld Soesterberg. Een zeer regelmatige spreiding van netwerken in  iedere 3 km2. 
Het gehele netwerk aan verblijfplaatsen  rond Jesserunkamp (west van Soestduinen) en in 
de NO hoek van het vliegveld (oost van Den Dolder) is inmiddels verdwenen. 
 
Daarnaast worden verspreid liggende gebouwen gebruikt als verblijfplaats van mannetjes 
gewone dwergvleermuizen, welke later vaak gebruikt worden als paarverblijf. Deze liggen 
vooral in de ruimere omgeving van de zomerverblijfplaatsen. Vooral de paarverblijven die 
tussen verschillende groepen in liggen of op migratieroutes naar winterverblijfplaatsen zijn 
van bijzondere waarde voor genenuitwisseling. Een van de bureaus vindt geen territoria van 
roepende gewone dwergvleermuis; waarschijnlijk het gevolg van verkeerd gekozen 
onderzoeksdata. Het tweede bureau vindt deze paarverblijven wel op alle onderzochte 
deelterreinen. 
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Gewone grootoorvleermuizen 
Het netwerk van zomerverblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuizen bevindt zich 
binnen een klein gebied van ongeveer 0,5-1 km2. Buiten het kraamseizoen worden ook 
nachtrustplaatsen gebruikt op grotere afstand.   
Bijzondere (geschikte) gebouwen zijn pannengedekte gebouwen met ongebruikte 
vlieringzolders (zonder dakisolatie) en niet of nauwelijks gebruikte loodsen. Vooral die 
gebouwen waar hoge begroeiing tot aan het gebouw doorloopt worden vaak gebruikt.  Het 
netwerk bestaat meestal maar uit een of enkele gebouwen, of enkele 
boomholten/vleermuiskasten. De zolders en donkere loodsen worden door gewone 
grootoorvleermuizen vaak het gehele jaar door gebruikt als verblijfplaats, inclusief als 
kraamplek. De soort maakt ook gebruik van verschillende nachtrustplaatsen (ook 
beschermde verblijfplaatsen). Dit zijn in de donkere warme delen van gebouwen. 
Waarschijnlijk werden hiervoor enkele loodsen gebruikt. 
 
 
Vooral voor de verschillende gebouwbewonende vleermuizen is een situatie ontstaan 
waarbij een groot aantal verblijfplaatsen uit netwerken van verblijfplaatsen is verdwenen. Er 
is een grote behoefte om de nog resterende gebouwen zonder functie vooral geschikt te 
maken als zomerverblijfplaats/paarverblijf voor gewone dwergvleermuizen en gewone 
grootoorvleermuizen. Ook het inrichten van gebouwen tot winterverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers wordt sterk aan geraden.  
 
 
3.3 Gebouwgebruik en de kerngebieden van gebouwgebruik door 
vleermuizen in de wintermaanden 
Het vliegveld Soesterberg en omgeving heeft zich in 10 jaar ontwikkeld tot een zeer 
belangrijk overwinteringsgebied voor vleermuizen in de provincie. Veel vleermuizen 
overwinteren in voor vleermuizen toegankelijke ondergrondse objecten, die door Defensie 
niet of nauwelijks nog worden gebruikt. In maar vier wintertelobjecten (11%) op de 
voormalige vliegbasis zijn in de afgelopen 10 jaar nog nooit overwinterende vleermuizen 
gevonden. In het huidige plangebied zijn dit alleen nr. 17 de waterkelder op de Middle-east, 
en nr. 34 de schuilplaats bij avionics.  De winterobjecten en de schuilplaatsen en kelders 
zonder vleermuizen in de winter kunnen wel een functie hebben als zwermlocatie of 
nachtrustplaats. 
  
Het vliegveld, de Vlaskakkers en het pompstation Soestduinen vormen een hotspot van 
overwintering voor watervleermuizen. Deze populatie is groeiende mede door het 
uitbreidende aantal overwinteringsmogelijkheden. De grote waterkelder bij Soestduinen 
blijkt ook een belangrijke zwerm- en paarlocatie te zijn voor watervleermuizen. 
Waarschijnlijk fungeren ook enkele gebouwen op het vliegveld als zwerm- en paarlocatie 
getuige de in oktober 2005 17 vers dood gevonden vleermuizen in een van de stoomkelders 
en de verse mest in de gang van de kantinebunker.  Het is waarschijnlijk dat ook enkele 
personeelsschuilplaatsen deze zwermfunctie hebben, dit is in de aanvullende onderzoeken 
niet onderzocht of beoordeeld. Mogelijk zijn dit de schuilplaatsen bij de AfU, bij gebouw 101, 
achter a9 en bunker 20. 
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Recent neemt ook de kleine populatie overwinterende baardvleermuizen en franjestaarten 
toe. Deze beide soorten hebben een voorkeur voor speciale kelders die kouder en minder 
vochtig zijn of minder stabiel in klimaat zijn. Kelders met dit klimaat zijn op en rond het 
vliegveld zeer schaars. Waar de zwerm- en paarlocaties liggen van de franjestaarten en 
baardvleermuizen is (nog) onbekend, mogelijk liggen deze (nu nog) op enige afstand van 
het vliegveld.  
 
Het is zeer waarschijnlijk dat ook enkele bovengrondse gebouwen gebruikt worden als 
winterverblijf door gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Voor het vinden hiervan 
bestaan nog geen duidelijk omschreven methoden, maar zoeken naar rond middernacht 
zwermende dieren eind juli tot begin augustus leidt vaak tot het vinden van deze locaties. 
Ook voor het vinden van vleermuiswinterverblijfplaatsen van de ondergronds overwinterende 
soorten bestaan geen systematische methoden. De huidige voorgeschreven methoden van 
het netwerk groene bureaus  bestaat uit twee visuele inspecties in het meest geschikte 
seizoen. Geen van beide bureaus heeft voor potentiële gebouwen dergelijke inspecties 
uitgevoerd. 
 

