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1. Inleiding  
 

1.1 Waarom een Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen? 
Nederland is een rivierdelta aan zee, die kan worden gekarakteriseerd met rivierenlandschap, 

stagnerende situaties met open water en veenvorming en zoet-brakwatergetijdegebieden. Waterrijke 

landschappen, ofwel  moerassen, vormen dus een kenmerken deel van Nederland. Dit landschap is in 

de laatste duizend jaar grootschalig en systematisch in cultuur gebracht, waardoor het grootste deel 

van het oorspronkelijke natuurlijk waterrijk leefgebied voor bijvoorbeeld vleermuizen is verdwenen. Als 

alternatief voor boven water foeragerende vleermuizen is er echter een stelsel van kanalen en vaarten 

ontstaan.  

Inmiddels is het gebruik van het Nederlandse landschap zo intensief en de verstoring van zowel 

natuurlijk leefgebied als het door menselijke activiteit gedomineerde landschap zodanig, dat voor een 

groot aantal karakteristieke planten en diersoorten van natte gebieden en moerassituaties, onze 

wetlands, de voorwaarden voor duurzame populaties niet meer gegeven zijn of in gevaar komen. Dit 

geldt eveneens voor een aantal vleermuissoorten. Binnen het door de Rijksoverheid op te stellen 

Beschermingsplan Moerassen zijn daarom speciale beschermingsmaatregelen voor de vleermuizen 

gewenst om duurzame populaties voor Nederland te behouden. Voorliggend Beschermingsplan voor 

Vleermuizen van Moerassen onderbouwt welke maatregelen nodig zijn om te komen tot een goede 

bescherming van deze specifieke groep vleermuizen. Het geeft een aanzet tot soortgerichte acties, 

maar is vooral een stap op weg naar integraal biotoopgericht Beschermingsplan Moerassen. 

 

 

1.2 Doel van het beschermingsplan 

Het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen richt zich op vier aandachtsoorten: de 

meervleermuis (Myotis dasycneme), de rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus nathusii) en de tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus ). Een nadere uitleg over de 

relatie tussen vleermuizen en wetlands of moerassen, waarop deze soortenkeuze is gebaseerd, en 

wat er, denkend vanuit vleermuizen, onder moerassen wordt verstaan, wordt gegeven in de volgende 

hoofdstukken.  

 

Het beschermingsplan heeft als doel: 

 

Op de korte termijn (2001-2005): stoppen van de afname in aantallen en/of verspreiding van rosse 

vleermuis. Tenminste het behoud van aantallen en verspreiding van meervleermuis, ruige 

dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis.  

 

Op de lange termijn (2018 / afronding Ecologische Hoofdstructuur):  realiseren van een toename van 

de aantallen en verspreiding tot duurzame populaties van de meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis in Nederland. 

 

Deze doelstellingen zijn voor zowel de korte als de lange termijn ambitieus en zullen alleen 

waargemaakt kunnen worden wanneer de aanbevelingen daadkrachtig worden omgezet. Om te 

kunnen verifiëren of de doelstelling gehaald wordt is bovendien het opzetten van een geschikt 

meetnet onontbeerlijk. 
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1.3 Officiële status en uitvoering 
Het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen is opgesteld in opdracht en onder 

verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) als zelfstandig 

Beschermingsplan en bouwsteen ten behoeve van het Beschermingsplan Moerassen. Het 

Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen zet zowel verantwoordelijke overheden als 

beheerders c.q. eigenaren van leefgebieden van de aandachtsoorten aan tot het nemen van adequate 

maatregelen en het ontwikkelen van beleid. Een verdergaande detaillering van concrete maatregelen 

en een financiële onderbouwing volgen in het samenstellen en uitvoeren van het biotoopgerichte 

Beschermingsplan Moerassen.  

 

Er bestaat een uitgebreid (inter)nationaal juridisch en beleidsmatig kader dat de Nederlandse overheid 

aanzet tot het beschermen van vleermuizen en hun biotopen, en daartoe onder andere het 

Beschermingsplan Moerassen inclusief het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen 

daadkrachtig uit te voeren (zie hoofdstuk 4). Het onderhavige Beschermingsplan Vleermuizen van 

Moerassen geeft voor vier aandachtsoorten uitwerking aan maatregelen om populaties van deze 

bedreigde soorten veilig te stellen.  

De uitvoering van het Beschermingsplan Moerassen en de uitvoering van het Beschermingsplan 

Vleermuizen van Moerassen binnen dit kader, is primair een verantwoordelijkheid van het Ministerie 

van Landbouw Natuurbeheer en Visserij, maar er zal nauw worden samengewerkt met andere 

overheden en maatschappelijke organisaties.  

De looptijd van het Beschermingsplan Moerassen bedraagt in eerste termijn vijf jaar en begint in 2001.  

 

1.4 Verantwoording gegevens 

De gegevens in het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen zijn gebaseerd op 

literatuurgegevens en interviews met deskundigen. Een belangrijk deel van de kennis over 

bedreigingen per soort is gebaseerd op literatuur en de inbreng van soortdeskundigen (zie 

dankwoord). De bewerking en interpretatie van de gegevens zijn voor verantwoording van de auteur.  

 

1.5 Toelichting op de inhoud 
Om de integratie tot een Beschermingsplan Moerassen te vereenvoudigen is de structuur van het 

Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen afgeleid van het Beschermingsplan Moerasvogels 

2000-2004 (Den Boer 2000). Wie vleermuizen maar zijdelings kent, ziet niet meteen het verband 

tussen vleermuizen en moerassen. In hoofdstuk 2 wordt daarom eerst de relatie tussen vleermuizen 

en moerassen beknopt weergegeven. Van daaruit worden vervolgens een aantal aandachtsoorten 

benoemd, aan de hand waarvan die samenhang, en de noodzaak en mogelijkheden tot bescherming, 

zowel ecologisch als beleidsmatig gedetailleerd beschreven kunnen worden.  

Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens het leefgebied wetland en het moeras als leefgebied van die 

vleermuissoorten in hun duurzaam voortbestaan sterk van de kwaliteit en kwantiteit van dit biotoop 

afhangen. Het idee hierachter is dat herstel van de soorten op lange termijn het meest mee gediend is 

met herstel van het leefgebied.  

In hoofdstuk 4 wordt het voorkomen en de ecologie van de aandachtsoorten, en hun 

beschermingsstatus en de status van hun voorkomen en trends beschreven. De gezamenlijke eisen 

aan het leefgebied van de aandachtsoorten komen aan bod in hoofdstuk 5. Hier worden onder meer 

de streefwaarden gegeven waarmee de soorten naar verwachting duurzaam veilig gesteld zijn. In 

hoofdstuk 6 zijn de bedreigingen en knelpunten en hun invloed op de aandachtsoorten toegelicht. 

Gebiedsgerichte maatregelen naar aanleiding van de in het vorige hoofdstuk beschreven knelpunten, 

worden in hoofdstuk 7 beschreven.  

Als achtergrond bij de diverse hoofdstukken komt vervolgens in Bijlage 1 een analyse van de toestand 

per soort in samenhang met de toestand van de moerassen aan de orde.  
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2. Vleermuizen en moerassen  
 
2.1 De relatie tussen vleermuizen en moerassen  
Bij 'vleermuizen' denk je aan een historisch kerkje en een beschutte idyllische begraafplaats met oude 

knoestige holle bomen, of aan donkere diepe mergelgroeves in het Limburgse krijtlandschap. In het 

beeld van het open en winderige met rietzomen omlijnde landschap van onze laagvenen, plassen en 

meren of rivieren, duiken niet meteen vleermuizen op. Toch zijn natte gebieden, wetlands of 

moerassen van groot belang voor vleermuizen.  

 

Vleermuizen maken in tijd en ruimte op complexe wijze gebruik van het landschap. Ze gebruiken 

verblijfplaatsen in boomholtes of 'steen' als kraamverblijf in de zomer, als paarverblijf in de herfst, als 

tijdelijke verblijf in de trekperiode in voorjaar en herfst en als overwinteringsverblijf in de winter. Buiten 

de holtes in bomen, zijn dat in Nederland, bij aan gebrek aan rotsen en grotten, dus gebouwen, 

bunkers en natuurlijk mergelgroeves.  

 Het zijn insecteneters die daar jagen waar veel insecten worden geproduceerd of 

accumuleren. Het gaat de vleermuizen daarbij niet alleen om de hoeveelheid, maar ook om de 

diversiteit aan prooisoorten en de spreiding van het voedselaanbod over het seizoen. Verschillende 

soorten hebben verschillende jachtstrategieën. Ze kunnen grofweg verdeeld worden in soorten die in 

open, in half open of in meer besloten gebied jagen.  

Op hun dagelijkse voedseltrek van en naar het foerageergebied, en ook tijdens hun migratie tussen 

zomer- en winterleefgebied, vliegen ze graag langs verbindende elementen zoals heggen, houtwallen, 

lanen en bosranden, maar ook beken, rivieren en kanalen. Met name de soorten die in open gebied 

jagen, kunnen op hun dagelijkse tochten grote afstanden afleggen. De meervleermuis of de rosse 

vleermuis kunnen makkelijk tot op 10 – 20 kilometer van hun verblijfplaats gaan jagen en in een nacht 

vele tientallen kilometers afleggen.  

 Wetlands of moerasgebieden zijn voor vleermuizen dus foerageergebied, en soms vliegroute, 

maar bieden op zich zelf niet alle noodzakelijke functionele deelleefgebieden. Natte of waterrijke 

gebieden zijn echter over het algemeen hoog productieve gebieden, juist ook vroeg in het voorjaar, en 

zijn daarom altijd belangrijke foerageergebieden. Verblijfplaatsen van die soorten die in het open 

gebied jagen concentreren zich dan ook in belangrijke mate in bebouwing of bosgebied in en rond 

natte en waterrijke gebieden.  

 

2.2. Selectie aandachtsoorten 

Water en natte vegetatie zijn zowel in laag Nederland als ook op de hogere drogere delen van 

Nederland van groot belang voor vrijwel alle Nederlandse vleermuissoorten. Toch kunnen er soorten 

worden aangewezen die in het bijzonder afhankelijk zijn van water, natte gebieden, wetland of 

moerasgebied, en model kunnen staan voor hoe er met dit biotooptype moet worden omgegaan om 

vleermuizen effectief te beschermen.  

 

In de definitie van wetlands of moerassen, en in het specifieke werkingsgebied van het toekomstige 

Beschermingsplan Moerassen gaat het bovendien met name om laag Nederland (zie hoofdstuk 3). 

Voor moerassen en wetlands in laag Nederland is met name het open karakter een kenmerkend 

aspect. Uit de specifieke relatie tussen vleermuizen en deze open natte gebieden kan worden afgeleid 

welke soorten als aandachtsoorten voor wetland of moerasgebied gelden.  

 

Vleermuizen zijn tot op zekere hoogte opportunistisch in hun prooikeuze en reageren op 

voedselaanbod, maar vertonen binnen dit opportunisme toch specifieke jachtstrategieën. Sommige 

soorten benutten daarbij zeer insectenrijke gebieden van bos tot open gebied. Hun keuzes, op een 

concreet moment, worden gestuurd door het voedselaanbod, weersomstandigheden (weinig wind), 
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alternatieven enzovoorts. Op de schaal van Nederland bezien vindt je deze soorten relatief wijd 

verbreid en dus ook in de wetlands in laag Nederland. Deze soorten zijn echter niet alleen of specifiek 

afhankelijk van deze wetlands. Als voorbeeld kunnen hier de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus) en de laatvlieger (Eptesicus serotinus) gelden.  

 

De vleermuissoorten met een op het open gebied gerichte jachtstrategie vertonen echter een 

verspreiding en (trek)gedrag welke duidelijk met de natte gebieden in laag Nederland samenhangen. 

Een op deze soorten gericht beheer van de wetlands in laag Nederland (foerageergebied), alsmede 

de andere voor deze soorten belangrijke functionele habitat in hun omgeving van die wetlands 

(verblijfplaatsen en routes), is daarom voorwaarde voor duurzame populaties van deze soorten. 

Andere vleermuissoorten zullen van zo'n beheer eveneens profiteren.  

 

Uitgaande van de belangrijke waterrijke leefgebieden in laag Nederland (laagveengebieden, 

rivierengebied, het zeekleigebied, de grote open wateren en afgesloten zeearmen) worden de 

meervleermuis (Myotis dasycneme), de rosse vleermuis (Nyctalus noctula), de ruige dwergvleermuis 

(Pipistrellus nathusii) en de tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus ) gekozen als aandachtsoorten 

met een bijzondere binding met en afhankelijkheid van wetland of moerasgebied.  

 

Deze soorten verschillen niet alleen in hun ecologie (zie beknopte signalementen hierna), maar ook 

ten aanzien van status in verdragen, positie op rode lijsten, internationale verantwoordelijkheid van 

Nederland voor de soort, trends en in hoeverre die bekend zijn, en hun zeldzaamheid en verspreiding 

in Nederland en in hoeverre die bekend is (zie tabel 4.1 en 4.2). Aan de hand van deze onderling zeer 

verschillende soorten kan daardoor een breed spectrum aan voor bescherming en beheer relevante 

ecologische en beleidsmatige aspecten van de relatie tussen vleermuizen en wetlands of moerassen 

worden belicht.  

 

Andere soorten die ook duidelijk een relatie met natte gebieden tonen, zoals de watervleermuis 

(Myotis daubentonii) en de franjestaart (Myotis nattereri), komen naar verwachting aan de orde bij het 

opstellen van plannen voor de hogere zandgronden en de beken.  

 



 
                                                                                                                               beschermingsplan vleermuizen van moerassen       

7  

2.3. Kort signalement van de aandachtsoorten 
 

De meervleermuis Myotis dasycneme, kort signalement: middelgrote gebouwbewonende vleermuis; 

zwaartepunt waarnemingen in Nederland westelijk/noordwestelijk, met kraamkolonies, verspreiding 

goed bekend; grote home range: foerageert laag boven (groot) open water, vooral langs de 

oever(vegetatie); trekt facultatief, vanuit Nederland over middellange afstanden langs rivieren en 

kanalen van west/noordwest naar oost/zuidoost naar overwinteringsverblijven in gebouwen en onder 

de grond.  

 

De rosse vleermuis Nyctalus noctula, kort signalement: grote boombewonende soort; zwaartepunt 

waarnemingen in Nederland op hoog en op overgang van hoog (duinen, stuwwallen en hogere 

zandgronden) naar laag Nederland, met kraamkolonies in zomer en paargebieden in herfst; 

verspreiding redelijk tot goed bekend; grote home range; foerageert hoog boven (groot) open water en 

natte vegetatie; zowel standpopulaties als trekkend over lange afstanden, oriënterend aan kust en 

grote rivieren, globaal van oost/noordoost in Europa naar zuid/zuidwest naar overwinteringsverblijven 

in bomen en gebouwen.  

 
De ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii, kort signalement: kleine, zowel gebouwen als bomen 

bewonende soort; zwaartepunt waarnemingen in Nederland westelijk tot noordwestelijk, met in de 

zomer voornamelijk mannetjes en nauwelijks kraamkolonies en grote paargebieden in herfst; 

verspreiding goed bekend; middel grote home range; foerageert boven (groot) open water vooral 

langs oever, boven natte vegetatie, maar ook langs bosranden, heggen, houtwallen et cetera; trekt 

over lange afstanden, oriënterend aan kust en grote rivieren, globaal van oost/noordoost in Europa 

naar zuid/zuidwest naar overwinteringsverblijven in gebouwen, houtstapels, bomen, onderaardse 

verblijven et cetera.  