Gewone grootoorvleermuizen overwinteren op korte afstand van hun zomerverblijfplaatsen 
(0,5-15 km). In clusters van objecten overwinteren 5-15 individuen. Zelden overwinteren 
grotere aantallen in een object en individuen zitten maximaal in clusters van 3-5 dieren 
bijeen. Waarschijnlijk kennen individuen bij elkaar gelegen objecten wel, getuige de 
wisselingen in de verschillende jaren in gebruikte objecten. Afstanden vliegen is voor 
gewone grootoorvleermuizen zeer intensief. Het is dus minder waarschijnlijk dat individuen 
ook de objecten kennen aan andere zijden van het vliegveld. De kerngebieden voor 
overwintering zijn kamp Wallaard Sacre, de Far-east, voormalig Jessurunkamp, rond PS 8 bij 
de brandweer, de schuilplaatsen bij de Strubben en aan de noord en zuidzijde van de Middle-
east, het nieuwe museumterrein. Schuilplaats 6 en 27 werden in voorgaande jaren gebruikt 
door grotere groepen grootoorvleermuizen.  
 
Eerst zijn  er maatregelen nodig die storingen in de wintermaanden van de bestaande 
winterobjecten tegengaan. Dit betekent een betere afsluiting van de personeelsschuil-
plaatsen en de doelenkelder.  
Nieuw te beheren of te ontwikkelen winterobjecten zijn vooral gewenst voor 
baardvleermuizen en franjestaarten. Geschikt hiervoor zijn vooral de middelgrote 
bovengrondse maar grondgedekte gebouwen met meerdere toegangen, vooral als deze 
deels uit baksteen bestaan, zoals de Amerikaanse schuilplaatsen en leidingkanalen/ 
overdekte loopgraven. Ook kan er geëxperimenteerd worden met het geschikt maken van 
een of enkele iglo’s. 
De iglo’s zijn ook geschikt te maken als overwinteringsplek voor gewone dwergvleermuizen 
en mogelijk ook laatvliegers. De meest geschikte gebouwen voor deze soorten zijn de zeer 
grote bovengrondse bunkers met veel luchtkanalen. 
Het verder ontwikkelen van andere kelders, zoals diverse bluswaterkelders en 
personeelsschuilplaatsen, zal een positieve uitwerking hebben op het aantal overwinterende 
vleermuizen, maar is alleen wenselijk als ook storingsvrij overwinteren te garanderen is. Dit 
is vooral het geval op de terreindelen die afgesloten blijven. 
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3.4 Vliegroutes/ bijzonder jachtgebied 
 
Er zijn in de deelonderzoeken niet of nauwelijks vliegroutes van vleermuizen gevonden, 
maar is in beide onderzoeken, geen of weinig speciale aandacht aan gegeven. Enkele lanen 
worden gebruikt door een groter aantal vleermuizen als vliegroute (Den Bijtel in prep.). In 
grotere bosgebieden is  er vaak sprake van diffuse vliegroutes. Dieren vliegen over een 
breder gebied vanuit de verblijfplaatsen naar verderaf gelegen jachtgebieden. Maar als 
grote bosdelen met exoten gekapt gaan worden komen jachtgebieden geïsoleerd te liggen. 
Ook winterverblijfplaatsen kunnen hierdoor slecht bereikbaar worden.  
Het is voor de diverse zomerpopulaties vleermuizen noodzakelijk om rond de 
verblijfplaatsgebieden dichte hoogopgaande groenstructuren in verschillende windrichtingen 
te hebben. In het plangebied zijn dit vooral de oost-west verbindingen die schaars zijn. In 
het westelijk deel zijn ook enkele zuid-noord verbindingen van groter belang. 
Verschillende delen van het plangebied zullen bijzonder jachtgebied zijn. Vooral in het zeer 
vroege voorjaar zijn insectenrijke plekken schaars. Meestal liggen deze jachtgebieden bij 
water of in half open bosdelen met open ondergroei. In geen van de rapporten worden 
bijzondere jachtgebieden genoemd. 
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4   DISCUSSIE & CONCLUSIE 

Het voormalig vliegveld Soesterberg wordt in de periode 2010-2012 opnieuw ingericht. Een 
deel wordt woningbouw, een deel wordt museumterrein en een deel blijft militair terrein, 
maar een groot deel krijgt de functie natuur. Het beheer en de groene inrichting van het 
terrein staan nog niet helemaal vast. De hoge natuurwaarden voor verschillende 
soortgroepen liggen vooral in de grootschalige schraalgraslanden en heideschraalgras-
landen. 
 
De hoge waarde van Defensie-terreinen voor vleermuizen ligt vooral in de aanwezigheid van 
een groot aantal typen gebouwen met verschillende klimaateigenschappen, geclusterd in 
een groene omgeving met geen of een beperkte verlichting. Verschillende gebouwen zijn 
ook korte of langere tijd niet meer in gebruik. 
 
De planvorming rond vliegveld Soesterberg heeft zich, mogelijk ook door de beperkte 
beschikbaarheid van vleermuisgegevens, vooral gericht op de natuurontwikkeling van de 
grote zoogdieren en de soorten van de  heide- en schraalgraslanden. Hierdoor dreigt er een 
einde te komen aan verschillende populaties gebouwbewonende vleermuissoorten, 
tenminste voor die soorten die voor het grootbrengen van hun jongen afhankelijk zijn van 
gebouwen(delen) of deze gebouwen gebruiken voor andere belangrijke functies zoals 
voortplanting. Een groot aantal van de gebouwen die in de toekomst geen bedrijfsfunctie zal 
hebben is al gesloopt. Enkele gebouwen worden behouden met een nieuwe functie als 
rondleidingsobject, werkschuur of atelier. Vleermuizen zijn hierin ongewenst met betrekking 
tot beperkingen aan het gebruik. Uitgesloten van de slooplijst voor het middenterrein waren 
de gebouwen waarvan al vleermuiswintertellingen beschikbaar waren.  
 
De later uitgevoerde vleermuisonderzoeken beperkten zich tot de te slopen gebouwen of tot 
bepaalde seizoenen of terreindelen. Geen van de uitvoerende bureaus maakte gebruik van 
de  ‘soorten x functie’-matrix, waardoor bepaalde vleermuisfuncties niet onderzocht werden. 
Hierdoor zijn zeldzamere of bijzondere vormen van gebouwgebruik die op het terrein 
worden vermoed niet onderzocht. De te slopen kantoorgebouwen zijn ‘s zomers met behulp 
van vleermuisdetectors onderzocht. Van de andere gebouwen zijn geen 
onderzoeksgegevens beschikbaar. 
 
Het veldwerk is in een van de onderzoeken ook niet altijd volgens het geldende GaN-
protocol uitgevoerd, terwijl dit wel als zodanig in het rapport geclaimd wordt. Visuele 
inspecties van de ruimten naar nachtrustplaatsen en aanvullend onderzoek naar zwermen of 
inspecties naar/van “onontdekte” winterverblijfplaatsen zijn in beide vleermuisonderzoeken 
achterwege gebleven. In tegenstelling tot wat door één van de bureaus is gesteld, is de 
Zoogdiervereniging destijds enkel voor vier gebouwen om een inschatting gevraagd. 
 
Er zijn dieren van in totaal zes kraamgroepen gewone dwergvleermuizen aanwezig in het 
plangebied, deels met verblijfplaatsen buiten het vliegveld. Er zijn sterke cumulatieve 
negatieve effecten te verwachten van de voorgestelde en deels uitgevoerde ingrepen. De 
dwergvleermuispopulatie bij het voormalige Jessurunkamp/kodakterrein is verdwenen en 
hetzelfde lot wacht de groep in de noordoostelijke hoek van het plangebied. In de 
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effectbeoordelingen wordt geen rekening gehouden met cumulatieve effecten van deze 
gelijksoortige ingrepen met vergelijkbare negatieve effecten op dezelfde of omliggende 
populaties. Er was onvoldoende aandacht voor het feit dat voor goed functioneren van een 
zomerpopulatie een netwerk van nabij gelegen verblijfplaatsen nodig is. 
 
Op en om de vliegbasis is vooral behoefte ontstaan aan vrijstaande en in kleine clusters 
liggende gebouwen met ruimten die geschikt zijn als zomerverblijfplaats, paarverblijfplaats, 
zwermverblijf en bovengrondse winterverblijfplaatsen voor vleermuizen. Enkele zeer 
geschikte locaties, zoals de commandobunker en de Amerikaanse shelter, zijn al voor ander 
functies gereserveerd. De trafohuisjes zijn met relatief weinig middelen om te bouwen tot 
(zeer) geschikte locaties. Andere, zoals de iglo’s en shelters, zijn mogelijk minder geschikt, 
maar hiermee is ook erg weinig ervaring opgedaan. Voorgesteld wordt om als experiment 
tenminste 3 bijgebouwen bij de shelters in te richten als zomerverblijfplaats voor gewone 
grootoorvleermuizen en als paarverblijf voor gewone dwergvleermuizen, en een iglo om te 
bouwen tot zwermlocatie en winterverblijfplaats voor o.a. gewone dwergvleermuizen. Als 
hiermee goede resultaten behaald worden kunnen in de toekomst nog enkele gelijke 
objecten omgevormd worden voor deze nieuwe functie. 
 
Er liggen veel kansen voor vleermuizen in de verdere planontwikkeling waarbij nieuwbouw 
aan de orde is. De verantwoordelijkheid ligt hiervan geheel bij andere partijen (Defensie en 
de gemeente Zeist).  
 
De huidige inspanningen met betrekking tot ombouw van gebouwen en terreininrichting 
binnen het plangebied zullen zich moeten focussen op het goed afsluiten van de bestaande 
winterverblijfplaatsen en het aanpassen en inrichten van de nog bestaande gebouwen als 
zomerverblijfplaatsen voor de soorten die gebruik maken van verspreide bebouwing of van 
geclusterde bebouwing in het groen en winterverblijfplaatsen voor soorten die bovengronds 
overwinteren zoals de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.  
 
Er zijn niet direct extra winterverblijfplaatsen voor watervleermuizen nodig, maar er is wel 
behoefte aan extra winterverblijfplaatsen die geschikt zijn voor baardvleermuizen en 
franjestaarten. Hiervoor komen in eerste instantie de half ondergrondse gebouwdelen in 
aanmerking, maar deze zijn in het plangebied niet meer aanwezig. Wel is het wenselijk om 
in alle hoeken van het terrein clusters van tenminste 3 winterverblijfplaatsen bijeen te 
hebben voor gewone grootoorvleermuizen.  Er is veel ervaring in het succesvol ombouwen 
van verschillende gebouwtypen tot vleermuiswinterverblijf voor watervleermuizen en 
gewone grootoorvleermuizen, maar nauwelijks tot geen ervaring met het succesvol 
ombouwen van gebouw(delen) tot zomerverblijfplaats of zwermlocaties of winterlocaties 
voor gewone dwergvleermuizen.  
 
Daarom stellen wij voor 5-7 gebouwen om te vormen tot de verschillende typen 
verblijfplaatsen en het resultaat 3 jaar te monitoren. Bij positieve resultaten kunnen ook 
enkele andere locaties op deze wijze omgevormd worden.  De inrichtingsmaatregelen voor 
de ombouw van verschillende typen gebouwen tot verschillende typen 
vleermuisverblijfplaatsen worden weergegeven in figuren 3a t/m 3g.  
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Figuur 3a t/m 3g: Aanpassingen voor de diverse typen gebouwen: 
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BIJLAGE 1: GEBOUWTYPEN EN GESCHIKTHEID VOOR VLEERMUIZEN 

De commando en communicatiebunkers 
Op de Middle-east liggen een commando- en een communicatiebunker. Beide stammen uit de 
2e wereldoorlog en zijn toegankelijk voor vleermuizen.  
Beide liggen ondergronds en hebben enkele wegkruipplekken voor vleermuizen. Bunker 60a is 
van binnen vochtig en tochtvrij, bunker 44a is droger en heeft meer tocht.  Op kamp nieuw 
Amsterdam ligt een grote modernere commando bunker, bunker 600.  Deze is hermetisch 
afgesloten en was recent nog in gebruik en daarmee voor vleermuizen ongeschikt. Daarnaast 
liggen er op het terrein nog drie moderne communicatie/verbindingsbunkers. Een ligt op het 
middenterrein, bunker 184a. vlakbij CNA. Waarschijnlijk hebben twee van deze bunkers op het 
museumterrein ook een vergelijkbare functie gehad. Mogelijk liggen er ook nog enkele van 
deze bunkers op kamp nieuw Amsterdam.   
 