 

De tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus, kort signalement: middelgrote gebouwbewonende 

soort; verspreiding van waarnemingen in Nederland westelijk tot noordwestelijk, met vooral 

waarnemingen van doortrekkende dieren in herfst en voorjaar en niet of nauwelijks bekende 

(kraam)kolonies; verspreiding zeer slecht bekend; middel grote homerange; foerageert hoog boven 

(groot) open water en natte vegetatie; trekt over lange afstanden globaal van noord in Europa naar 

zuidwest tot zuidoost, vermoedelijk oriënterend aan kust en grote rivieren. 
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3. Beschrijving van het leefgebied  
 
3.1. Inleiding 
 
In het soortbeschermingsplan ‘moerasvogels’ (Den Boer, 2000), een eerste bouwsteen voor het 

Beschermingsplan Moerassen, is een definitie van 'moerassen' gebruikt die specifiek van toepassing 

is op vogels, en die aanhaakte op de definitie van een waterrijk gebied uit de Wetlands Conventie 

(1971): een waterrijk gebied (wetland) gedefinieerd als ‘een gebied met moeras, ven, veen of water, 

natuurlijk of kunstmatig, permanent of tijdelijk, met stilstand of stromend water, zoet, brak of zout 

water, inclusief gebieden met zeewater, waarvan de diepte bij laag tij niet meer bedraagt dan zes 

meter’ (Anonymous 1971). 

 

Voor de vogels zijn daarbij als foerageer- en broedgebied vooral ondiep open water en drassige 

begroeide gebieden (inclusief rietvegetaties) van belang. Voor vleermuizen is het in deze natte 

gebieden geproduceerd aanbod aan insecten belangrijk. Omdat het vooral open gebieden zijn, 

worden deze voornamelijk door soorten die in open gebied jagen benut. Deze soorten jagen in deze 

natte gebieden zowel boven vegetatie, als boven open water. De diepte van het open water is minder 

relevant. Voor de meervleermuis, die een belangrijk deel van haar prooien direct van open 

wateroppervlak vangt, is een voldoende aanbod aan open water van belang.  

 

Recent zijn, behalve voor vleermuizen, Beschermingsplannen Vlinders en Libellen, Amfibieën en 

Reptielen en Vaatplanten van Moerassen opgesteld of in voorbereiding. Deze plannen dienen alle als 

bouwsteen voor het Beschermingsplan en werden in onderling overleg samengesteld.  

 

Voortbouwend op de op vogels gerichte definitie, in relatie tot de overige hiervoor genoemde 

soortgroepen, en rekening houdend met de specifieke functionele eisen die vleermuizen aan het 

leefgebied stellen, wordt voor de vleermuizen de volgende begrenzing voor het leefgebied moerassen 

of wetland aangehouden.  
 

3.2 Begrenzing van het leefgebied 
Het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen beperkt zich tot zoete en licht brakke waterrijke 

gebieden waar de bodem tenminste periodiek met water verzadigd is en waarin moerasvegetatie 

inclusief riet aanwezig kan zijn. Globaal gaat het daarbij om laag Nederland, lager dan 1 meter +NAP.  

De wetlandlandschappen die voor vleermuizen belangrijk zijn, betreffen hoofdzakelijk het gebied van 

de grote rivieren, het bijbehorende winterbed en daarmee in verbinding staande gebieden, de (randen 

van) meren en plassen, de (randen van) afgesloten zeearmen en de plassen en moerasgebieden en 

het stelsel van kanalen en vaarten van laag-Nederland, op laagveen en op voormalige 

zeekleigronden.  

 De belangrijke gebieden voor vleermuizen zijn derhalve het laagveengebied, het 

zeekleigebied, het rivierengebied, de grote open wateren (inclusief diepe open wateren) en de 

afgesloten zeearmen.  

 Landbouwgebieden en bosgebieden in en langs deze gebiedseenheden zijn alleen behandeld 

voor zover ze betekenis hebben voor verblijfplaatsen of voedselzoekende vleermuizen.  

 Zoute gebieden, natte duinvalleien, hoogvenen en beken zijn niet opgenomen in het 

Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen. Ofwel omdat de beschermingsprioriteit van deze 

gebieden voor vleermuizen gering is, ofwel omdat voor deze gebiedseenheden eigen gerichte 

beschermingsplannen gemaakt gaan worden. De problematiek in deze gebieden verschilt dan ook 

aanzienlijk van die in de moerasleefgebieden met een meer open karakter typisch voor laag 

Nederland. 
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3.3 Leefgebied in de verschillende fysisch-geografische regio's in Nederland  

Hieronder is een globale indicatie gegeven van het leefgebied van de in het bijzonder van wetland of 

moerasgebied afhankelijke vleermuissoorten, i.c. de aandachtsoorten, in verschillende fysisch-

geografische regio's in Nederland. In Nederland is geen indeling op het niveau van biotooptypen te 

geven die de relatie vleermuizen en wetlands eenduidig beschrijft.  

 
Laagveengebieden   

Nederland herbergt circa 300.000 hectare veenlandschappen en is daardoor in Europa internationaal 

van betekenis voor het behoud van dit habitat (Terwan, 1988). Het grootste deel hiervan is in gebruik 

als grasland voor met name intensieve melkveehouderij. Dit open landschap kan in principe door 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis als jachtgebied worden gebruikt. 

Intensieve landbouw staat echter de productie van prooi-insecten in de weg, terwijl door 

schaalvergroting kleine landschapselementen waarlangs vleermuizen jagen veelal verdwenen zijn. In 

de huidige situatie in de intensieve landbouwkundig gebruikte gebieden ontbreken vleermuizen 

daardoor vrijwel geheel.  

Slechts een fractie van de veenlandschappen, circa 20.000 ha (ca. 7%) is beschermd als 

natuurgebied (Van Leerdam & Vermeer, 1992). De ca. 7.570 ha 'riet- en moeras'-vegetaties binnen dit 

natuurareaal kunnen als voedselproducerend oppervlak voor alle vier de soorten gelden. Rosse, ruige 

en tweekleurige vleermuis zullen boven deze vegetaties jagen. De meervleermuis gebruikt naast het 

open water in de natuurgebieden, de kanalen, vaarten en plassen in het laagveengebied.  

 
Rivierengebied   Het gebied van de Rijntakken (Waal en Bovenrijn, Nederrijn en Lek, IJssel), de 

Maas en de Maaskanalen heeft, exclusief het benedenstrooms rivierengebied (beneden de 

Biesbosch), een totale lengte van 655 km en beslaat een oppervlakte van bijna 70.000 ha.  

De ca 10.000 ha natuurlijke ecotopen kunnen in hun geheel als potentieel leefgebied 

(foerageergebied) voor de aandachtsoorten gelden. Voor de ruige dwergvleermuis zijn daarnaast ook 

alle oevers als foerageergebied aan te merken. Voor meervleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige 

vleermuis kan ook het wateroppervlak inclusief de oevers in zijn geheel tot het  foerageergebied 

gerekend worden.  

Voor rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis geldt ook het 

oppervlak aan landbouwkundig gebruikte uiterwaarden als potentieel jachtgebied. De waarde van de 

uiterwaarden als foerageergebied is omgekeerd evenredig met de intensiteit van het landbouwkundig 

gebruik.  

Het benedenstrooms gedeelte van Rijn en Maas, met o.a. de Biesbosch en de Oude Maas 

kan eveneens in z'n geheel (water, moeras en landbouwkundig) tot potentieel foerageergebied voor 

de aandachtsoorten gerekend worden, waarbij de ruige dwergvleermuis niet ver van de oever boven 

groot open water jaagt.  

 

In samenhang met de productie van prooi--insecten, geldt dat de waarde van het landschap in het 

rivieren gebied als potentieel foerageergebied in het algemeen belangrijker wordt naar mate er meer 

water c.q. natte gebieden zijn, en dat de grote open wateroppervlakken belangrijker worden naarmate 
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er meer moerasachtige oevervegetatie is of natte moerasvegetaties grenzen aan dit open water.  

 

Zeekleigebied en afgesl oten zeearmen    

Landaanwinningen en droogleggingen in het zeekleigebied en de oevers van afgesloten zeearmen 

bieden nu een veelal agrarisch gedomineerd landschap met kanalen, vaarten en meren met 

zoetwatermoeras, oevervegetaties en open water. Deze natte gebieden zijn echter belangrijke 

jachtgebieden voor de aandachtsoorten. De meervleermuis jaagt laag boven het open water, waarbij 

de voedselproductie en daarmee de oeverbegroeiing de kwaliteit van het jachtgebied bepaalt. Rosse 

vleermuis en tweekleurige vleermuis kunnen in potentie boven het gehele zeekleigebied en open 

water van de afgesloten zeearmen jagen. De voedselproductie bepaalt echter altijd of dit ook gebeurt 

en oevervegetaties spelen daarin een grote rol. Voor de veel lager boven het landschap jagende ruige 

dwergvleermuis spelen (begroeide) oevers en opgaande vegetatie een grote rol in verband met de 

voedselproductie en de bejaagbaarheid (beschutting) van het landschap.  

 
Grote open wateren   Het merendeel van de moerasvegetaties langs (de oevers van) grote open 

wateren is al behandeld onder laagveengebieden, zeekleigebieden en afgesloten zeearmen. Voor de 

meervleermuis, rosse vleermuis en tweekleurige vleermuis gelden echter de grote open wateren in 

hun geheel als potentieel jachtgebied, waarbij ook hier de oeverzone en oeverbegroeiing het grootste 

belang toekomt. Vooral bij geringe windsnelheden zullen deze soorten ook verder van de oever jagen. 

Voor de ruige dwergvleermuis is weer vooral de oever foerageergebied.  
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4 Vleermuizen van moerassen  

 

4.1 Ecologie en soortbeschrijving aandachtsoorten  

 

Als gevolg van toegenomen publiciteit en het ontwikkelen van internationale juridische kaders, groeit 

het interesse voor en de bekendheid met vleermuizen bij het algemene publiek en in het beleid van de 

overheid. Toch is hun ecologie nog bepaald geen gemeengoed. Om de bijzonderheden van de 

soorten die in dit rapport aan de orde komen te kunnen plaatsen, wordt hier de algemene ecologie van 

vleermuizen en alle actuele en relevante informatie voor de aandachtsoorten kort en samenvattend 

beschreven. Uitgebreidere informatie over hun ecologie en verspreiding geven ‘de Atlas van de 

Nederlandse Vleermuizen – Onderzoek naar Verspreiding en Ecologie‘ (Limpens et al., 1997) en 

‘Vleermuizen in het Landschap – over hun ecologie, gedrag en verspreiding‘ (Kapteyn, 1995).  

 

ecologie van vleermuizen 

Vleermuizen zijn nachtactieve vliegende zoogdieren, en in Europa allemaal insecteneters. Toch zijn 

vleermuizen heel verschillend. Er bestaat veel meer dan ‘dat kleintje‘ en ‘die grotere‘ die we ‘s-avonds 

in de schemering in de tuin zien vliegen. In Nederland zijn 22 soorten waargenomen, waarvan 

sommige sinds lang niet meer gezien en vermoedelijk voor Nederland uitgestorven zijn. De kleinste 

Nederlandse soort, de gewone dwergvleermuis heeft een spanwijdte van 18 – 24 cm en een gewicht 

van 3,5 – 8 gram. De grootste soort, de vale vleermuis (Myotis myotis) weegt tussen 28 en 40 gram, 

bij een spanwijdte van 35 tot 43 cm.  

Ze jagen ‘s-nachts met behulp van hun sonar (echolocatie) op vliegende, of op het oppervlak van 

bladeren en muren rustende insecten. Sommige soorten vangen zelfs met hun achterpoten insecten 

van het wateroppervlak. Maar prooidieren worden niet alleen vliegend, maar ook lopend over de grond 

of klimmend op boomstammen gepakt. Het menu is gevarieerd, van kleine dansmuggetjes tot en met 

grote nachtvlinders of loopkevers.  

Ze vliegen allemaal anders. Er zijn echte specialisten, met een zeer specifieke morfologie en vliegstijl, 

zoals bijvoorbeeld de grootoorvleermuis en de rosse vleermuis. En er zijn ook generalisten.  

De grootoorvleermuis kan met haar brede vleugels langzaam en wendbaar dicht op de vegetatie 

vliegen en heeft een sonar waarmee ze de echo van een insect op de vegetatie kan waarnemen. Zij 

jaagt in een kleinschalig gesloten landschap. De rosse vleermuis lijkt eerder een soort zwaluw die met 

smalle vleugels in snelle vlucht door het open luchtruim jaagt en juist over grote afstand prooien 

waarneemt. Andere soorten, zoals de dwergvleermuis en de laatvlieger zitten daar tussen in. Ze 

kunnen met hun vleugels en hun sonar bij de vegetatie en ook in het open terrein terecht en jagen 

meestal op beschutte plekken in halfopen terreinen. 

 

kolonies en verblijfplaatsen 

In het voorjaar verzamelen de vrouwtjes zich in groepen van enkele tot soms wel honderden dieren. 

Dat verschilt per soort en situatie. In deze kraamkolonies worden zo tegen juni – juli de jongen 

geboren. Drie tot vier weken later gaan de jongen al zelf vliegen en beginnen het jagen te ontwikkelen. 

Afhankelijk van de soort wonen ze in gebouwen, bijvoorbeeld op zolders, in de spouwmuur, onder 
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dakpannen, achter betimmeringen, vensterluiken et cetera, of in spleten en holtes in bomen. Er zijn 

echter ook soorten die zowel gebouwen als bomen bewonen. De onderkomens in en aan gebouwen 

kunnen al gelang hun aard als 'kunstmatige' variant van spleten en gaten in rotsen of bomen worden 

opgevat. De betreffende soorten gedragen zich in dit geval als cultuurvolgers. De mannetjes bewonen 

vergelijkbare verblijfplaatsen, maar leven eerder solitair of in kleine groepjes. Vleermuizen gebruiken 

een netwerk van verblijfplaatsen waartussen ze in de loop van het seizoen of van jaar tot jaar 

regelmatig verhuizen. De kolonie, of sociaal samenhangende groep, bewoont vaak meerdere van die 

verblijfplaatsen uit het totale door die groep gebruikte netwerk tegelijk. De vleermuizen in één 

verblijfplaats zijn dus zelden 'de kolonie'. Er worden steeds nieuwe verblijfplaatsen tijdelijk bewoond. 

Geschikte plaatsen worden steeds weer opgezocht.  

 

forensen  

Vanuit de verblijfplaats gaan ze in principe elke avond op jacht. Via allerlei meer of minder vaste 

vliegroutes langs opgaande vegetatie bezoeken ze een hele serie van jachtgebieden. De afstanden 

die ze daarbij afleggen, ofwel de home range, verschilt per soort, maar zijn ook afhankelijk van het 

voedselaanbod en dus de oppervlakte en kwaliteit van de jachtgebieden. Wanneer dichtbij voldoende 

te vinden is vliegen ze niet ver. Binnen de home range zijn vaak relatief kleine gebieden de kern van 

het eigenlijke foerageergebied (core feeding area). Specifieke eisen ten aanzien van het microklimaat 

in en om de verblijfplaats, waarbij 'warm en droog' belangrijke factoren zijn, maken dat verblijfplaatsen 

vooral op zuid exposities in het landschap en soms buiten vochtige gebieden gezocht worden.  

 

Vooral in het voorjaar en najaar, wanneer ze geen jongen zogen, hoeven ze niet elke nacht op pad. 

Ze laten hun lichaamstemperatuur zakken en sparen energie. Er is dan ‘s-nachts maar een deel van 

de populatie onderweg, en dan vooral bij goed weer en eventueel slechts een korte tijd van de avond. 

Het vliegen en jagen moet minstens zoveel opbrengen als het kost. Zo niet dan is 'koud hangen' 

efficiënter. In de tijd dat de jongen gezoogd worden moeten de vrouwtjes melk produceren en 

daarvoor moet de lichaamstemperatuur boven de 37° blijven. Ze kunnen niet op de waakvlam en 

moeten dan ook elke nacht jagen. Dan verliezen de vrouwtjes desnoods veel aan lichaamsgewicht. 

Wanneer het in die tijd erg koud is of regent lijkt er minder gejaagd te worden, maar vaak zoeken ze 

dan beschutte micro-klimatisch gunstige plekken op, waar toch nog wat te halen valt. Desondanks 

leiden langere perioden met kou en slecht weer in juni en juli tot ondervoeding en hoge sterfte onder 

de jongen. 