De vliegtuigshelters 
De meeste vliegtuigshelter liggen op het middenterrein. Dit zijn grote grondgedekte gebouwen 
bestaande uit een enkele grote open ruimte met een personeelssluis aan de zijkant en grote 
afzuigsystemen. De voorzijde is afgesloten met grote stalen schuifdeuren. Deze gebouwen zijn 
droog van binnen en hebben weinig tot geen wegkruipplekken. Aan de achterzijde is een 
gescheiden betonnen gebouw aanwezig. Het is onduidelijk of vleermuizen in dit deel kunnen 
komen. 
 
De brandstofopslagbunkers  
Deze gebouwen bestaan uit verschillende in de grond aangebrachte tanks afgesloten met 
metalen schuiven. Bijhorend is er een filter en pompgebouw dat half in de grond is gelegen. 
Deze ruimten waren waarschijnlijk voor vleermuizen niet toegankelijk. Recent zijn deze delen 
geopend voor inspecties en niet meer afgesloten.  Hierdoor moet met vestiging van 
vleermuizen rekening gehouden worden.  
 
De iglo’s 
De meeste iglo’s liggen aan de noordoostzijde van het midden gebied. 
Deze gebouwen bestaan uit een grote open ruimte en zijn aan de voorzijde afgesloten met een 
dubbele stalen schuifdeur. Bovenop staat een grote schoorsteen voor ventilatie. Deze 
gebouwen zijn alle recent dichtgelast en niet (meer) toegankelijk. Gebruik door enkele 
vleermuizen als vleermuiswinterverblijfplaats is mogelijk, maar ook gebruik als tussenverblijf 
en nachtrustplaats. Afhankelijk van het onderhoud, vochtigheid  en of er veel gaten in het 
beton zitten van vroeger leidingwerk zijn deze als matig geschikt voor vleermuizen te 
beoordelen. Of dieren ook al aanwezig zijn/ waren is nu niet (meer) te beoordelen. 
 
De opslag bunkertjes voor kleinwapens 
Dit zijn relatief kleine bunkertjes, waarvan de meeste waarschijnlijk nog op kamp nieuw 
Amsterdam liggen. In oorspronkelijke toestand zijn deze meestal niet toegankelijk voor 
vleermuizen. Met kleine aanpassingen zijn deze gemakkelijk geschikt te maken voor meerdere 
soorten vleermuizen. Waarschijnlijk zijn deze al gesloopt voor zover deze aanwezig waren in 
het middendeel. 
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De personeelsschuilplaatsen 
Op de vliegbasis zijn grofweg drie typen personeelsschuilplaatsen aanwezig, een 
groepsschuilplaats van voor 1950, vier Amerikaanse groepssschuilplaatsen en 24 moderne 
personeelsschuilplaatsen. Allen zijn grondgedekt en in meer of mindere mate toegankelijk voor 
vleermuizen.  
De oudste schuilplaats ligt voor de oude hoofdingang bij Soesterhoogt en is opgetrokken uit 
baksteen en heeft 3 gewelven. De Amerikaanse personeelsschuilplaatsen zijn gebouwd van 
beton en liggen in U vorm en zijn grongedekt. Deze hebben een gasdichte ingang. Afhankelijk 
van de aanwezigheid van filters op pijpen zijn al dan niet toegankelijk voor vleermuizen. Een 
ligt op het middendeel, de andere drie op kamp Amsterdam. De Nederlandse 
personeelsschuilplaatsen zijn eenvoudiger en kleiner. Deze zijn opgebouwd van ronde of 
vierkante beton elementen van 2x2x1,5 meter. Deze liggen in een S vorm en hebben twee 
toegangen. Veel van deze objecten zijn donker, vochtig en vorstvrij. Op een enkele na worden 
deze niet meer gebruikt en zijn als vleermuiswinterverblijf ingericht. In totaal liggen er 20 van 
deze objecten verspreid over het terrein, maar vooral tussen de gebouwen. Veel van deze 
objecten worden gebruikt door vleermuizen als winterverblijfplaats. Gebruik als zwermlocatie 
en nachtrustplaats is mogelijk. Er zijn hier geen aanwijzingen gevonden voor gebruik als 
zomerebrlijfplaats.   
 
De ondergrondse loopgraven 
Op het vliegveld zijn nog tenminste twee stukjes ondergrondse loopgraaf aanwezig.  
Een 20m lang deel sluit aan op bunker 44a en ligt op het museum terrein. Een tweede ligt 
vlakbij de (oude) stortplaats van Tammer. Deze zijn van baksteen en stammen uit de 2e 
wereldoorlog. De eerste is ingericht als vleermuiswinterverblijf, de tweede is kort na de 
ontdekking dichtgestort, maar mogelijk nog wel toegankelijk voor vleermuizen. 
 
De bluswaterkelders 
Op het vliegveld en in de omliggende terreinen zijn een groot aantal bluswaterkelders 
aanwezig. Meestal in enkele uitvoering, maar soms in dubbele uitvoering. Al deze kelders zijn 
donker en vochtig, maar meestal niet of nauwelijks toegankelijk voor vleermuizen en staan vol 
met water. Allen op het vliegveld zijn afgewerkt met bitumen. Een drietal is ingericht voor 
vleermuizen.  Op de vlasakkers (6) en de Soesterhoogt  (1) zijn deze kelders niet afgewerkt 
met bitumen en staat de kelder (grotendeels) droog. Deze zeven kelders worden gebruikt door 
vleermuizen als winterverblijfplaats en mogelijk ook als zwermlocatie.   
 
De verbruiksmaterialen opslagplaatsen 
Afhankelijk van de bouwperiode zijn deze loodsen gebouwd van verschillende combinaties van 
baksteen, gasbetonblokken, beton,  of staal gebruikt. Op een naa zijn al deze loodsen al in 
begin 2010 gesloopt. 
De oude loodsen, van voor 1950 zijn gebouwd van  enkelsteens muren met zinken golfplaten 
daken of houten daken. Oude werktuigplaatsen werden met stoom verwarmd, en eventueel zijn 
oude stoom- en of leidingkanalen nog aanwezig. 
De moderne verbruiksmaterialen loodsen, van na 1960, zijn gebouwd van baksteen en 
gasbetonblokken en hebben brede spouwen. De modernste zijn geheel uit staal. Afhankelijk 
van de te overspannen grote en opslagfunctie zijn de daken van betonnen bogen bekleed met 
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bitumen of van stalen spanten met stalen platen. In de werkplaats loodsen zijn ook halve 
kelderruimten en soms zolderruimten aanwezig. 
Afhankelijk van de bouwwijze en (afwezigheid) van onderhoud zijn er enkele tot verschillende 
toegangen tot smalle holle ruimten in de wand- en dakconstructie.  
Dit type gebouw wordt vaak gebruikt door gewone dwergvleermuizen als kraamplaats en 
tussenverblijf. In enkele gevallen ook als winterverblijfplaats. Regelmatig worden deze 
gebouwen ook gebruikt door gewone grootoren als zomerverblijf, maar vaker als 
nachtrustplaats.  De oudere type gebouwen met dakpannen of met grote platte daken en 
schoorstenen (stookketelhuizen) worden ook vaak gebruikt door laatvliegers als 
zomerverblijfplaats.  
 
De verkeerstoren 
Deze toren bestaat uit bakstenen buitenmetselwerk, maar de binnenmuren worden 
waarschijnlijk gevormd door beton. Er is een spouw aanwezig. De toren is aan drie zijden 
omringd door bos. De zuidwestzijde ligt niet in de zon. 
 
De kazernes, kantoren en wachtgebouwen 
Meestal uitgevoerd als baksteen gebouwen, maar soms in unitbouw.  
Afhankelijk van de tijdens de bouw geldende bouwvoorschriften en militaire eisen zijn in deze 
gebouwen spouwmuren aanwezig/ al dan niet geïsoleerd. Afhankelijk van de dakconstructie zijn 
er in deze gebouwen verschillende geschikte vleermuisruimten aanwezig. Bij platte daken zijn 
er brede boeiborden en een  is  smalle koude dakruimte aanwezig. Bij de met pannengedekte 
gebouwen is vaak een vlieringzolders aanwezig. Gebouwen van dit type op het middenterrein 
zijn in de winter van 2009/2010 ongeschikt gemaakt voor menselijke bewoning, en hiermee 
ook ongeschikt geworden voor de alhier aanwezige vleermuizen. 
 
Ondergrondse utiliteitsbouw 
Voor de verwarming zijn vroeger stoomleidingen gebruikt. Hiervan zijn nog 5 stoomkelders 
aanwezig en tenminste nog een klein deel leiding kanaal.  
 
Regenwaterafvoersystemen 
Voor regenwaterafvoer zijn er diverse kleinere en drie grote bezinkputten (bij cafetaria) 
aanwezig. In de kleine bezinkputten zijn onregelmatig kleine aantallen overwinterende 
vleermuizen aanwezig. In de grote bezinkputten konden geen overwinterende vleermuizen 
gevonden worden, maar het is waarschijnlijk dat deze wel aanwezig zijn. Op vliegveld 
Soesterberg is er geen gebruik gemaakt van een regenwaterafvoersysteem met kanalen en een 
bezinkvijver, zoals op de du Moulin kazerne.  
 
De houten loodsen, niet aanwezig 
De Unit-gebouwen 
Dit type gebouwen is in ongewijzigde vorm ongeschikt voor vleermuizen. Als deze aangepast of 
verbouwd is kunnen holle ruimten aanwezig zijn en gebruikt worden door gewone 
dwergvleermuizen of gewone grootoorvleermuizen. 
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De verdeelstations 
De kleine verdeel en schakelstations zijn van metaal en ongeschikt as vleermuisverblijfplaats. 
De grotere gebouwen, transformatorhuisjes, zijn uitgevoerd in baksteen met een spouwmuur 
en vaak een koud dak. Hierin zijn ruimten aanwezig waarin zomers vleermuizen kunnen 
verblijven.  
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BIJLAGE 2: GEBOUWTYPEN EN OMBOUW TOT WINTERVERBLIJFPLAATSEN 
VOOR VLEERMUIZEN 

Grondgedekte en ondergrondse objecten: 
 
 
Verbindingsbunker: 
Geschiktheid: Afhankelijk van bouwstijl, onderhoud en ligging geschikt tot zeer geschikt. 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via de ventilatieschacht door verwijdering van 
blikken kanalen en koolstoffilters. Schoorsteen moet van binnen ruw zijn. Tweede mogelijkheid 
is het inslijpen van een brievenbusopening in de toegangsdeur.   
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de bunker droog van binnen 
is.  
Extra maatregelen voor afkoeling: In grote bunkers is luchtbeweging nodig me tenminste een 
lagere luchtopeningen en een hogere opening. 
Afsluiting: Vandalisme bestendige afsluiting is eenvoudig te realiseren met de al aanwezige 
stalen deuren. Slotgaten afdekken met kappen, om voorwerpen in het slotgat te vermijden. In 
beide deuren vleermuisopening om opsluiting te voorkomen. 
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn zeer beperkt. Ophangen van watervast 
plaatmateriaal of perspex leidt tot extra wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de 
ingangen, 30% halverwege en 30% in de omgeving van luchtkanalen.   
 
Amerikaanse schuilplaats: 
Geschiktheid: Na aanpassingen  zijn dit zeer geschikte objecten voor overwinterende 
vleermuizen. De overdekte voorzijden maakt deze zeer geschikt als zwermobject. Vooral als een 
van de zijden gericht is op het zuid-westen. 
 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via de ventilatieschacht door verwijdering van 
blikken kanalen en koolstoffilters. Schoorsteen moet van binnen ruw zijn. Tweede mogelijkheid 
is het inslijpen van een brievenbusopening in de toegangsdeur.   
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de schuilplaats te droog van 
binnen is.  
Extra maatregelen voor afkoeling: Luchtbeweging toelaten door een deur te vervangen door 
zwaar kaliber traliewerk (treinrails) of door gestort bewapend beton met gaten tenminste op 
bodem en plafond hoogte. Tweede opening afsluiten met stalen deur of onder de grond werken 
met putdeksel constructie.  
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de ingangen, 30% halverwege en 30% in 
de omgeving van luchtkanalen.   
 