 

paring 

Een aantal  soorten vertoont in de herfst baltsgedrag. Vanuit een paarverblijf in een spleet of holte in 

een boom, vogelnestkast, vleermuiskast of huis, of gewoon rondvliegend in hun territorium, worden 

luid roepend de concurrenten verjaagd en vrouwtjes gelokt. Vaak worden zulke territoria en 

paarverblijfplaatsen niet verspreid, maar in groepen bij elkaar gevonden. Voor zulke baltsplaatsen zijn 

oudere lanen, bospercelen en parken met veel boomholtes van groot belang. Vooral langs rivieren en 

bij meren en plassen worden zulke baltsplaatsen gevonden. De succesvolle mannetjes lukt het een 

paargroep van soms wel 7 – 10 vrouwtjes bijeen te krijgen. Het gaat daarbij niet om harems, maar om 
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steeds weer nieuwe voorbijtrekkende vrouwtjes. Beide seksen gedragen zich dus promiscuit.  

Van andere soorten worden ook paringen in de winterverblijven waargenomen, maar eigenlijk 

maar mondjesmaat. Het vermoeden leeft dat een zwermfase in de herfst, waarin grote groepen 

vleermuizen dagenlang steeds weer opnieuw zwermen bij de winterverblijfplaatsen, iets met de paring 

van die soorten te maken heeft.  

 

winterslaap  

Er is geen duidelijke noord - zuid trek tussen broedgebied in de zomer en winterfoerageergebied in de 

winter, zoals bij veel insectenetende vogels. In de winter gaan vleermuizen in winterslaap in wat wij 

‘winterverblijven‘ noemen. Deze verblijfplaatsen kunnen we typeren als veelal onderaardse, donkere, 

vochtige, tochtvrije, relatief ongestoorde ruimtes met een stabiele temperatuur een paar graden boven 

het vriespunt. Er worden echter ook boomholtes gebruikt, waarbij soms een en dezelfde holte als 

kraamverblijf, paarverblijf en winterverblijf dienst doet. En er wordt ook relatief oppervlakkig in spleten 

in rotsen, en in de tegenhangers daarvan in gebouwen overwinterd.  

De strategie is met hun lichaamsfuncties op de spaarvlam, ‘koud en star‘ (lethargisch) in het 

winterverblijf te hangen, energie te sparen en zo te wachten op het voorjaar. Het is van belang dat de 

temperatuur in het winterverblijf niet te hoog wordt, maar ook niet onder het vriespunt daalt, omdat 

dan teveel energie verbruikt zou worden. Dit is de strategie van de stabiele winterslaap. Toch worden 

deze vleermuizen ook af en toe wakker, om even te vliegen, een ander plekje te zoeken of te paren. 

Sommige soorten, zoals de bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis en de gewone 

grootoorvleermuis, lijken zich niet echt helemaal in de winterslaap onder te dompelen. Ze blijken bij 

zacht weer ook in de winter actief te zijn. Grootoorvleermuizen, die gespecialiseerd zijn in het van 

bladeren of muren af pikken van niet-actieve prooien, jagen zelfs bij temperaturen onder het vriespunt 

nog op overwinterende vlinders.  

 

trek 

De meeste vleermuissoorten ‘trekken‘ in de herfst en voorjaar over korte tot middellange afstanden, in 

allerlei richtingen tussen geschikte zomerleefgebieden en winterverblijven. Het is dus niet zo’n lange-

afstands-gebeuren met een duidelijke noord-zuid richting als bij veel trekvogels. Afhankelijk van het 

aanbod aan geschikte winterverblijven, overwinteren ze ook direct in het zomerleefgebied, soms zelfs 

in dezelfde verblijfplaats. In feite gedragen ze zich dus veelal als standpopulatie.  

 

Er zijn echter uitzonderingen. De ruige dwergvleermuis, of in ieder geval een deel van de populatie 

van de ruige dwergvleermuis, trekt vanuit kraamgebieden in het noordoosten van Europa over grote 

afstanden in zuidwestelijke richting, om daar te overwinteren. Ook bij de rosse vleermuis zijn 

bewegingen in globaal noord/noordoost - zuid/zuidwest richting bekend, maar ook populaties die in 

het gebied waar ze ‘s-zomers wonen ook overwinteren. Van de meervleermuis is trek vanuit kolonies 

in noordwest Nederland naar winterverblijven in Zuid-Limburg, de Ardennen en het Weserbergland in 

Duitsland bekend. Maar ook bij deze soort overwinteren dieren in of dichtbij het zomerleefgebied. 

Kortom van de vleermuistrek weten we nog lang niet genoeg.  
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4.1.1. De meervleermuis (Myotis dasycneme) 

 

Verspreiding in Nederland 

De meervleermuis is in Nederland in 40 % van alle atlasblokken waargenomen en vooral in het 

waterrijke open gebied van Noord- en West-Nederland. De concentraties van bekende kolonies, en 

het merendeel van de waarnemingen van foeragerende dieren in het veld, liggen in Noord-Holland: 

meren en kanalen in de laagveen-, zeekleigebieden en polders: de kop van Noord-Holland, de 

Zaanstreek en Waterland, Amstel- en Meerlanden en de IJsselmeerkust in West-Friesland; in Zuid-

Holland: meren, kanalen en polders in het laagveengebied in het noordoosten van de provincie; in 

Friesland: meren, kanalen en vaarten in zeekleigebied, laagveengebied en jonge indijkingen in westen 

en noordwesten van de provincie; in Overijssel: meren, plassen en kanalen in laagveengebied in 

Noord-Westoverijssel; in Flevoland: verspreid over de provincie boven vaarten en kanalen in 

poldergebied; en in Utrecht: rivierengebied en meren en kanalen in laagveengebied in 

westen/noordwesten van de provincie, o.a. Vechtplassengebied. Daarnaast concentreren zich 

waarnemingen in Zeeland: kanalen, vaarten en kreken in zeekleigebied en jonge indijkingen; 

Groningen en Drenthe: boven kanalen en vaarten in pleistoceen en ontgonnen hoogveengebied; in 

het noordwesten van Noordbrabant: kanalen, vaarten en meren in jonge indijkingen en rivierengebied 

en in Gelderland en Limburg in het rivierengebied. Overwinterende dieren concentreren zich in 

bunkers in de duinen van Noord- en Zuid-Holland, een bunker op de stuwwal bij Arnhem en 

mergelgroeven in Zuid-Limburg (o.a. Kapteyn 1995; Mostert 1997; Dijkstra 1997).  

In het rivierengebied in midden Brabant, zuidwestelijk Gelderland en midden Limburg, en 

boven vaarten en kanalen in de Peelhorst en -slenk in oostelijk Brabant is het voorkomen en de 

verspreiding van de meervleermuis onvoldoende geïnventariseerd (Limpens et al. 1997).  

 

Foerageerbiotoop  

De meervleermuis is voor Nederland typisch een soort van open waterrijk landschap waar ze 

foerageert boven grote open wateroppervlakten en langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren 

en vaarten. De beschutting en het voedselaanbod van riet- of andere oevervegetaties zijn daarbij zeer 

welkom. Beschutting en kleinere wateren worden belangrijker naarmate er meer wind staat. In 

zeldzame gevallen zijn ze ook jagend boven natte veen- en veenweidegebieden waargenomen. In de 

buurt van de kolonieplaats, en op route tussen verblijfplaats en feitelijk jachtgebied, wordt ook langs 

houtwallen, in de beschutting van bosjes en in de bebouwde kom gejaagd (Limpens et al., 1997; 

Mostert, 1997) 

Oostelijk in haar verspreidingsgebied in Europa lijkt het voorkomen van  rivierbegeleidend bos 

(ooibos) en het jagen in bos een belangrijke rol te spelen (Limpens et al., 2000).  

 

Jachtstrategie 

De meervleermuis is een grote vleermuis, met een gewicht van 14 – 20 gram en lange relatief brede 

vleugels met een spanwijdte van 20 tot 30 cm. Ze jaagt in een snelle (tot wel 35 km/u) rechtlijnige 

vlucht in lange trajecten vlak boven het wateroppervlak met uitvallen boven de begroeide oever. Ze 

maakt daarbij gebruik van het 'grond-effect' (energie sparen door vlak boven een oppervlak te vl iegen) 
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om zo tegen relatief lage vliegkosten grote afstanden af te kunnen leggen. Typisch voor 

meervleermuizen is het vangen van insecten van het wateroppervlak of vlak boven het oppervlak. De 

prooien worden dan met de relatief grote achterpootjes, als het ware van het water geharkt. Boven de 

oevers en langs vegetatie worden insecten uit de lucht gevangen.  

De homerange bij het jagen is groot. Ze jagen tot op 10 – 20 km van de verblijfplaats en er worden in 

de loop van de nacht grote afstanden afgelegd. Vliegroutes over land volgen zoveel mogelijk 

landschapselementen als heggen, houtwallen, lanen en tuinen. Grotere afstanden naar het 

uiteindelijke jachtgebied worden echter vooral via de ‘waterwegen‘ afgelegd.  

 

Voedsel  

Er is nog nauwelijks onderzoek naar de voedselvoorkeuren gedaan. In ieder geval spelen de 

dansmuggen (Chironomidae) een belangrijke rol.  

 

Verblijfplaatsen 

Kraamkolonies zijn bekend van zolders, spouwmuren, achter daklijsten, en onder dakbekleding van 

platte daken. Ze worden gevonden in de bebouwing/dorpen in het zomerleefgebied. De 

(kraam)kolonies variëren van honderd tot enkele honderden dieren. Op zich zijn de groepen relatief 

plaatstrouw, maar af en toe verhuizen ze toch. Soms wordt binnen een dorp of verspreid over een 

aantal dorpen een netwerk van verschillende verblijfplaatsen tegelijk bewoond.  

Paargroepen zijn gevonden in nest- en vleermuiskasten en boomholtes. De paring vindt 

echter ook in de winterverblijven plaats.  

 

Winterslaap en trek 

Als winterverblijf is vooral het ‘onderaardse type‘ bekend: grotten, kalksteengroeven, bunkers, forten, 

vestingwerken, kelders en oude steenfabrieken. Maar er worden ook meervleermuizen overwinterend 

onder dakpannen of achter dakranden gevonden.  

De winterslaapstrategie van de onderaards overwinterende meervleermuizen is die van de 

stabiele slaper, tussen half oktober en maart/april. Ze worden gemiddeld ongeveer eens per maand 

wakker. Hoe de winterslaap van meervleermuizen die in minder temperatuurstabiele situaties 

overwinteren precies verloopt is niet bekend. In de bekende (typen) winterverblijven wordt slechts een 

klein deel (< 2%) van de in de zomer in Nederland aanwezige meervleermuizen waargenomen. Waar 

het andere deel van de populatie overwintert, of dat dit 'ontbrekende deel' geheel uit Nederland 

wegtrekt is niet bekend.  

 

De meervleermuis is een middellange- tot lange-afstandstrekker, waarbij verplaatsingen van 10 tot 

200 á 300 km tussen zomer- en winterverblijf bekend zijn. Binnen Nederland trekt de soort van de 

zomergebieden in laag Nederland naar winterverblijven in de duinen, op de stuwwallen en hogere 

zandgronden, en het krijtlandschap. Er is echter ook trek naar de ons omringende middelgebergtes 

zoals het Weserbergland en de Eifel. Recent zijn b.v. aan de voet van het Weserbergland, langs de 

routes tussen het zomerleefgebied en overwinteringsgebied ook mannetjesgroepen gevonden. De 

status van deze groepen zijn onbekend (Dense et al. 1996).  
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figuur 1: verspreiding van de meervleermuis naar LIMPENS, MOSTERT & BONGERS (1997). 

Verspreiding van meervleermuis in de zomer (1986-1993) 

 overige waarnemingen, determinatie met een batdetector (669 atlasblokken (40%)) 

 overige waarnemingen, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (57 atlasblokken 
(3%)) 

 kolonie, determinatie met een batdetector (31 atlasblokken (2%)) 

 kolonie, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (11 atlasblokken (0,7%)) 
Totaal aantal atlasblokken 676 (40%) 
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4.1.2 de rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 

Verspreiding in Nederland 

De rosse vleermuis is gevonden in 45 % van alle atlasblokken. In tegenstelling tot de meervleermuis 

kent de rosse vleermuis een met hoog Nederland samenhangende verspreiding. Globaal 

concentraties vooral in de duinen, op de stuwwallen, het Veluws plateau en de hogere zandgronden 

en krijt van oostelijk Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg.  

Het verspreidingsbeeld, en met name dat van de gevonden verblijfplaatsen toont duidelijke 

samenhang met de oudere bossen op die hogere delen van Nederland. Deze verblijfplaatsen liggen 

daarbij veelal als het ware naar laag Nederland toegekeerd. Vanuit de duinen in Noord- en Zuid-

Holland naar de laagveen en zeekleigebieden. Vanuit de westelijke stuwwal in Utrecht naar het 

laagveen en zeekleigebied in Noord- en Zuid-Holland en het rivi erengebied in Zuid-Holland en 

Brabant. Vanuit de zuidelijke stuwwallen en plateaurand in Utrecht en Gelderland naar het Gelders 

rivierengebied. Vanuit de oostrand van het Veluws plateau en de westrand van het Oost-Nederlands 

dekzandgebied naar het rivierengebied van de IJssel. En vanuit diverse pleistocene opduikingen in 

Friesland en Groningen naar het omliggende lagere gebied. Op de hogere delen zelf hangen 

concentraties vaak weer samen met beekdalen (Boonman et al. 1997). 

Rosse vleermuizen worden makkelijker bij hun kolonieplaats of wanneer ze langs een bosrand of laan 

foerageren waargenomen, dan wanneer ze op grote hoogte boven het open gebied foerageren. 

Bovendien is de toegankelijkheid van de hogere delen voor waarnemers gemiddeld beter dan die van 

de lagere delen. Dit leidt tot een vertekening van het werkelijke verspreidingsbeeld, waardoor het 

aantal waarnemingen in laag Nederland het belang van dit gebied als foerageergebied van de rosse 

vleermuis onvoldoende illustreert (Limpens et al. 1997).  

 

Foerageerbiotoop  

Alhoewel de rosse vleermuis in Nederland een echte ‘oude bomen' bewoner is, en velen haar met bos 

associëren, is het tegelijk een kenmerkende soort van open waterrijk landschap. Direct na het 

uitvliegen jagen soms enkele dieren relatief laag op 5 tot 15 meter hoogte boven een open plek in het 

bos, langs een bosrand of boven beschutte waterpartijen of weilanden. Een deel van de populatie is 

dan al op grote hoogte vertrokken om hoog boven rivieren, meren, plassen, moerassen kanalen en 

vaarten te jagen. Boven agrarisch landschap, heide of stuifzanden wordt ze veel minder tot zelden 

waargenomen. Bij sterkere wind zoeken ze de beschutting van bosranden en lanen en jagen ze lager. 

In het geval van hoog en open beukenbos wordt er dan zelfs in het bos gejaagd. Vooral in het najaar 

jagen ze graag bij straatlantaarns of boven een verlicht verkeersplein of een verlichte kruising in de 

bebouwde kom. 

 

Jachtstrategie 

De rosse vleermuis is een grote vleermuis. Ze heeft een gewicht van 19 – 40 gr en lange smalle 

vleugels met een spanwijdte van 32 tot 40 cm. Als een soort gierzwaluw onder de vleermuizen jagen 

ze hoog in de lucht op 5 tot 50 meter en nog hoger en op relatief grote afstand van bomenrijen of  

bosranden. Er zijn vermoedens dat ze zelfs nog hoger jagen, buiten bereik van onze tegenwoordige 
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waarnemingstechnieken. Ze jagen in een snelle rechtlijnige vlucht in lange banen met plotselinge 

duikvluchten en uitvallen, en vangen insecten met een snelle achtervolgingsjacht uit de lucht. 

Ze gebruiken jachtgebieden met een groot voedselaanbod. Geschikte jachtgebieden of series van 

jachtgebieden worden stereotiep avond aan avond in dezelfde volgorde bejaagd. Vaak keren de 

eerste rosse vleermuizen al na anderhalf uur naar de verblijfplaats terug. De homerange bij het jagen 

is potentieel groot, maar afhankelijk van het al dan niet zogen van jongen, en van de ligging van 

geschikte verblijfplaatsen ten opzichte van draagkrachtige foerageergebieden. Ze vliegen gemakkelijk 

tot op 20 á 30 km van de verblijfplaats en er worden in de loop van de nacht grote afstanden afgelegd. 