 
Bluswaterkelder: 
Geschiktheid: Na aanpassingen  zijn dit zeer geschikte objecten voor overwinterende 
vleermuizen. 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via het aansluitpunt door aan de binnen zijde 
de buis recht af te slijpen. Een ander mogelijkheid is om onder het toegangsluik een steen te 
verwijderen.  
Extra maatregelen voor vocht: Geen, eventueel op 10 cm na leegpompen van de kelder. 
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Verwijdering van de bitumenlaag: Na lange tijd valt bitumen van de wand af (>30 jaar). Dit 
proces kan versneld worden door in de kelder een hittebron te plaatsen, waardoor het bitumen 
van de wand drupt. 
Extra maatregelen voor afkoeling: Luchtbeweging toelaten door de beluchtingspijpen onder 45 
graden recht af te slijpen.   
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. In verschillende kelders is al gaas opgehangen.    
 
Doelenkelder: 
Toegang voor vleermuizen: al aanwezig 
Extra maatregelen voor vocht: niet nodig. 
Wegkruipmogelijkheden: voldoende aanwezig. 
Afsluitingen: Vandalismeproof maken van de personen toegang door het opmetselen van een putrand 
met putdeksel.  
 
Personeelsschuilplaats: 
Geschiktheid: Dit zijn in huidige staat matig geschikte objecten voor watervleermuizen en 
franjestaarten en goede objecten voor gewone grootoren. Waarschijnlijk hebben verschillende 
objecten een functie als zwermlocatie. Wel is de kwaliteit enigszins te verbeteren. Ongebruikte 
objecten kunnen beter samengevoegd worden tot grotere.  
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken door een toegangszijde af te sluiten met een 
grote betonplaat met een smalle toegang voor vleermuizen. Dit moet de zijde zijn die ook 
voorheen voor vleermuizen toegankelijk was, de kierende deur. De andere zijde afsluiten met 
een put en deksel constructie. 
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de schuilplaats te droog van 
binnen is.  
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de ingangen, 30% halverwege en 30% in 
de omgeving van luchtkanalen.   
Omgevings begroeiing: Object opnemen in een begroeiing van opgesnoeide bomen (gewone 
grootoren) of in dichte halve maanvormige dichte begroeiing. Vleermuistoegangszijde 5x7m vrij 
houden van struik begroeiing.  
 
 
Leidinggang: 
Geschiktheid: Dit zijn zeer geschikte objecten voor overwinterende vleermuizen. 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via een deur of een ventilatieschacht.  
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de schuilplaats te droog van 
binnen is.  
Extra maatregelen voor afkoeling: Bij grote lengte, meer dan 45m,  luchtbeweging toelaten 
door een deur te vervangen door zwaar kaliber traliewerk (treinrails) of door gestort bewapend 
beton met gaten tenminste op bodem en plafond hoogte. Tweede opening afsluiten met stalen 
deur of onder de grond werken met putdeksel constructie.  
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de ingangen, 30% halverwege en 30% in 
de omgeving van luchtkanalen.   
 
Overdekte loopgraaf: 
Zie leidingkanaal. 
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Huiskelders: 
Geschiktheid:  Dit zijn zeer geschikte objecten voor overwinterende vleermuizen. 
Vloerconstructies van woningen zijn niet in staat het extra gewicht van 0,5 meter grond te 
dragen. Versterking van de constructie door draagpilaren in de kelder en/of gewapend betonnen 
platen is nodig. 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via een brievenbusopening in de toegangsluik 
of het opmetselen van een pseudo-schoorsteen.    
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de schuilplaats te droog van 
binnen is.  
Extra maatregelen voor afkoeling: Luchtbeweging toelaten bij grote kelders door kleine pijpjes 
in enkele van de kamers (eventueel weer met grof gaas afsluiten tegen mogelijk invallen van 
egels/spitsmuizen). Afkoeling is ook mogelijk door bijvoorbeeld afgedekte koekoeksgaten met 
minder grond af te dekken. 
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de ingangen, 30% halverwege en 30% in 
de omgeving van luchtkanalen.   
 
Filterkelders: 
Geschiktheid:  Dit zijn na aanpassingen geschikte objecten voor overwinterende vleermuizen. 
Of het plafond in staat het extra gewicht van 0,5 meter grond te dragen is onduidelijk. 
Versterking van de constructie door draagpilaren in de kelder en/of gewapend betonnen platen 
is nodig. 
Toegang voor vleermuizen: Een toegang maken via een brievenbusopening in een van de 
dichtgemetselde ramen. Een andere mogelijkheid is het opmetselen van een pseudo-
schoorsteen waarin aan iedere zijde vier stenen zijn weggelaten.    
Extra maatregelen voor vocht: Natspuiten van vloer en wanden als de schuilplaats te droog van 
binnen is.  
Extra maatregelen voor afkoeling: Luchtbeweging toelaten bij grote kelders door kleine 
openingen onder de toegangsdeur en in de dichtgemetselde ramen/ventilatieopeningen  
Afkoeling is ook mogelijk door bijvoorbeeld afgedekte koekoeksgaten met minder grond af te 
dekken. 
Wegkruipmogelijkheden: Wegkruipmogelijkheden zijn beperkt. Inboren van gaten in 
metselwerk, Ophangen van watervast plaatmateriaal of perspex leidt tot extra 
wegkruipmogelijkheden. 40% van de platen dichtbij de ingangen, 30% halverwege en 30% in 
de omgeving van luchtkanalen.   
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BIJLAGE 2: GEBOUWTYPEN EN OMBOUW TOT ZOMERVERBLIJFPLAATSEN 
VOOR VLEERMUIZEN 
 
 
TRANSFORMATORHUISJES 
Geschiktheid:  Dit zijn geschikte objecten voor zomerkolonies van verschillende soorten 
vleermuizen. Afhankelijk van het toekomstig gebruik kunnen aan of in het gebouw voor 
vleermuizen geschikte constructies aangebracht worden. 
 