Maar in de kraamperiode zijn de vrouwtjes afhankelijk van geschikte voedselrijke foerageergebieden 

in een straal van ca. 5 km rondom de verblijfplaats. Na het uitvliegen uit de boom worden soms 

stukjes door een laan of langs een bosrand gevlogen, maar vaak vliegen ze daar meteen al hoog de 

lucht in. Op hun vliegroutes volgen ze dus nauwelijks lijnvormige landschapselementen zoals veel 

andere soorten. Toch zie je dat rosse vleermuizen zich 'grof' op landschapselementen oriënteren en 

op grote hoogte aanvliegen op een bos of zelfs een brug om van daaruit weer af te draaien naar de 

open ruimte boven het wetland.  

 

Voedsel  

Als voedsel zijn voor de rosse vleermuis vooral vliegen en muggen/dansmuggen, vlinders, kevers en 

schietmotten bekend. Gaasvliegen, haften, wantsen, vliegende mieren, spinnen, huiskrekels, 

mestvliegen en mijten worden soms ook gegeten. Uitgaande van de grootte van de rosse vleermuis 

zelf, worden vaak opvallend kleine prooidieren gegeten. De consumptie van veel dansmuggen en 

schietmotten bevestigd dat waterrijke gebieden een belangrijk foerageergebied vormen. Het grote 

aandeel mannelijke dansmuggen in hun voedsel duidt er op dat ze bewust jagen op zwermen 

dansmuggen, iets wat in Nederland in de vroege avond regelmatig kan worden waargenomen (o.a. 

Beck 1995; Boonman et al. 1997; Gloor et al. 1995; Jones 1995; Mackenzie & Oxford 1995). 

Specifieke of feacesanalyse gebaseerde informatie uit Nederland is helaas niet bekend.  

 

Verblijfplaatsen 

In de zomer worden rosse vleermuizen in Nederland voornamelijk in boomholtes in beuken en eiken 

gevonden (Limpens et al. 1991; Kapteyn 1995; Boonman et al. 1997). Spechtengaten hebben de 

voorkeur, maar ze worden ook in door inrotten ontstane gaten of in door bliksem of door buiging en 

verwringing van takken ontstane spleten gevonden. Kolonies in spouwmuren, schoorstenen of onder 

de dakrand zijn hier een hoge uitzondering, maar komen al vanaf Duitsland, oostelijk en zuid oostelijk 

in Europa vaker voor. De verblijfplaatsen worden vooral gevonden in oudere bossen, landgoederen of 

parken op hogere delen in of aan de rand van laag Nederland en in de buurt van waterrijke gebieden.    

 

De groepsgroottes in Nederland variëren van 10 tot 125 dieren. De koloniegroepen leven meestal 

verdeeld over een netwerk van meerdere verblijfplaatsen. De subgroepen in de individuele bomen 

verhuizen relatief vaak, soms over afstanden tot wel 20 kilometer. Toch worden sommige bomen 

traditioneel steeds weer bewoond.  

Roepende territoriale mannetjes en paarverblijven worden gevonden in boomholtes en soms ook in 
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nest- of vleermuiskasten. Vaak liggen er grote groepen paarbomen of –territoria in een klein gebied 

bijeen. Oude gatenrijke loofbossen of stukken aftakelende laan in de buurt van wetlands en 

moerassen kunnen zo grote clusters roepende rosse vleermuizen herbergen. Deze paargebieden 

worden traditioneel over jaren gebruikt. Vaak liggen deze clusters of traditionele paargebieden op 

trekbanen tussen de verblijfplaatsen en jachtgebieden van de vrouwtjes. In zuidoost Europa worden 

grote groepen roepende mannetjes ook in rotsspleten of spleten in de ingang van grotten gevonden 

(Limpens 2000). 

 

winterslaap en trek  

Rosse vleermuizen in Nederland gebruiken weer vooral boomholtes als winterverblijf. In dicht opeen 

gepakte groepen van enkele tientallen tot vele honderden dieren overleven ze zelfs temperaturen 

onder nul (Frank 1994). In milde winters worden ze ook in nestkasten gevonden. In Zuid-Duitsland, 

Oostenrijk en Zwitserland worden ze daarnaast veel overwinterend in gebouwen gevonden. Grotere 

groepen in gebouwen overwinterende rosse vleermuizen zijn uit Nederland niet bekend, maar in feite 

is de situatie met betrekking tot de overwintering van rosse vleermuizen in Nederland in z'n geheel 

nauwelijks bekend. In zuidoost Europa vormen ook rotsspleten of spleten in grotten of groeves 

natuurlijke winterverblijven. Rosse vleermuizen gaan relatief laat - november - in winterslaap en zijn 

geen stabiele slapers. Langere slaapperiodes worden bij mild weer steeds weer afgewisseld met 

zwermfases waarin grote groepen dieren uitzwermen en soms andere verblijfplaatsen opzoeken 

(Frank 1994). 

 

De bekende ringgegevens laten zien dat de populaties uit Noord en Noordoost Europa trekken over 

grotere afstanden (1000 – 1500 km) vanuit Zweden, de Baltische staten, Polen en noordoost 

Duitsland, met tijdens de herfsttrek globaal een zuid zuidwest richting (Heise & Schmidt 1979; Roer 

1995, Meschede & Heller 2000). Noordelijk in Europa is de baltstijd korter en komt de trek vroeger op 

gang (Ahlén 1997). Alhoewel op Europese schaal nog weinig over voorkomen van rosse vleermuizen 

en dan vooral het voorkomen van kraamkolonies bekend is, lijken kraamkolonies vooral noordelijk in 

Europa gevonden te worden en mannetjes vooral zuidelijk. Er zijn tot nog toe nog geen in zuid of 

zuidwest geringde dieren gevonden die de weg naar het noord noordwesten hadden afgelegd. 

Bovendien zijn onder andere in Nederland en Midden-Duitsland ook populaties bekend, die eerder als 

standpopulatie gezien kunnen worden en soms in alle windrichtingen over kortere afstanden trekken 

(Kapteyn 1995; Boonman et al. 1997; Kugelschafter mond. med.). Het lijkt dus ingewikkelder te zijn 

dan een 'eenvoudige' noord-noordwest - zuid-zuidwest beweging.  

Voor zover bekend volgen de trekkende rosse vleermuizen in noordwestelijk Europa de wetlands in de 

kustzone en de (grote) rivieren, zoals IJssel, Rijn, Maas, Ems, Weser, Elbe en Oder (Roer 1995; 

Meschede & Heller 2000). Soms worden in herfst of voorjaar enorme groepen rosse vleermuizen 

boven rivieren of groot open water waargenomen. De combinatie van wetland en oude bossen met 

veel boomholtes is daarbij van groot belang. Daar worden bijvoorbeeld in Nederland in de zomer 

(kraam)kolonies en in de herfst de paargebieden gevonden. Vervolgens zijn ze dan mogelijke 

'stepping stones' op weg naar het overwinteringsgebied, of het overwinteringsgebied zelf. De 

baltsende mannetjes en hun traditionele paargebieden vormen zo een belangrijk sturend element in 
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de trek. Mogelijk is het een dynamisch systeem dat afhangt van klimaat verschillen in Europa en 

variatie daarin in de tijd, en waarin in ons relatief gematigd westelijk klimaat zowel overwinterende 

standpopulaties, wegtrekkende populaties, doortrekkende populaties, als overwinterende 

gastpopulaties optreden. Oostelijke in Europa vindt hetzelfde plaats waarbij populaties uit Rusland en 

de Oekraïne o.a. westelijk langs de Zwarte zee zuidwaarts trekken (Strelkov 1969).  

 

 

figuur 2: verspreiding van de rosse vleermuis naar LIMPENS, MOSTERT & BONGERS (1997). 
 
Verspreiding van rosse vleermuis in de zomer (1986-1993) 

 overige waarnemingen, determinatie met een batdetector (738 atlasblokken (44%)) 

 overige waarnemingen, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (50 atlasblokken 
(3%)) 

 kolonie, determinatie met een batdetector (125 atlasblokken (7%)) 

 kolonie, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (25 atlasblokken (1%)) 
Totaal aantal atlasblokken 751 (45%) 
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4.1.3 de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)  
 

Verspreiding in Nederland 

De ruige dwergvleermuis wordt door heel Nederland gevonden (67% van alle atlasblokken), maar het 

verspreidingsbeeld toont een duidelijke zwaartepunt in het noord-noordwesten van het land.  

In de zomer lijkt Nederland overwegend door solitaire of kleine groepjes mannetjes bewoond te 

worden.  Zowel jagend als in verblijfplaatsen, worden vrouwtjes niet of nauwelijks in de zomer, maar 

vooral tussen half augustus en half oktober waargenomen, en weer veel minder in de winter. En ook 

de mannetjes worden vooral in het najaar in de baltstijd wanneer ze zich opvallend gedragen 

waargenomen.  

In Nederland is maar een kraamkolonie van de ruige dwergvleermuis gevonden met ca. 45 

volwassen dieren in een woonhuis in Jisp in Noord-Holland in 1994 (Kapteyn 1995). Ook andere 

(tijdelijke) verblijfplaatsen, van groepjes vrouwtjes vroeg in het voorjaar, of van groepjes mannetjes, 

met groepsgroottes van 5 - 20 dieren (of meer), zijn slechts sporadisch gevonden. De bekende 

verblijfplaatsen liggen in dorpjes of landgoederen in laag Nederland of op de rand van de hogere 

delen, zoals in het laagveen in Noord-Holland, op de duinen en stuwwal in Noord-Holland en Utrecht, 

landgoederen op de rand van de het oost Nederlands dekzandgebied langs de IJssel in Overijssel of 

pleistocene opduikingen in het laagveen in noordwest Overijssel of in het ontgonnen hoogveen in 

Groningen. Concentraties van verblijfplaatsen van solitaire en territoriale mannetjes in hun traditionele 

paargebieden worden eveneens vooral op de overgang van hoog naar laag gevonden (Kapteyn 1995; 

Lina & Reinhold 1997). 

 

Foerageerbiotoop  

Jagende ruige dwergvleermuizen worden in Nederland veel waargenomen in half open tot open 

waterrijk en bosrijk landschap. We vinden ze onder andere jagend langs bosranden, door lanen, 

boven open plekken in bos en langs houtwallen. Waterpartijen en open, maar meer noch begroeide 

oevers van rivieren, plassen, meren, kanalen enzovoorts, met enige beschutting, vormen een 

belangrijk aspect van het biotoop (Kapteyn 1995; Lina & Reinhold 1997). Onderzoek aan gezenderde 

dieren in Duitsland bevestigt dit beeld en onderstreept het belang van verlandingszones met riet 

(Eichstadt, 1995; Arnold 1999).  

In deze minder goed ontsloten biotopen is de afstand van de waarnemer tot de vleermuizen relatief 

groot. Ruige dwergvleermuizen zijn daarom in dit open biotoop moeilijker waar te nemen dan in meer 

kleinschalige en voor waarnemers beter toegankelijke biotopen. Hun aanwezigheid wordt dan ook 

makkelijk onderschat ten opzichte van de luidruchtigere rosse vleermuis of meervleermuis (Limpens et 

al. 1997; Limpens & Roschen, 2001). Ze jagen ook graag bij straatlantaarns, maar bebouwing en ook 

het geheel open gebied zijn minder in trek. In het najaar, vanaf ongeveer eind augustus, worden grote 

aantallen (zwermen) waargenomen aan de oevers van plassen, meren, rivieren boven 

moerasvegetaties enzovoort.  

 

 

 

Jachtstrategie 
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De ruige dwergvleermuis is een kleine vleermuis, met een gewicht van 6 - 15,5 gram en een 

spanwijdte van 23 tot 25 centimeter. Het is een snelle vlieger binnen de groep van kleine soorten 

zoals o.a. de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) of gewone baardvleermuis (Myotis 

mystacinus). In meer open landschap jaagt ze in een relatief snelle rechtlijnige vlucht in lange banen, 

op 2 tot 5 m hoogte, op enige afstand van de vegetatie. In bos of lanen maken ze kleinere rondjes en 

banen en vliegen ze dichter op de vegetatie, maar altijd zoveel mogelijk langs (parallel aan) de 

vegetatie. Ze vangen insecten uit de lucht. Bij windstil weer vliegen ze hoger, verder van de vegetatie 

en meer in het open landschap, terwijl ze bij wind meer en meer de beschutting zoeken.  

De home range is gemiddeld. Ze jagen tot op 5 á 10 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen 

zoveel mogelijk lijnvormige structuren, maar onder gunstige weersomstandigheden vliegen ze ook 

gemakkelijk door open gebied. 

 

Voedsel  

Er zijn geen gegevens met betrekking tot de prooikeuze uit Nederland. Uit onderzoek in Zwitserland 

en Duitsland blijken vooral dansmuggen (Chironomidae) een belangrijke prooi (Beck 1995; Taake 

1992). Dit bevestigt het belang van water en natte vegetaties. 

 

Verblijfplaatsen 

De enige bekende kraamkolonie in Nederland bevond zich in een woonhuis in Noord-Holland. Enkele 

tijdelijke verblijfplaatsen van kleine groepjes vrouwtjes of mannetjes vroeg in het voorjaar bevonden 

zich in bomen en achter daklijsten of op zolders. De Nederlandse kennis over verblijfplaatsen betreft 

dus vooral de paarverblijven (Kapteyn 1995; Lina & Reinhold 1997). 

 

Uit het buitenland zijn kraamkolonies bekend van spleten en gaten in bomen, uit nest- en 

vleermuiskasten, in jachtkansels en in gebouwen achter betimmeringen, achter daklijsten, onder 

dakbedekking, zolders en spouwmuren. (Kraam)kolonies in het buitenland variëren van vijftig tot 

honderdvijftig dieren. Ze gebruiken een netwerk van verblijfplaatsen en verhuizen relatief vaak.  

Twee Nederlandse groepen met vrouwtjes, waaronder de kraamkolonie, bewoonden spouwmuren. 

Vele solitaire of kleine groepjes mannetjes zijn in Nederland in de zomer gevonden in spleten en 

gaten in bomen, achter loshangend schors en in kasten.  

 

Roepende territoriale mannetjes en paarverblijven zijn gevonden in nest- en vleermuiskasten, in 

boomholtes, achter loshangend schors, achter daklijsten en betimmeringen. Ze lijken een voorkeur te 

hebben voor spleten. Vaak liggen er grote groepen paarbomen of –territoria in een klein gebied bijeen. 

Oude gatenrijke loofbossen in de buurt van waterpartijen, in de noord west Europese kustzone en 

langs de grote rivieren kunnen tot echte traditionele ‘ruige dwergvleermuis‘-paargebieden worden, 

waar haast in elke boom een mannetje zit te roepen (Kapteyn 1995; Lina & Reinhold) 1997. In 

zuidoost Europa worden deze concentraties ook gevonden in spleten in rotswanden (Limpens 2000). 

 

 

winterslaap en trek 
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Overwinterend worden ruige dwergvleermuizen in spleten in en om gebouwen zoals de spouwmuur, 

achter dakpannen en betimmering gevonden, maar ook b.v. in houtstapels. Ook uit boomholtes en 

nest- en vleermuiskasten zijn overwinteraars bekend. Het zijn, in ieder geval in de relatief milde 

Nederlandse winters, geen stabiele slapers. Ze zijn relatief vaak wakker en kiezen ook 

temperatuurgevoelige winterslaapplaatsen. Bij plotseling invallende vorst zoeken ze dan verwarmde 

huizen op.  

 

Ruige dwergvleermuizen, of een deel van de populatie uit Zweden, de Baltische Staten, Polen en 

noordoost Duitsland, gedragen zich als echte lange afstandstrekkers die vanuit noordoost Europa  

zo'n 1500 tot 2000 kilometer afleggen en zelfs de Alpen doortrekken. De trekrichting is zuid-zuidwest, 

maar gedeeltelijk ook meer west, in de richting van Nederland (Kapteyn, 1996; Roer 1995; Lina & 

Reinhold 1997).  

Voor zover bekend volgen de trekkende ruige dwergvleermuizen de wetlands in de kustzone en de 

(grote) rivieren, zoals IJssel, Rijn, Maas, Ems, Weser, Elbe en Oder tot in Frankrijk, Italië, Zuid 

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland (Roer 1995; Limpens & Schulte 2000). Bijvoorbeeld in Letland bij 

Pape wordt gestuwde trek van duizenden ruige dwergvleermuizen waargenomen. In tegenstelling tot 

de situatie bij de rosse vleermuis zijn er bij de ruige dwergvleermuis wel gegevens over geringde 

individuen die vanuit Nederland naar noordnoordoost Europa trokken, en van noord naar zuid en weer 

terug (Lina 1999; Schmidt 1994). 

Net als bij de rosse vleermuis is de combinatie van wetland en oude bossen met veel boomholtes 

daarbij van groot belang in het verloop van de trek en hun paarsysteem. De mannetjes bezetten in 

deze bossen traditionele paargebieden die vervolgens 'stepping stones' zijn voor de vrouwtjes op weg 

naar het overwinteringsgebied, of uiteindelijk vanaf midden Europa deel van het overwinteringsgebied 

zelf. De baltsende mannetjes en hun traditionele paargebieden vormen zo een belangrijk sturend 

element in de trek.  

En wederom in overeenstemming met de situatie bij de rosse vleermuis treedt er oostelijk in Europa 

een zelfde beweging op waarbij populaties uit Rusland en de Oekraïne o.a. westelijk langs de Zwarte 

zee zuidwaarts trekken (Roer 1995).  
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figuur 3: verspreiding van de ruige dwergvleermuis naar LIMPENS, MOSTERT & BONGERS (1997).  
 
Verspreiding van ruige dwergvleermuis in de zomer (1986-1993) 

 overige waarnemingen, determinatie met een batdetector (1107 atlasblokken (66%)) 

 overige waarnemingen, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (151 atlasblokken 
(9%)) 

 kolonie, determinatie met een batdetector (14 atlasblokken (0,8%)) 

 kolonie, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (3 atlasblokken (0,2%)) 
Totaal aantal atlasblokken 1127 (67%) 
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4.1.4 de tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) 
 

Verspreiding in Nederland 

Over de ecologie van de tweekleurige vleermuis, en ook over voorkomen en verspreiding in 

Nederland (1 % van alle atlasblokken) en Europa, is maar zeer beperkt kennis en informatie 

voorhanden. 

Van Nederland is slechts een kleine 30 waarnemingen bekend van vondsten voornamelijk uit de herfst 

en winter uit grote steden in het westen van het land. Voorlopig hoogtepunt is de vondst van een 

kleine kraamkolonie in Maarssenbroek in de provincie Utrecht (Jansen & van Noort 1998). De 

waarnemingen uit de herfst kunnen duiden op binnen trekkende gasten voor de overwintering.  

De kraamkolonie werd pas recent ontdekt. We mogen aannemen dat de tweekleurige vleermuis verre 

van algemeen is in Nederland. Toch kunnen we er van uitgaan dat het voorkomen van de 

tweekleurige vleermuis in het vleermuis atlasproject tussen 1986 en 1993 onvoldoende is bloot gelegd 

(Limpens et al. 1997). Hernieuwde op de soort gerichte inventarisatie is dan ook zeker nodig. Tegelijk 

is niet uit te sluiten dat de soort zich in Europa naar het westen uitbreidt.   

 

Foerageerbiotoop  

Jagende tweekleurige vleermuizen zijn in Nederland niet of nauwelijks waargenomen. Dit is 

waarschijnlijk een gevolg van een combinatie van zeldzaamheid, gebrek aan ervaring bij het 

herkennen van de soort bij (vrijwillige) waarnemers en een relatief geringe detectiekans wanneer de 

tweekleurige vleermuis hoog boven open water en wetland jaagt (Limpens et al. 1997). De dieren in 

Maarssenbroek zijn slechts kort 's-avonds jagend op enkele meter hoogte in straten en langs 

bomenrijen waar te nemen alvorens ze hoog in de lucht vertrekken naar hun jachtgebieden in het 

laagland (Jansen mond. med.). Bijvoorbeeld in Zweden, Denemarken, Duitsland en Zwitserland is de 

soort onder andere waargenomen boven bos en langs bosranden, in lanen, boven open plekken in 

bos en langs houtwallen, en vooral in de herfst bij straatlantaarns. Het zwaartepunt vormt het jagen 

hoog boven water en de moerassige oeverzones van meren, plassen en rivieren. In Zwitserland kozen 

gezenderde dieren uitsluitend dit biotoop (o.a. Baagøe 1986, Ahlén 1991; Rydell 1992; Jaberg et al. 

1998). In Mecklenburg-Vorpommern in noordoost Duitsland, worden kolonies van de tweekleurige 

steeds gevonden in de buurt van meren en moerasgebied in het laagland (Hermanns et al. 2001). Ook 

in Zweden en Polen is de koppeling tussen kolonies van de tweekleurige vleermuis en wetlands 

evident (Rydell 1992; Bauerová & Ruprecht 1989).  

 

Jachtstrategie 

De tweekleurige vleermuis is een vrij grote vleermuis, met een gewicht van 12 - 20,5 gram en een 

spanwijdte van 27 tot 31 centimeter en relatief lange smalle vleugels. De soort jaagt in een snelle 

rechtlijnige vlucht in lange banen, op 5 tot 40 meter hoogte. Typisch voor een snelle vlieger in het 

open luchtruim maakt ze dan diepe duikvluchten om in een snelle achtervolgingsjacht prooien te 

grijpen. Net als de rosse vleermuis jaagt de soort eerst langs bomen en boven weilanden in de buurt 

van de kolonie om dan op grote hoogte boven het wetland te gaan jagen.  

Over de home range en hoe eventueel landschapselementen op de vliegroute worden gebruikt is 

weinig bekend. De home range zal afhangen van de draagkracht van het biotoop. De gezenderde 
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dieren in Zwitserland jaagden binnen 5 kilometer van de kolonie. Andere aanwijzingen duiden op een 

met de rosse vleermuis vergelijkbaar gedrag: een relatief grote home range en vlucht hoog over het 

landschap waarbij wel ze wel grof oriënteren en aanvliegen op landschapselementen.  

 

Voedsel  

Er zijn geen gegevens met betrekking tot de prooikeuze uit Nederland. Onderzoek uit Denemarken, 

Oekraïne, Polen, Zweden en Zwitserland duiden op een prooispectrum van kevers, nachtvlinders, 

vliegen en muggen en schietmotten, waarbij het weer vooral om groot aandeel dansmuggen 

(Chironomidae) ging (o.a. Rydell 1992; Bauerová & Ruprecht 1989; Jaberg et al. 1998). Ook hier 

onderschrijft de voedselanalyse het grote belang van water en natte vegetaties. 

 

Verblijfplaatsen 

In Nederland is slechts een verblijfplaats van een kolonie bekend in een woonhuis. In het buitenland 

wordt de soort vooral gevonden in gebouwen, onder daklijsten en op zolders, in vleermuiskasten, 

maar ook in bomen en rotsspleten. De sterk wisselende aantallen in de verblijfplaatsen duiden op het 

gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen. Typisch voor de tweekleurige vleermuis is het optreden 

van mannetjeskolonies.  

 

In de herfst baltsen mannetjes van de tweekleurige vleermuis o.a. in grote steden in Denemarken, 

Zweden en Duitsland langs de zuidwand van grote hoge gebouwen. Het natuurlijk pendant van dit 

biotoop zijn rotswanden met een zuidexpositie bijvoorbeeld in de rivierdalen vanaf midden Duitsland 

tot zuid oost Europa. In Nederland is een baltsende tweekleurige vleermuis tot nog toe slechts een 

keer waargenomen, bij de vuurtoren op de Maasvlakte (Hollander & Limpens 1997).  

 

winterslaap en trek 

Overwinterende tweekleurige vleermuizen worden in het buitenland gevonden in spleten in en om 

gebouwen zoals de spouwmuur, achter dakpannen en betimmering, maar ook in rotsspleten en 

onderaardse verblijven.   

Of er bij de tweekleurige vleermuis sprake is van een duidelijke seizoenstrek is eigenlijk nog niet te 

beoordelen. Er zijn slechts een vijftal terugvondsten van in Noord Europa geringde dieren die in  

zuidwestelijke tot zuidoostelijke richting afstanden van tot ca. 1500 km hadden overbrugd (Roer 1995). 

Een voorkeur voor kolonieplaatsen in het natte laagland of rivierdalen, en natuurlijke overwintering in, 

en balts bij rotswanden laat wel trek vermoeden.  

Het is opvallend dat het vooral de herfst en winter is waarin individuele mannetjes maar ook vrouwtjes 

in Nederland gevonden worden. Het betreft hier bijna uitsluitend het westen van het land en in veel 

gevallen grotere steden en hoge gebouwen waarop of waarin de dieren gevonden worden (Hollander 

& Limpens 1997). Een zelfde patroon van waarnemingen treed o.a. in Hamburg op.   
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figuur 4: verspreiding van de tweekleurige vleermuis naar LIMPENS, MOSTERT & BONGERS 
(1997).  
 
Verspreiding van tweekleurige vleermuis (1986-1993) 

 overige waarnemingen, determinatie met een batdetector (2 atlasblokken (0,1%)) 

 overige waarnemingen, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (14 atlasblokken 
(0,8%)) 

 kolonie, determinatie met een batdetector (0 atlasblokken (0%)) 

 kolonie, determinatie door vangst, vondst of zichtwaarneming (0 atlasblokken (0%)) 
Totaal aantal atlasblokken 16 (1%) 
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4.2 Beschermingsstatus  

Nederland heeft op grond van internationale wet- en regelgeving en conventies de verplichting op zich 

genomen tot het beschermen van nader genoemde vleermuissoorten en hun leefgebieden. Op 

nationaal niveau is vooral de Natuurbeschermingswet van belang, en op internationaal niveau zijn met 

name de Europese Habitatrichtlijn en de Wetlands-Conventie ("Conventie van Ramsar") van 

betekenis.  

De Flora- en faunawet verplicht tot het uitbrengen en regelmatig herzien van een Rode Lijst van 

bedreigde en kwetsbare zoogdieren.  

 

De Europese Habitatrichtlijn verplicht Nederland tot het nemen van passende maatregelen voor de 

bescherming van in Annex II of IV van de richtlijn genoemde soorten:  "De lidstaten treffen passende 

maatregelen om er voor te zorgen dat  de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 

soorten in de Speciale Beschermingszones niet verslechtert …" (artikel 6.2). Ook herstel of het weer 

aanleggen van biotopen kan hiervan deel uitmaken (artikel 3). 

Ook de Bern Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats verplicht 

Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van soorten die in Annex II 

van die conventie worden genoemd. Het in het kader van de Bern Conventie onder 

verantwoordelijkheid van de Raad van Europa opgestelde Action Plan for the Conservation of the 

Pond Bat (Myotis dasycneme) in Europe, verplicht Nederland tot het ontwikkelen van nationaal beleid 

en een actie plan gericht op de bescherming van deze soort (national action plan for the conservation 

of the pond bat).  

 

De Bonn Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, en het onder deze 

conventie opgestelde en door Nederland geratificeerde Agreement on the Conservation of Bats in 

Europe, verplichten Nederland tot het nemen van adequate maatregelen voor de bescherming van de 

in appendix II van de conventie genoemde vleermuissoorten en hun leefgebied. De Advisory 

Committee to the Agreement on the Conservation of Bats in Europe heeft bovendien o.a. de 

meervleermuis en ruige dwergvleermuis aangewezen als prioritaire soorten en er eigen actieplannen 

voor ontwikkeld.  

 

Op grond van in hoofdstuk 2 beschreven overwegingen zijn, voor het Beschermingsplan Vleermuizen 

van Moerassen, vier aandachtsoorten geselecteerd die voor hun duurzaam voortbestaan afhankelijk 

zijn van natte gebieden en wetlands. In tabel 4.1 is voor deze soorten de status van hun bescherming 

in Nederland en Europa aangegeven. Al deze soorten genieten volledige bescherming onder de 

Nederlandse wetgeving.  
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Conventie van Bern, appendix II II II II 
Conventie van Bonn, appendix II II II II 
Habitat richtlijn, appendix II / IV IV IV IV 
     
European Action plan Council of Europe  +    
Action plan by the Advisory committee to the 
Agreement for the Conservation of Bats in Europe 

+  +  

     
Red list IUCN VU    
IUCN Global action plan for microchiropteran bats  +    
Natuurbeschermingswet + + + + 
Flora- en Faunawet + + + + 
     
Officiële rode lijst NL    ? 
Rode lijst basisdocument GE   OB 
     
i-soort      
i-soort basisdocument +  +  
     
Doelsoort natuurbeleid + + + + 
Indicator Important Mammal Area +    
     
     

 
  
Tabel 4.1: Overzicht van de beschermings- en beleidsstatus, alsmede de indeling van de 

aandachtsoorten voor het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen in 
(inter)nationale verdragen, wetgeving en lijsten. 

 
 Voor de conventies van Bern en Bonn en de Habitatrichtlijn is aangegeven in welke bijlage 

de betreffende soort is opgenomen. Categorieën IUCN Red List: EX = extinct, EW = extinct 
in the wild, CR = critically endangered, EN = endangered, VU = vulnerable, LR = lower risk, 
in combinatie met cd = conservation dependent, nt = near threatened, of lc = least concern, 
DD = data deficient, NE = not evaluated.  
Categorieën officiële Nederlandse rode lijst en basis document: VN = verdwenen, EB = 
ernstig bedreigd, BE = bedreigd, KW = kwetsbaar, GE = gevoelig, OB = onvoldoende 
bekend.   
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4.3 Aantallen en trends  

 

Meervleermuis 

De zomerpopulatie van de meervleermuis in Nederland wordt recent, op basis van de gegevens van 

de Atlas van de Nederlandse Vleermuizen (Mostert 1997; Limpens et al. 1997) geschat op 8.000  tot 

10.000 individuen.  

In winterverblijven wordt maar een klein deel (<5%) van deze dieren geteld. De trend in de 

winterverblijven in het Zuid-Limburgse heuvelland is negatief, die in winterverblijven in de duinen en 

de hogere zandgronden positief (Verheggen & Limpens, 2000). In het zeeklei, laagveen- en 

rivierengebied worden nauwelijks overwinterende meervleermuizen waargenomen. Landelijk kan de 

trend als stabiel tot licht stijgend worden aangemerkt (Deamen et al., 1998; Jansen & Huitema 1997; 

Limpens et al. 2000), maar op een ten opzichte van de 40er jaren bedenkelijk laag niveau (< 50% ) 

(Weinreich & Oude Vossehaar 1987, 1992; Weinreich 1992). De beschikbare gegevens uit de zomer 

laten geen statistisch verantwoorde uitspraken toe. Ze lijken echter de indruk van stabiele tot licht 

positieve trends te bevestigen (Limpens & Verheggen, 2000).  

Deskundigen uit het hele Europese verspreidingsgebied zijn eensluidend in hun oordeel dat de trends 

van de meervleermuis onvoldoende bekend zijn. Inschattingen op basis van wintergegevens van de 

laatste 30 tot 40 jaar of korter, verschillen van licht negatief, stabiel, tot licht positief (Limpens et al. 

2000).  

 

Rosse vleermuis 

De zomerpopulatie van de rosse vleermuis in Nederland wordt recent geschat op 6000 - 8000 

exemplaren (Boonman et al. 1997; Limpens et al. 1997). Een vergelijking van aantallen en populaties 

in de '30er - '40er jaren met de recente populatie ('90er jaren) duidt op een achteruitgang van 

minstens 50% (Kapteyn, 1995; Boonman et al. 1997). Recente simultaan tellingen in landgoederen in 

Noord-Holland laten sterke fluctuaties zien (Kapteyn mond. med.). Uitbreiding van het moerasareaal in 

het Vechtplassengebied leidde tot een toename van de aantallen in verblijfplaatsen in de buurt. In 

hoeverre het hier om populatie aanwas dan wel concentratie van dieren rond geschikte biotopen gaat 

is niet bekend (Boonman mond. med.). Over aantallen en ontwikkelingen in de winterperiode is niets 

bekend.  