Toegang voor vleermuizen:  
Bij toekomstig gebruik als trafostation: 
Aan de buitenzijde brede 20-30 cm brede houten dakranden aan te brengen op 1,5-17 cm 
afstand van onverlichte bakstenen muur. De onderzijde moet open blijven en de bovenzijde 
dicht en afgedekte met waterdicht materiaal. Bij voorkeur het materiaal donker schilderen. 
Schilderwerk eerst 2 maanden buiten uit laten luchten.  
Extra aandacht is nodig om binnendoor een doorgang te maken van de zuidwestzijde naar de 
noordzijde. Indien de binnenmuur geheel  dicht is ( vaak niet het geval) kunnen vleermuizen 
ook de toegang tot de spouwmuur of het koude dak gegeven worden door het openen of wijder 
maken van enkele stootvoegen.  
 
Bij afkoppelen van electriciteit: 
Vleermuizen kunnen toegang gegeven worden tot de binnenruimte. Deze toegang kan bestaan 
uit het verwijderen van een steen in de binnen en buiten muur. Gat in spouwmuur moet 
plaatselijk afgedekt worden met een lat. De binnenzijde moet donker zijn en een groot aantal 
wegkruipmogelijkheden hebben.  
Eventueel kan een zolder opgebouwd worden. Dakbedekkingsmateriaal moet donker zijn en 
warmte goed geleiden. Overstekende dakconstructies, waarbij warmte verzamelt in de nok van 
de zolder hebben de voorkeur. In de binnenzijde worden zgn. zolderkasten opgehangen. 
Extra maatregelen voor extra warmte: De omliggende begroeiing moet windbeschutting bieden 
maar niet het gebouw beschaduwen, zodanig dat deze werkt als een sun-trap. Voor gewone 
grootoren is het noodzakelijk een directe verbinding te hebben met het bos/ de bosrand. 
Hiervoor zal een rij bomen geplant moeten worden tot aan de vleermuistoegang.   
 
 
KLEINE KANTOORGEBOUWEN 
Geschiktheid:  Dit zijn geschikte objecten voor zomerkolonies van verschillende soorten 
vleermuizen. Afhankelijk van het toekomstig gebruik kunnen aan of in het gebouw voor 
vleermuizen geschikte constructies aangebracht worden. (Zie hiervoor trafogebouwtjes). 
 
OPSLAGLOODSEN 
Geschiktheid:  Dit zijn voor vleermuizen grotendeels geschikte gebouwen. 
Maar door hun tijdelijke bouwwijze zijn deze gebouwen moeilijk op langere termijn te 
handhaven. Kleine opslagloodsen zijn met beperkte inspanningen en geld wel te behouden/om 
te bouwen tot vleermuisverblijfplaatsen. Maar de warmte(opslag) capaciteit is waarschijnlijk 
(veel) ongunstiger als gebouwen met grote wand en plafondvlakken. 
 
 
MUNITIELOODSEN 
Geschiktheid:  Dit zijn voor vleermuizen grotendeels ongeschikte gebouwen. Deze zijn wel 
gemakkelijk vandalisme bestendig te maken. Bij gunstige oriëntering kan een extra halfsteens 
muur voorgezet worden, waardoor een spouwmuur ontstaat. De binnen zijde kan ingericht 
worden voor gewone grootoren en laatvliegers. Gebruik door andere soorten is mogelijk. 
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Hiervoor kan een deel van de gevel voorzien worden van gevelbetimmering. Eventueel kan een 
vlieringzolder geplaatst worden, zodanig dat de beneden ruimten gebruikt kunnen worden voor 
materiaal opslag.    
 
 
IGLO’S 
Geschiktheid:  Dit zijn voor vleermuizen grotendeels ongeschikte gebouwen.   
Deze gebouwen bieden wel de mogelijkheid voorzieningen aan te brengen die deze mogelijk 
geschikt maken als zomerverblijfplaatsen en winterverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen. Op het zuidwesten georiënteerde gebouwen lenen zich hier het beste voor.     
Afsluitingen: Eventueel onderzijde afsluiten met 2,5 meter hoge betonnen grond keerwanden 
met T profiel die ongeveer 1 meter naar binnen zijn geplaatst. Eventueel koppelen. 
Wegkruipogelijkheden: Infrezen van de bogen met 1,7cm brede en 15 cm diepe voegen en 
enkele 3 cm diepe boorgaten. Indien dit niet mogelijk is aanbrengen van wegkruip kasten.   
Extra maatregelen voor extra warmte: Verwijdering van de stalen toegangsdeuren. Verwijderen 
van het gronddek van de eerste 10 meter van de iglo.   De omliggende begroeiing moet 
windbeschutting bieden maar de ingangszijde van het gebouw niet beschaduwen, zodanig dat 
deze werkt als een sun-trap. Voor gewone grootoren is het noodzakelijk een directe verbinding 
te hebben met het bos/ de bosrand. Hiervoor zal een rij bomen geplant moeten worden tot aan 
de vleermuistoegang. Beperken van luchtstroming door ventilatieschat door openingen te 
verkleinen.  
Eventueel is er een extra spouwmuur aanbrengen aan de buitenzijde van de ventilatieschacht of 
met plaatmateriaal extra wegkruipmogelijkheden. Deze schoorstenen moeten dan wel 4-8 uur 
in zonlicht liggen (afhankelijk van de funcies).   
 
 
Vleermuiskasten 
Vleermuiskasten blijken weinig succesvol als compensatie maatregel voor kraamkolonies 
vleermuizen. Vleermuiskasten zijn wel succesvols als paarverblijfplaats. Mogelijk heeft dit te 
maken met de geringere temperatuursvoorkeuren in het voor- en najaar. Houten kasten zijn 
weinig duurzaam, tegen de tijd dat vleermuizen er gebruik van maken is het hut vaak zo slecht 
dat deze uit elkaar valt. Kasten kunnen alleen maar gebruikt worden als tijdelijke 
overbruggingssituatie en niet als eindoplossing. 
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BIJLAGE 3: LOCATIES VAN DE NETWERK AAN VLEERMUIS VERBLIJFPLAATSEN.   
 