 

Ruige dwergvleermuis 

De totale populatie van de ruige dwergvleermuis die in de zomer en met name in de herfst na 

instroom van de trekkende populaties uit noordoost Europa in Nederland aanwezig is, wordt recent 

geschat op 50.000 tot 100.000 exemplaren (Lina & Reinhold 1997; Limpens et al. 1997). Over de 

ontwikkelingen in aantallen in de zomer is niets bekend, over aantallen en ontwikkelingen in de winter 

evenmin. 
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Tweekleurige vleermuis 

Voor de tweekleurige vleermuis werd het aantal in de zomer en met name tijdens de trek in de herfst 

in Nederland aanwezige exemplaren in 1997 geschat op 50 tot 250 (Hollander & Limpens 1997; 

Limpens et al. 1997). Een recente vondst van een kleine kolonie tweekleurige vleermuizen in de 

provincie Utrecht, bevestigd dat ons beeld over voorkomen en aantallen verre van volledig is (Jansen 

en van Noort, 1998). Vooralsnog is er echter weinig aanleiding te veronderstellen dat er veel meer dan 

250 individuen in Nederland aanwezig zijn. Over de ontwikkelingen in aantallen in de zomer is niets 

bekend, over aantallen en ontwikkelingen in de winter evenmin. 

 

 

Tabel 4.2 geeft voor Nederland voor de geselecteerde soorten schattingen van de recente 

populatieomvang, de bekende of geschatte aantallen verblijfplaatsen en eventueel paarverblijven, en 

inschattingen van de trends. Voorkomen, verspreiding en trends zijn op Europese schaal dermate 

slecht bekend dat uitspraken over aantallen en trends nauwelijks mogelijk zijn. 

 

 

 

 

aantallen en trends  

 

geschatte 

populatie in 

Nederland 

 

bekend of geschat aantal 

verblijfplaatsen 

in de zomer 

 

trend in  

Nederland 

    

meervleermuis 8.000 - 10.000 38 stabiel tot licht positief 

    

    

rosse vleermuis 6.000 - 8.000 110 negatief 

  > 1000  paarverblijven  

    

    

ruige dwergvleermuis 50.000 - 100.000 5 onbekend 

  vele 1000  paarverblijven  

    

    

tweekleurige vleermuis 50 - 250 1 onbekend 

    

 
Tabel 4.2:  Recente schatting van de populatie omvang, aantallen bekende verblijfplaatsen 

((kraam)kolonies, mannetjesgroepen), aantallen paarverblijven en trends voor Nederland 

voor de geselecteerde soorten.  
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5 Habitateisen van aandachtssoorten 

5.1 Inleiding 

Voor de vier aandachtsoorten is in bijlage 1 een beschrijving van de habitateisen opgenomen. 

Onderstaande beschrijving op hoofdlijnen is naar voorbeeld van het betreffende onderdeel uit het 

beschermingsplan Moerasvogels (den Boer, 2000), en aangepast aan de situatie bij de vleermuizen. 

Kern van de habitateisen wordt gevormd door de van de fysisch-chemische karakteristiek van het 

waterlichaam en verschillende vegetatieaspecten afhankelijke voedselsituatie en de verbinding van de 

wetlands met die landschapsdelen waar de vleermuizen hun verblijfplaatsen vinden.  

5.2 Eisen aan het leefgebied 

Algemene voorwaarden    De basale en belangrijkste algemene voorwaarden voor het voorkomen 

van vleermuizen in wetlands, is het voorkomen van prooidierpopulaties (insecten) in een landschaps- 

en vegetatiestructuur waarin vleermuizen dit prooiaanbod effectief kunnen bejagen. Daartoe moet dit 

specifieke leefgebied op natuurlijke wijze functioneren als een zoetwater-moerasgebied inclusief het 

bijbehorende open water en een natuurlijk hydrologisch regime.  

Veranderingen in de waterhuishouding kunnen een wezenlijk effect hebben op de geschiktheid van 

een wetland voor vleermuizen. Veranderingen in de waterdiepte, stroomsnelheid, helderheid van het 

water enz. spelen daarbij meestal geen directe rol, maar zijn indirect van invloed door hun effect op de 

productie en beschikbaarheid van de prooi-insecten, als gevolg van verandering van de vegetatie en 

verandering van de vochtigheidsgraad in de oever- of verlandingssituatie. 

Ook het type en de structuur van oever- en moerasvegetatie zijn factoren die bepalend zijn voor de 

geschiktheid van natte gebieden en wetlands voor vleermuizen.  

Andere algemene eisen aan het leefgebied betreffen zeer lage niveaus van watervervuiling en 

verstoring door menselijke activiteiten. Hoewel vleermuizen profiteren van geringe tot matige 

eutrofiëring, doordat de productiviteit (lees: voedsel) toeneemt, kan eutrofiëring negatief werken bij de 

kunstmatig hoge niveaus die in veel wetlands worden aangetroffen. 

 

Daar vleermuizen niet in de wetlands of moerassen zelf wonen, dienen deze in goede verbinding te 

staan met die landschapsdelen waar verblijfplaatsen (potentieel) gevonden worden.  

Voor de rosse vleermuis en tweekleurige vleermuis zijn hierbij geleidende elementen op hun 

vliegroute van ondergeschikt belang. Ondanks het feit dat deze soorten relatief gemakkelijk grote 

afstanden afleggen telt bij de dagelijkse voedseltrek uiteindelijk toch de afstand tussen 

foerageergebied en kolonieplaats. Zogende vrouwtjes van de rosse vleermuis jagen altijd relatief dicht 

(> 6 km) bij de kolonieplaats. Met name in de periode dat jongen gezoogd worden is de afstand tussen 

bosgebied en wetlands dus kritisch.  

Bij de meervleermuis zijn, voor het overbruggen van de eerste afstand tussen verblijfplaats en water, 

geleidende, zoveel mogelijk aaneengesloten en beschutting biedende landschapselementen van 

wezenlijk belang. Uiteindelijk boven water aangekomen legt de meervleermuis relatief gemakkelijk en 

veilig grote afstanden af, maar tellen vliegkosten tussen verblijfplaats en foerageer gebied natuurlijk 

wel. De kleinste soort, de ruige dwergvleermuis, vliegt graag langs geleidende, zoveel mogelijk 

aaneengesloten en beschutting biedende landschapselementen en toont tijdens de dagelijkse 
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voedseltrek de kleinste home range. Verbindende landschapselementen en niet te grote afstanden 

tussen de bebouwing of bossen met verblijfplaatsen en de foerageergebieden zijn dus van wezenlijk 

belang.  

 

Voor de meervleermuis en tweekleurige vleermuis gaat het bij landschapsdelen waar verblijfplaatsen 

(potentieel) gevonden worden om bebouwing in dorpjes en randgebieden van stedelijke bebouwing.  

Voor de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis gaat het om boomholtes in bossen en landgoederen 

op de aan wetlands grenzende stuwwallen, zandkoppen of hogere zandgronden of op de aan het 

benedenstrooms rivierengebied grenzende duinen, of om boomholtes in bosjes en parken in de 

bebouwing in of grenzend aan de wetlands. Ruige dwergvleermuizen gebruiken echter ook 

verblijfplaatsen in gebouwen. Voor de paargebieden van de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis 

gaat het niet om enkele geschikte bomen, maar om een groot aanbod aan boomholtes in de directe 

omgeving van de foerageergebieden. 

Waar hardhoutooibos oud genoeg is, of dat in de toekomst wordt, zullen deze, net als dat nu reeds in 

het buitenland het geval is, door de boombewonende soorten gebruikt gaan worden. Met name de 

mannetjes van de ruige dwergvleermuis kunnen ook het aanbod aan spleten in zachthoutooibos als 

paarverblijf gebruiken. Bossen op hogere zandgronden of met een zuidelijk expositie op bijvoorbeeld 

stuwwallen hebben veelal een warmer microklimaat dan ooibossen. Voldoende aanbod aan 

kolonieplaatsen in deze drogere en warmere bossen en een goede verbinding naar de voedselrijke 

moerassen en wetlands zullen met name voor de temperatuurgevoelige kraamkolonies altijd een rol 

blijven spelen.  

 

Het in stand houden van een samenhangend netwerk van wetlands, in landschappelijke verbinding 

met oudere bossen als doortrek- en overwinteringsgebieden langs de internationale migratieroutes, is 

van belang voor met name de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis en wellicht ook de 

tweekleurige vleermuis (Limpens & Schulte, 2000). Net als bij de trekvogels zijn migrerende 

vleermuizen afhankelijk van de hoge productiviteit van wetlands en moerasgebieden als 

doortrekgebied voor het opbouwen van voldoende vetreserves in elke stap in hun migratie. In 

tegenstelling tot vogels gaat het echter niet alleen om de wetlands, maar ook om de bossen in de 

directe omgeving, waar de vleermuizen onderdak vinden in boomholtes en die veelal als traditionele 

paarplaatsen in gebruik zijn (Limpens & Schulte, 2000). Hoe de migratie van vleermuizen precies 

verloopt is niet bekend, maar waarschijnlijk is het vergelijkbaar met het systeem van migreren via 

korte vluchten en zijn vleermuizen zodoende afhankelijk van een netwerk van rijke wetlands en 

bosgebieden (stepping stones).  

 

Fysieke en chemische aard van het waterlichaam    De habitateisen per soort zijn in enkele brede 

categorieën in te delen. Allereerst de factoren die de fysieke en chemische aard van het waterlichaam 

aantasten.  

 

Waterdiepte is indirect van belang voor vleermuizen in wetlands, vooral via het effect daarvan op de 

voedselbronnen en -beschikbaarheid. In water dieper dan twee meter is nauwelijks nog sprake van 
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waterplanten die in de bodem wortelen, hooguit van onder het wateroppervlak drijvende 

plantensoorten, en is de productie aan uiteindelijk vliegende insecten lager dan in ondieper water in 

de oeverzone of in moerasvegetaties. Waterdiepte en ook stroomsnelheid beïnvloeden ook het 

warmteregime van het water. Ondiep en stilstaand of nauwelijks stromend water warmt in het voorjaar 

sneller op, de productie van prooiinsecten komt eerder op gang, en in de avond en nacht zijn juist 

deze wateren microklimatisch gunstige plaatsen waar al in het voorjaar relatief veel insecten zwermen 

en vleermuizen jagen. In de herfst zijn het juist de diepere, maar weer de niet of nauwelijks stromende 

wateren, die als warmte reservoir fungeren en waarboven nog relatief lang veel insecten zwermen en 

vleermuizen foerageren. Voldoende voedselaanbod in voorjaar na de overwintering en in de herfst in 

de voorbereiding van de overwintering zijn van essentieel belang.  

 

De stroomsnelheid beïnvloedt daarnaast de zuurstofrijkdom van het water en is zo van invloed op de 

aantallen en soorten aan prooi-insecten die er kunnen ontwikkelen. De stroomsnelheid is echter niet 

alleen via effecten op de productie van insecten en de temperatuur van het water van invloed, maar 

ook via de bejaagbaarheid van de prooien. In het geval van turbulent snel stromend water met veel 

verval kan een soort als de meervleermuis haar prooidieren niet meer makkelijk op het wateroppervlak 

herkennen. Dit is echter een effect dat vooral speelt bij beken en kleine rivieren, en eigenlijk bij de 

stroomsnelheden in de rivieren in laag Nederland niet aan de orde is. De andere soorten jagen op 

insecten die duidelijk hoger boven het water zwermen en worden door dit effect van de 

stroomsnelheid niet beïnvloed.  

 

Voor de meervleermuis, die insecten direct van het wateroppervlak oppikt, speelt het beschikbaar zijn, 

en in het geval van verdergaande verlanding ook beschikbaar blijven, van voldoende oppervlak aan 

open water een rol.  

 

De voedselrijkdom of trofiegraad van het water heeft een ingrijpend effect op het hele wetland- en 

moerasecosysteem en daarmee ook op de van dit biotoop afhankelijke vleermuissoorten. Hoe en in 

welke richting dit effect werkt is nog nauwelijks bekend. Op het eerste gezicht lijken eutrofe situaties 

de voorkeur te hebben omdat deze gepaard gaan met een hoog voedselaanbod. Een matige, 

kunstmatige eutrofiëring van nutriëntarme wateren kan zo een voordeel zijn voor de insectenetende 

vleermuizen, doordat het de productie en daarmee het voedselaanbod stimuleert. Bij hoge 

eutrofiegraden kunnen zuurstofarme situaties ontstaan en kan de productie van insecten weer 

afnemen. Eutrofiëring zal verder ook de ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties beïnvloeden 

hetgeen weer van invloed is op de beschikbaarheid en bejaagbaarheid van insecten.  

 

Bij de meervleermuis is bovendien accumulatie van toxische stoffen vanuit vervuilde waterbodems via 

de insecten naar de vleermuis aangetoond (Reinhold, 1994; Reihold et al. 1999). Het is te verwachten 

dat dit fenomeen ook bij de andere soorten optreedt.  

 

Vegetatie    De vegetatie in soortendiversiteit en structuur is wederom niet direct, maar vooral via de 

productie en beschikbaarheid of bejaagbaarheid van de insecten van invloed.   
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Vegetatie beïnvloedt de waterbeweging en de sedimentatie in oeverzones en moerassen en is zo een 

belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van insecten in de sliblaag of op die vegetatie.  

Intensief begrazen, rietsnijden of afbranden van vegetatie tast de natuurlijke fauna en flora van 

moerasgebieden aan. Dergelijke activiteiten hoeven echter niet noodzakelijkerwijs nadelig te zijn 

wanneer ze op een duurzame manier of heel extensief toegepast worden. Met name natuurlijke 

dynamische processen zullen leiden tot gevarieerde, structuurrijke en soortenrijke vegetaties en 

daarmee tot een grotere variatie in beschikbare prooisoorten en een gelijkmatigere spreiding daarvan 

over het seizoen. Alle aandachtssoorten zullen daarvan profiteren.  

Oevervegetaties zijn echter niet alleen van belang voor de productie van insecten, maar bieden ook 

beschutting en relatief warmere plekken voor zwermende insecten en verhogen zo het voor 

vleermuizen bejaagbare aanbod. De boven water jagende meervleermuis en de langs de vegetatie 

jagende ruige dwergvleermuis profiteren zowel van dit aanbod aan prooien als van de beschutting 

zelf. Rosse vleermuis en twee kleurige vleermuis zijn hiervan minder afhankelijk. Natuurlijke 

dynamische processen of beheersvormen die leiden tot een grotere structuurrijkdom zullen via deze 

factor van microklimatologisch gunstige plekken voor de ontwikkeling en het zwermen van insecten 

leiden tot een optimaler landschap voor vleermuizen (Buys & Limpens 1998, in prep.)  

 

Voedsel   Voedsel vormt een derde categorie van habitateisen. De geselecteerde soorten zijn alle 

insecteneters die vliegende insecten uit de lucht vangen, met uitzondering van de meervleermuis die 

voor een belangrijk deel ook prooien van het wateroppervlak oppikt. Kritieke fasen zijn het voorjaar na 

het ontwaken uit de winterslaap, de periode waarin gezoogd wordt, en het najaar c.q. de periode na 

de balts wanneer de vetreserves voor de komende winter moeten worden aangevuld. Rijke 

voedselbronnen zijn duidelijk van belang voor alle soorten en het voorkomen daarvan is op haar beurt 

afhankelijk van geschikte biotoopomstandigheden, zoals fysisch-chemische karakteristieken van het 

waterlichaam (inclusief afwezigheid van toxische vervuiling), het vegetatietype en de 

vegetatiestructuur en de aanwezigheid van andere soorten uit de voedselketen. Zie eerdere punten.  

 

5.3 Omvang van het leefgebied 

De aandachtsoorten gebruiken het foerageergebied wetland niet territoriaal. De home range 

waarbinnen moet zijn voorzien in voedsel en verblijfplaatsen verschilt sterk per soort.  Welke 

populatieomvang echter minimaal nodig is om duurzaam te zijn, en wanneer de omvang van een 

gebied zodanig is dat het duurzame populaties kan herbergen is voor geen enkele vleermuissoort 

bekend. Meer informatie hierover is dringend gewenst. Het opvallende samenvallen van het 

verdwijnen van veel wetlands (droogleggingen) in bijvoorbeeld Noord-Holland en de sterke 

achteruitgang van de rosse vleermuis sinds de '30er en '40er jaren (Kapteyn 1995; Boonman et al. 

1997) duidt op het belang van voldoende oppervlak en kwaliteit van het foerageergebied.  

 

5.4 streefwaarden 

Eisen met betrekking tot de benodigde grootte van het leefgebied, het aantal kernpopulaties of de 

aantallen in bepaalde regio's als voorwaarde voor duurzame populaties van de aandachtsoorten zijn 
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op dit moment moeilijk concreet te formuleren. We beperken ons dus tot streefwaarden op het 

algemenere niveau van de landelijke populatie.  

Van de aantallen van de verschillende soorten zijn alleen schattingen op basis van de resultaten van 

het vleermuis atlas project beschikbaar (Limpens et al., 1997). Concrete aantallen of dichtheden voor 

grotere gebieden, en ook veranderingen in de aantallen zijn niet of uiterst moeilijk te achterhalen. Het 

is daarom op dit moment zelfs moeilijk concrete streefwaarden voor de vleermuizen op landelijk 

niveau te geven. De hierna aangegeven streefwaarden kunnen daarom slechts als indicatie worden 

opgevat.  

Maar zelfs het aangeven van 'slechts' indicatieve streefwaarden, en zeker het serieus ontwikkelen en 

implementeren van op deze streefwaarden gericht beleid vragen om zeer daadkrachtige ontwikkeling 

van methoden voor het meten van (relatieve) aantallen en aantalsontwikkelingen. 

 

streefwaarden meervleermuis  
op kortere termijn (2000 - 2005): 

1. behoud huidige leefgebieden en kolonies. 

2. populatietrend in zomerkolonies en winterverblijven moet veranderen van stabiel naar duidelijk 

positief.  

 

op langere termijn (18 jaar): 

3. een groei van de Nederlandse populatie van 25% à 50 % (van ca. 10.000 naar 12.500 à 15.000). 

 

streefwaarden  rosse vleermuis  
op kortere termijn (2000 - 2005): 

1. uitbreiding huidige leefgebieden en kolonies. 

2. populatietrend in zomerkolonies moet veranderen van negatief naar duidelijk positief.  

 

op langere termijn (18 jaar): 

3. een groei van de Nederlandse populatie van 30% à 70 % (van. ca. 6.000 - 8.000 naar 10.000 à 

13.000). 

 
streefwaarden ruige dwergvleermuis  
op kortere termijn (2000 - 2005): 

1. uitbreiding huidige leefgebieden, paargebieden en kolonies. 

 

op langere termijn (18 jaar): 

2. een groei van de Nederlandse populatie van 25% à 50 % (van ca. 5.000-10.000 naar 7.500 à 

15.000). 

 

streefwaarden tweekleurige vleermuis  
op kortere termijn (2000 - 2005) 

1. uitbreiding huidige leefgebieden  

(NB: voorkomen en precieze leefgebied nog onvoldoende bekend!) 

 

op langere termijn (18 jaar) 

2. een verdubbeling van de Nederlandse populatie (van ca. 50 - 250 naar  200 - 500) 

(NB: populatie omvang zeer slecht bekend!) 
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6 Knelpunten 
 

6.1 Inleiding 

Bescherming en beheer van wetlands en moerassen in laag Nederland moet onderdeel zijn van het 

realiseren van duurzame populaties van vleermuizen. In tabel 6.1. zijn de knelpunten in de huidige 

situatie weergegeven. Deze hebben voornamelijk betrekking op de functie van wetlands en 

moerassen als foerageergebied, maar gaan ook in op knelpunten met betrekking tot de 

landschapsdelen in en rond natte en waterrijke gebieden die andere funktionele behoeftes van 

vleermuizen vervullen.  

  

6.2 Ruimte voor moerasbiotoop  

Oppervlakte foerageerbiotoop: Alle aandachtsoorten tonen een sterke binding met wetlands en 

moerassen, maar er is niet veel bekend over hoe de populaties op het verlies van wetland en moeras 

hebben gereageerd. Duidelijke aanwijzingen voor een verloren gaan van populaties zijn er voor de 

rosse vleermuis in relatie tot droogleggingen en inpoldering van moerassen en plassen in laagveen en 

op zeeklei (Kapteyn 1995; Boonman et al. 1997). Terwijl recente uitbreiding van het moeasareaal in 

het Vechtplassengebied leidde tot een toename van de aantallen (Boonman mond. med.).  

Voor de meervleermuis is bejaagbaar oppervlak aan natuurlijke plassen en meren verloren gegaan, in 

het proces van inpoldering, de ontwatering van natte gebieden voor landbouw en het verlanden en 

cultiveren van oude rivierarmen. In de drooggelegde en ontwaterde delen, in het laagveen en zeeklei 

gebied, zijn kanalen en vaarten als foerageergebied overgebleven, die nu als sterk bejaagde biotopen 

gelden (Kapteyn 1995; Limpens et al. 2000; Mostert 1997). De voor transport aangelegde kanalen en 

vaarten zijn deels als vervangend oppervlak toegevoegd. En ook de afsluiting van de Zuiderzee en het 

ontstaan van het IJsselmeer heeft mogelijk tot nieuw jachtoppervlak geleid. Het is echter aannemelijk 

dat vooral de kustzone van de Zuiderzee ook voordien reeds als jachtgebied gebruikt werd.  

In hoeverre bij het verloren gaan van moerasbiotoop voor vleermuizen alleen het oppervlak, of vooral 

het voedselaanbod (de kwantitatieve en kwalitatieve productie van het oppervlak) een beperkende 

factor zal zijn, is niet bekend. En in hoeverre, bijvoorbeeld in het geval van de meervleermuis, het 

plaatsvervangend oppervlak aan jachtbiotoop van gelijke waarde is als het verloren oppervlak, is niet 

bekend. Voor de meervleermuis gaat het bij deze overweging niet alleen om oppervlak aan wetland, 

maar vooral ook om het oppervlak aan voor die soort bejaagbaar open water.  

 

Isolatie, afstand, verbinding:  De geïsoleerde ligging van, afstand tot en verbinding met geschikte 

foerageerbiotopen in wetlands en moerassen in laagveen en zeeklei zullen voor snelle langeafstand 

vliegers zoals de meervleermuis en rosse vleermuis niet altijd knelpunten vormen. Met name voor de 

meervleermuis zijn echter potentiële knelpunten in de verbinding tussen de verblijfplaatsen en het 

water, en in de 'doorlaatbaarheid' van intensiever gebruikte kanalen en vaartensystemen rond de 

dorpen, onvoldoende onderzocht. Voor de rosse vleermuis is de situatie in de kraamperiode, wanneer 

de vrouwtjes efficiënt op voedselaanbod in de omgeving (2-6 km) van de verblijfplaatsen moeten 

kunnen jagen, erg kritisch. Zo wordt geschikt bos aan de zuidelijke Utrechtse Heuvelrug niet bewoond 

omdat geschikt foerageergebied ontbreekt, en spelen de Oostvaardersplassen vooral buiten de 

kraamperiode een rol als foerageergebied.  
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Van de eveneens gemakkelijk grote afstanden overbruggende tweekleurige vleermuis is niets over 

potentiële knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid van de foerageergebieden bekend. 

Concentraties aan verblijfplaatsen en paargebieden van de ruige dwergvleermuis worden vooral 

gevonden in holtenrijke bosgebieden op relatieve kleine afstand tot de wetlands en moerassen, en 

niet of nauwelijks in vergelijkbare bossen in drogere gebieden. Het ligt daarom voor de hand dat de 

afstand tot de wetlands in het open laagveen- en zeekleigebied, of andersom het ontbreken van het 

biotoop voor verblijfplaatsen in de directe omgeving van veel wetlands, b.v. ontbreken van ooibos in 

het rivierengebied, een knelpunt vormt.     

 

Foerageergebied buiten natuurgebieden / buiten wetlands en moerassen:  

Niet alle wetland- en moerasgebied is natuurgebied, en niet alle (potentieel) foerageergebied voor de 

aandachtsoorten is wetland of moeras. De meervleermuis gebruikt bijna uitsluitend wetlands en 

moerassen (inclusief kanalen en vaarten) als foerageergebied. Voor de andere aandachtsoorten 

kunnen ook andere biotopen als foerageergebied van belang zijn. Met name de ruige dwergvleermuis 

jaagt ook veelvuldig in kleinschalig landschap in de buurt van wetlands.  

In aanvulling op de invulling en afronding van de EHS is aandacht voor leefgebied buiten 

natuurgebieden noodzakelijk. Onder invloed van intensief agrarisch landgebruik, verstedelijking, het 

aanleggen van infrastructuur en intensivering van het recreatief gebruik van wateren is veel 

foerageergebied voor vleermuizen verdwenen of tenminste in kwaliteit (kwantiteit en diversiteit 

voedselaanbod) achteruit gegaan. Herstel van de voedselsituatie in het agrarisch gebied, en van de 

voedselsituatie met betrekking tot wateren in zowel agrarisch als stedelijk gebied, is dringend gewenst 

in aanvulling op de EHS. 

 

6.3 Dynamiek en waterhuishouding 

De waterhuishouding in Nederland is nagenoeg geheel gewijzigd om 'natte voeten' van bewoners te 

voorkomen, de bevaarbaarheid van rivieren te garanderen en een intensieve agrarische 

bedrijfsvoering mogelijk te maken. Het directe en indirecte effect van dit gewijzigde hydrologisch 

regime veroorzaakt diverse knelpunten met betrekking tot de voedselsituatie van de aandachtsoorten.  

Belangrijkste aandachtspunten voor insecten etende vleermuizen zijn het niet of nauwelijks 

voorkomen van zogenaamde 'natuurlijke rampen', of wel de dynamiek in het landschap en het 

tegennatuurlijke peilbeheer in waterrijke gebieden. Daarnaast verdienen de ongunstige gevolgen voor 

de voedselproductie (insecten), door bijvoorbeeld inrichting en beheer van ondiepe watergangen, de 

aandacht. 

 

Dynamiek   De dynamiek van een natuurlijk hydrologisch regime is een essentiële factor in het 

ontstaan en voortbestaan van een landschap met hoog productieve verlandingsvegetaties en 

oeverzones, en het steeds weer opnieuw laten ontstaan van bijvoorbeeld voor de meervleermuis 

bejaagbaar open water. Waar dynamiek in het rivierengebied (ontwikkelend) ooibos, of in laagveen 

ontwikkelend moerasbos mag beïnvloeden, zullen bomen afsterven en kwijnen en komen via het 

afbreken van takken en het werk van spechten en schimmels holtes eerder tot ontwikkeling.  

Natuurlijke dynamiek is in Nederland vrijwel uitgebannen als gevolg van de gevoerde 
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waterhuishouding en de huidige inrichting van het landschap. Alleen in het rivierengebied is deze 

dynamiek nog in enige vorm te vinden. Bosontwikkeling krijgt in het rivierengebied echter lang niet 

overal de ruimte.  

 

Het gevoerde beheer van de rivieren heeft bovendien eenzijdige bodemerosie en insnijding van de 

rivier in het landschap tot gevolg. Dit leidt tot verdroging van de uiterwaarden en kwelzones aan de 

randen met de stuwwallen of hogere zandgronden. Gevolg is weer een verminderde productie van 

prooi--insecten.  

 
 
Peilbeheer   Het huidige peilbeheer heeft een direct negatief effect op de groei- en 

kiemingsmogelijkheden voor riet en andere jonge verlandingsvegetaties. Dit effect wordt versterkt 

doordat de herkomst van het opgeslagen water in de zomer zelden gebiedseigen is, en daardoor vaak 

een ongunstige waterkwaliteit heeft (zie 5.4 eutrofiëring). Jonge verlandingsstadia komen daardoor in 

problemen. Zonder aanvullend en vaak ingrijpend beheer ontstaat een snelle successie naar (moeras-

) bos en naar een situatie met weinig mozaïekstructuur, gradiënten en randzones. De productie aan 

prooi--insecten en het effectief door bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis bejaagbaar oppervlak of 

lengte aan randzone neemt af.   

Voor de meervleermuis kan het echter betekenen dat het oppervlak aan bejaagbaar open water juist 

groter wordt of blijft.   

 

Een ander gevolg van het gevoerde tegennatuurlijke peilbeheer is dat kwel in natuurgebieden 

verdwijnt en wordt weggetrokken door omringende goed ontwaterde landbouwgebieden. De 

afwezigheid van kwelwater heeft negatieve gevolgen voor de productie van prooi--insecten. 

 

 
Verdroging vegetaties en afname kwel   De gangbare waterhuishouding in combinatie met 

waterwinning leiden tot verdroging, waardoor karakteristieke moerasvegetaties in kwaliteit achteruit 

gaan of geheel verdwijnen door versnelde successie. Daarnaast verandert de waterkwaliteit door 

inlaat van gebiedsvreemd water en door het afnemen of verdwijnen van kwel. De veranderingen in 

vegetatie en vegetatiestructuur hebben negatieve uitwerkingen op de voedselproductie. Open water in 

strenge winters als gevolg van kwel kan de overlevingskansen voor aquatische ongewervelden in 

ondiep water vergroten, hetgeen van invloed kan zijn op de voedselproductie in het voorjaar. De 

inklinking van klei- en veenbodems als gevolg van verdroging en diepteontwatering versterkt het 

probleem van verdroging. 

 
Beheer watergangen in het agrarische landschap en stedelijk gebied  Sloten, vaarten en allerlei 

kleinere wateren in het landelijk en stedelijk gebied buiten de natuurgebieden leveren een belangrijke 

(potentiële) bijdrage aan de voedselproductie en het (potentieel) foerageergebied voor de 

aandachtsoorten.  

Herstel van rietkragen en andere oevervegetaties en overlevingsmogelijkheden voor ongewervelden 

moeten meer aandacht krijgen in het agrarisch natuurbeheer en in waterbeheersplannen en 

kwaliteitseisen van waterbeheerders. 
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6.4 Waterkwaliteit 

De gevolgen van een ongunstige waterkwaliteit zijn divers en verreikend. De waterkwaliteit kan 

vleermuizen beïnvloeden door effecten van eutrofiëring en verzuring op het aanbod en diversiteit van 

prooi-insecten en door (potentiële) accumulatie van persistente toxische stoffen in de vleermuizen via 

hun prooien. De relatief lange levensduur van vleermuizen en het interen op vetreserves tijdens hun 

winterslaap, waardoor de concentraties in het bloed verhogen, maken vleermuizen gevoelig voor de 

effecten van persistente, vetoplosbare toxische stoffen.  

 

Eutrofiëring Op het eerste gezicht lijken eutrofe situaties gunstig te zijn voor soorten die van insecten 

leven, omdat deze gepaard gaan met een hoog voedselaanbod. Een matige, kunstmatige eutrofiëring 

van nutriëntarme wateren kan zo een voordeel zijn voor vleermuizen doordat het de productie en 

daarmee het voedselaanbod stimuleert. Dit is een verklaring die wordt gehanteerd voor de groei in 

aantallen watervleermuizen (Myotis daubentonii) in heel Europa sinds pakweg 1930, die parallel loopt 

met de voortschrijdende eutrofiëring van oppervlakte wateren (Von Helversen, 1989; Rieger 1989). De 

watervleermuis leeft voornamelijk van dansmuggen (Chironomidae) die door de eutrofiëring sterk zijn 

toegenomen. Onverklaard blijft waarom de meervleermuis, die net als de watervleermuis insecten van 

en vlak boven het wateroppervlak vangt en eveneens voornamelijk van dansmuggen leeft, in deze 

periode geen toename liet zien. Of waarom de andere soorten die op de hoger boven water en 

moerasvegetaties zwermende insecten jagen geen vergelijkbare ontwikkeling lieten zien. 