Tabel A: Waarschijnlijke zomerverblijflocaties van gewone grootoorvleermuizen. 
Kerngebied 

Zomerverblijfplaatsen: 

  

Kamp Soesterberg ?  

Steenen Huis e.o./ ?  

Willem Arntz Niet beoordeeld Aanwezig? 

Jessurunkamp  Was aanwezig in gebouw 20  

North-east Groepjes oudere bomen bij hek  

De Palz Niet beoordeeld Aanwezig 

Middle-east In noordwest en zuidoostdeel Vroeger aanwezig in bunker 60a  

Far-east Nabij kelder de Stompert  

Camp New Amsterdam Niet beoordeeld  

 
Tabel B: Waarschijnlijke paarverblijflocaties van ruige dwergvleermuizen. 
Ruige dwergvleermuizen   

Kamp Wallaard Sacre  In vleermuiskasten, mogelijk aan 

de gebouwen (boeiborden) 

Kamp Soesterberg Middendeel en zuidwestdeel In vleermuiskasten, mogelijk aan 

de gebouwen (boeiborden) 

 
Tabel C: Waarschijnlijke locaties van netwerkpopulaties van gewone dwergvleermuizen 
Kerngebied  

zomerverblijfplaatsen  

Grootte Belangrijkste gebouwen  

Bosch en Duin/ kamp Wallaard 

Sacre 

±100 De Hoefslag, Douglaslaan, Biltse 

weg 

 

Bilthoven oost >200 9 tal woningen aan de Bosuillaan  

Den Dolder ? Gebouw 40,  

Willem Arntz/ Altrecht >90 Gebouwen rond stookhuis  

Jessurunkamp ±30 Gebouw 20, gebouw 24, loods, 

gesloopt in 2007 

Verdwenen na sloop van 

alle gebouwen 

Soestduinen ? Van Lijndenlaan  

Middle-east >50 Gebouw 60 e.o.  

Soesterberg ±80 Naburige woonwijk  

Camp New Amsterdam ? ? Vermoedelijk aanwezig 

 



                                                                       
                   

47  

Tabel D: De belangrijkste winterobjecten voor watervleermuizen op en om het vliegveld 
Soesterberg.  

Belangrijke Watervleermuisobjecten op het vliegveld

objnr. X coord. Y coord. Locatie: Naam:
4 149.461 460.299 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 1997 Far East
9 146.902 461.104 Vliegveld Soesterberg Doelenkelder schietbaan
2 147.642 460.217 Vliegveld Soesterberg V.m. leiding-gang nabij geb. 35

18 149.414 460.357 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 2000 Far East
1 147.565 460.259 Vliegveld Soesterberg Gang kantinebunker/loopgraaf
5 147.446 460.597 Vliegveld Soesterberg Gebouw 60a, bunker

23 145.887 459.440 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats, 450 kg ureum
29 146.536 461.707 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats voormalige AFU
12 147.385 460.592 Vliegveld Soesterberg Stoomkelder noord 2
16 147.486 460.511 Vliegveld Soesterberg Stoomkelder noord 6
24 146.112 459.460 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats, achter A9 op CNA
14 147.433 460.554 Vliegveld Soesterberg Stoomkelder noord 4
22 145.753 461.330 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats, alvd, Baankop Noord
6 147.347 460.641 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats t/o 60a

 
Tabel E: De belangrijkste winterverblijfplaatsen voor franjestaarten op en om het vliegveld 
Soesterberg. 

Belangrijke franjestaart winterobjecten op vliegveld Soesterberg
X coord. Y coord. Locatie: Naam:

4 149.461 460.299 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 1997 Far East
18 149.414 460.357 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 2000 Far East
9 146.902 461.104 Vliegveld Soesterberg Doelenkelder schietbaan
2 147.642 460.217 Vliegveld Soesterberg V.m. leiding-gang nabij geb. 35
1 147.565 460.259 Vliegveld Soesterberg Gang kantinebunker/loopgraaf

28 147.289 460.818 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats tegen strubben, 2 

 
Tabel F: De belangrijkste winterverblijfplaatsen van baardvleermuizen op vliegveld Soesterberg. 

Belangrijke baardvleermuis winterobjecten op vliegveld Soesterberg
X coord. Y coord. Locatie: Naam:

18 149.414 460.357 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 2000 Far East
4 149.461 460.299 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 1997 Far East  

 
Tabel 7: De belangrijkste winterverblijfplaatsen van gewone grootoorvleermuizen op vliegveld 
Soesterberg. Verspreid in verschillende delen kleine groepjes van 5-8 dieren in 5-8 objecten 
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Verspreid in verschillende delen kleine groepjes van 5-8 dieren in 5-8 objecten

Belangrijke gewone grootoorvleermuis winterobjecten op vliegveld Soesterberg
X coord. Y coord. Locatie: Naam:

28 147.289 460.818 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats tegen strubben, 2 
2 147.642 460.217 Vliegveld Soesterberg V.m. leiding-gang nabij geb. 35
7 149.521 460.177 Vliegveld Soesterberg Waterkelder 2, Far East
9 146.902 461.104 Vliegveld Soesterberg Doelenkelder schietbaan

27 147.448 460.500 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats bij Fotodienst, noordelijkste
4 149.461 460.299 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 1997 Far East

21 147.400 459.667 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats tussen brandweer en taxibaa
1 147.565 460.259 Vliegveld Soesterberg Gang kantinebunker/loopgraaf
5 147.446 460.597 Vliegveld Soesterberg Gebouw 60a, bunker
8 147.591 460.206 Vliegveld Soesterberg Kantinebunker, gebouw 44 

18 149.414 460.357 Vliegveld Soesterberg Vleermuiskelder 2000 Far East
6 147.347 460.641 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats t/o 60a

23 145.887 459.440 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats, 450 kg ureum
35 Vliegveld Soesterberg Bunkertje bij gebouw 178 Nederlands Luc
3 149.273 460.320 Vliegveld Soesterberg Waterkelder 1, Far East

19 148.384 460.231 Vliegveld Soesterberg Schuilplaats Middle East  