 

Eutrofiëring beïnvloedt meer dan de voedselsituatie voor aquatische larven van dansmuggen alleen. 

Vervuiling van het water met nutriënten leidt tot een versnelde vegetatiesuccessie richting moerasbos 

en het benadeelt de groeiomstandigheden van jonge verlandingsvegetaties. Eutrofiëring leidt 

veelvuldig tot vertroebeling van watersystemen, waardoor ondergedoken waterplanten verdwijnen. 

Voor sommige insecten verdwijnen daarmee biotopen waarin ze het larvale stadium doormaken. 

Andere insectenlarven zijn zelf afhankelijk van helder water. Bij hoge eutrofieniveaus kunnen 

zuurstofarme situaties ontstaan en kan de productie van insecten weer afnemen. Een hoge eenzijdig 

opgebouwde visstand en weinig dekking in vegetatie, beide een potentieel effect van eutrofiëring, 

kunnen desastreus zijn voor larven van ongewervelden. De precieze invloed van deze factoren is 

onvoldoende bekend, maar waarschijnlijk beïnvloeden ze de grootte, de diversiteit en spreiding van 

het voedselaanbod over het seizoen in ongunstige zin.  

 
Verzuring   Als gevolg van zure deposities verandert de waterkwaliteit, met een kettingreactie aan 

gevolgen voor de kwaliteit en successie van vegetaties, en de ontwikkelingskansen van allerlei 

insectenlarven. Dit heeft gevolgen voor de voedselsituatie (zie eutrofiëring). Hierover zijn echter maar 

beperkt gegevens beschikbaar.  

 

Persistente toxische stoffen Eind jaren vijftig en begin jaren zestig is duidelijk geworden dat lozing 

van persistente toxische stoffen grote gevolgen kan hebben voor met name watergebonden 

diersoorten. Inmiddels is door een verbeterde riolering, waterzuivering, regulering en controle het 

probleem van toxische stoffen in de watermilieus sterk verminderd. Zwaar verontreinigde rivierbodems 
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en andere waterbodems kunnen echter nog steeds een probleem zijn voor soorten die voedsel 

opnemen dat groeit in die waterbodems. Bij de meervleermuis is accumulatie van persistente 

vetoplosbare toxische stoffen van vervuilde waterbodems via de insecten (dansmuggen / 

Chironomidae) naar de meervleermuis aangetoond (Reinhold, 1994; Reinhold et al. 1999). In 

hoeverre dit speelt bij andere soorten is niet onderzocht, maar omdat ze allemaal veel op 

dansmuggen foerageren ligt voor de hand dat ook deze soorten risico's lopen.  

 

6.5 Beheer wetland- en moerasvegetaties 

Beheer van de landschaps- en vegetatiestructuur Het open karakter van het Nederlandse 

laagland, zoals we dat nu als typisch Nederlands 'cultuur' landschap kennen en waarderen, is 

gedeeltelijk een gevolg van het intensieve landbouwkundig gebruik door mensen door de eeuwen 

heen. En nog steeds gaat agrarisch gebruik in de richting van schaalvergroting. Ook oude waardevolle 

cultuurlandschappen en landschapselementen worden, zelfs als ze als 'natuur' beheerd worden, 

relatief eenzijdig en weinig dynamisch beheerd. De landschappen en vegetaties zijn relatief 

structuurarm. Ze bieden daardoor lang niet overal het voor wetlands en moerassen natuurlijke 

landschapsmozaïek met veel (microklimatisch gunstige) rand- en overgangszones, waarin de 

productie van insecten hoog is, insecten beschutting vinden en vleermuizen efficiënt bejaagbare 

foerageergebieden vinden (Buys & Limpens 1998, De Jong 1994; Verboom 1998).   

 

Vegetatiebeheer Vegetatiebeheer is veelal gericht op een bepaalde vegetatie (successiestadium) of 

bepaalde plantensoorten en weinig op de van de vegetatie afhankelijke fauna. De voor een optimale 

productie benodigde structuur- en soortendiversiteit in de vegetatie wordt niet gerealiseerd. De 

ingezette beheersvorm (maaien, rietsnijden, te intensief beweiden), de schaal en het tijdstip 

beïnvloeden de productie van insecten ongunstig.  

 

Open water versus verlanding Wetlands en moerassen in laagveen-, zeeklei- en rivierengebied 

kunnen onder invloed van o.a. het gevoerde waterbeheer, eutrofiering en gebrek aan dynamiek 

doorgaan in successie en verbossen. Dit is voor de rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en 

tweekleurige vleermuis minder bezwaarlijk, en kan, mits er voldoende structuur ontwikkelt, zelfs een 

verbetering van het aanbod aan beschutte jachtplekken voor bijvoorbeeld de ruige dwergvleermuis 

opleveren. Natte en jonge verlandingsstadia blijven echter nodig voor de productie van voedsel. Voor 

de meervleermuis kan verlanding en verbossing leiden tot een afname van het oppervlak aan open 

water als foerageergebied.  
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6.6  Medegebruik 

Recreatie   Daar vleermuizen 's-nachts jagen, en de wetlands en moerassen alleen als 

foerageergebied gebruiken, leidt recreatie niet tot directe storing. Inrichting en beheer ten behoeve 

van recreatie kunnen echter een optimaal op productie van prooi--insecten en bejaagbaarheid van 

moerassen en wetlands gericht landschaps-, vegetatie- en waterbeheer in de weg staan.  

Voor moerasgebieden bestaat geen goed overzicht van de ontwikkeling van aantallen recreanten, 

type recreatie en de relatie met verstoringsgevoelige natuurwaarden. De algemene trend die duidelijk 

lijkt, is dat in vrijwel alle wetlands de recreatiedruk toeneemt, de aantallen recreanten toenemen, er 

een grotere variëteit van recreatievormen wordt uitgeoefend en dat het recreatieseizoen eerder begint 

en langer doorgaat. De recreatieve draagkracht van natuurgebieden is pas zeer recent in onderzoek 

opgenomen (Henkes 1999). Richtlijnen zijn alleen beschikbaar voor recreatieve openstelling, nog niet 

voor recreatieve draagkracht.  

 
Visstandbeheer De effecten van beroepsvisserij op de beschikbaarheid van prooien voor 

vleermuizen is onvoldoende bekend. Eenzijdig visstandbeheer kan, in combinatie met een eenzijdig 

inrichting van het water ten behoeve van de visstand en visserij, een negatief effect hebben op de 

overlevingskansen voor allerlei ongewervelden en hun larven, en daarmee op het voedselaanbod voor 

vleermuizen. Een op een natuurlijke soortendiversiteit en populatiegroottes gericht beheer zal naar 

verwachting het voedselaanbod voor vleermuizen positief beïnvloeden.  

 

Jacht   Vleermuizen worden niet bejaagd.  

 

Verhoogde predatie door menselijke oorzaken   Predatie op (boven wetlands en moerassen) 

foeragerende vleermuizen speelt geen rol van betekenis.  

 

6.7 Aandachtspunten met betrekking tot deelleefgebieden buiten moerassen 

Vleermuizen zijn afhankelijk van een landschap dat hen een netwerk biedt van verschillende 

functionele deelleefgebieden, zoals foerageergebieden, verblijfplaatsen van (kraam)kolonies, 

paarverblijven en winterverblijven, vliegroutes voor voedsel- en seizoenstrek en tijdelijke 

foerageergebieden en verblijfplaatsen tijdens de trek (Limpens et al. 1997; Limpens & Roschen 

1996; Limpens et al. 2000). Beleid en maatregelen ten behoeve van het realiseren van 

duurzame populaties van de aandachtsoorten kunnen dus niet tot de foerageergebieden in 

wetlands en moerassen beperkt blijven, maar moeten ook die landschapsdelen betreffen waar 

verblijfplaatsen gezocht worden, of waarlangs de verplaatsingen door het landschap 

plaatsvinden (Limpens et al. 2000).  

 
oppervlakte bosgebied Het oppervlak en de leeftijd van bossen in Nederland neemt toe, een 

ontwikkeling die zich vooral afspeelt op de hogere delen. In de open laaglandlandschappen is het 

aandeel bos relatief beperkt. Laagveen en zeekleigebieden zijn van nature relatief open, maar als 

gevolg van intensief menselijk/agrarisch gebruik is het aandeel bos nog verminderd. Het 

rivierengebied is van nature zeer bosrijk, maar is in Nederland als gevolg van intensief 
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menselijk/agrarisch gebruik en van het gevolgde rivierveiligheidsbeleid in de uiterwaarden (winterbed) 

veranderd in een overwegend open landschap. Het aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en 

vleermuisbomen voor de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis is daardoor verminderd. Minder 

bos betekent daarnaast dat er minder in het bos geproduceerde prooi--insecten en in de beschutting 

van het bos of de bosrand bejaagbare insecten beschikbaar zijn.  

 

Beheer van bosgebied Het beheer van de bosgebieden en oude landgoederen of parken in de 

omgeving van de wetlands en moerassen is in zijn algemeenheid niet op een optimaal aanbod aan 

verblijfplaatsen voor rosse vleermuizen, ruige dwergvleermuizen of andere boombewonende 

vleermuizen gericht. In productiebos is de omlooptijd te kort voor het ontwikkelen van boomholtes. 

Ook binnen als natuur beheerd bos komt het nog voor dat 'vitale bomen voor de toekomst' worden 

bevoordeeld ten opzichte van kwijnende bomen waarin afbraak van takken, spechten en schimmels 

holtes kunnen doen ontstaan. De functie van concurrentie tussen bomen en van natuurlijke rampen 

(windworp, beschadiging door omvallende bomen, overstroming, ijsgang et cetera) in de ontwikkeling 

van een natuurlijk bos wordt nog onvoldoende op waarde geschat.  

In het beheer van landgoederen en lanen worden cultuurhistorische waarden zoals 'laanbeeld', en de 

reconstructie van een tuinontwerp, aan de hand van subjectieve cultuurhistorische argumenten boven 

de ecologische waarde gesteld. Beheersplannen worden slechts in uitzonderingen (mede) op basis 

van gegevens over voorkomen van en gebruik van het bos door vl eermuizen opgesteld.  Doordat 

vellen en zagen vaak in de late herfst en winter gebeurt, lopen in bomen overwinterende rosse 

vleermuizen tevens grote directe risico's. 

 
Recreatie in bosgebied Directe verstoring van vleermuizen door recreatief gebruik van bossen speelt 

nauwelijks een rol. Openstelling voor recreatie beïnvloedt echter het gevoerde beheer ten aanzien van 

oude en holle bomen in bossen en lanen ongunstig. Bij beslissingen over hoe om te gaan met 

(vermeende) risico's ligt de prioriteit te vaak bij de recreatie en worden oude bomen geveld of 

'gesaneerd'.  

 

 

Beheer van gebouwen Als overwegend gebouwbewonende soorten zijn de meervleermuis en de 

tweekleurige vleermuis afhankelijk van een voldoende groot aanbod aan geschikte verblijfplaatsen in 

gebouwen in de omgeving van de wetlands of moerassen. Een steeds intensiever onderhoud, 

renovatie, isolatie, buitensluiten van duiven, gebruik van houtverduurzamingsmiddelen, een 

overdreven 'gevoel voor reinheid' en een steeds intensiever gebruik van ook het laatste stukje in 

gebouwen beschikbare ruimte door de mens, leiden tot een steeds kleiner wordend aanbod aan 

verblijfplaatsen in kerken, kastelen, boerderijen, woonhuizen enzovoorts. De technisch steeds 

'perfectere', gesloten ontwerp- en bouwstijl bij recentere nieuwbouw, zonder bewuste aangeboden 

ruimte voor 'medegebruik door natuur', biedt helaas weinig alternatieven. Onbekendheid met en angst 

voor vleermuizen, angst voor een potentieel rabiës risico, en soms ook daadwerkelijke overlast in de 

vorm van stank of vlekken in plafonds of muren, leiden er toe dat vleermuizen lang niet altijd als 
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medebewoner geaccepteerd worden. De afhandeling van klachten over vleermuizen in huis, en de 

voorlichting en ondersteuning bij het oplossen van daadwerkelijke problemen is nog niet adequaat 

geregeld (Hollander 1998). Ook voor de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis, die soms ook 

gebouwen bewonen, kan de beschikbaarheid van verblijfplaatsen in gebouwen een beperkende factor 

zijn.  

 

Beheer van winterverblijven Voor de in Nederland vooral in bomen overwinterende rosse 

vleermuizen leidt het beheer van bossen en landgoederen tot knelpunten in de overwintering. Voor de 

meervleermuis gaat het om het beheer van onderaardse verblijven zoals forten, bunkers, 

mergelgroeves, ijskelders en andere kelders. Door steeds intensiever gebruik en verwarming van 

kelders van kastelen en dergelijke, neemt de beschikbaarheid van deze verblijfplaatsen af. Herstel en 

inrichting van (ijs)kelders speciaal als vleermuiswinterverblijf vergroot het aanbod weer. Ondanks hun 

bekendheid als winterverblijf blijven recreatief en toeristisch gebruik (rondleidingen, kerstmarkten et 

cetera) en verstoring van Limburgse mergelgroeves in de winter een bedreiging. Voor forten van de 

Hollandse waterlinie worden in toenemende mate gebruiksvormen gekozen die niet te verenigen zijn 

met hun functie als winterverblijf. Voor de ruige dwergvleermuis, die vooral in allerlei 'kieren en 

spleten' in en rond huizen overwintert, leiden de onder het vorige punt behandelde aspecten tot 

knelpunten. Een deel van de populatie van de meervleermuis zal mogelijk, net als de ruige 

dwergvleermuis, in en om huizen overwinteren en de daar spelende problemen ondervinden.  

Van de overwinteringsstrategie van de tweekleurige vleermuis is weinig bekend, maar vermoedelijk 

zoekt ook die soort vooral spleten en kieren in gebouwen op. In hoeverre beheer van gebouwen een 

factor is in de succesvolle overwintering van de meervleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige 

vleermuis is onvoldoende bekend.  

 

Beheer van verbindende elementen Meervleermuizen vliegen vanuit de kolonieplaats in de 

bebouwde kom of in het buitengebied door tuinen en langs heggen, singels en lanen naar het kanaal 

of de vaart die hen naar het uiteindelijke foerageergebied leidt. Ontwikkelingen als dorpsuitbreiding, 

verdichting van de bebouwing, verstedelijking en wegverbreding waarbij begeleidende beplanting 

verloren gaat kunnen deze geleiding in gevaar brengen. Intensivering van het verkeer kan de 

veiligheid van gebruik van de vliegrout e verminderen. Er zijn geen voorbeelden van MER's of 

planstudies waar gegevens over het concrete landschapsgebruik van meervleermuizen worden 

gebruikt in de sturing en inpassing van plannen. Het traject over vaarten, kanalen, riviertjes en kreken 

kan in het geding komen wanneer bruggen over kleinere wateren lager worden gelegd en er 

onvoldoende doorvlieghoogte overblijft.  

 

Ruige dwergvleermuizen volgen heggen, houtwallen, lanen en andere lintvormige 

landschapselementen vanaf de bossen en de bebouwde kom waar de verblijfplaatsen liggen, naar het 

wetland waar ze foerageren. Tegelijk zijn deze structuren zelf onderdeel van hun foerageergebied. 

Schaalvergroting en het opruimen van verbindende elementen in het agrarisch gebied en 

wegverbreding waarbij begeleidende beplanting verloren gaat belemmeren de uitwisseling tussen 

woongebied en foerageergebied. Hoe isolatie of ondoorlatendheid van een landschap, in samenhang 
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met de afstanden tussen geschikt foerageergebied en verblijfplaatsen, overlevingskansen van 

populaties bepalen is onvoldoende bekend.  

Rosse vleermuizen vliegen hoger boven het landschap, overbruggen relatief makkelijk open 

gebied en zijn minder gevoelig voor isolatie en afstand. Ook de tweekleurige vleermuis is in staat hoog 

boven het (open) landschap te vliegen. In hoeverre de soort, wel of niet gevoelig is voor isolatie en 

afstand is onvoldoende bekend. Beide soorten worden op hun dagelijkse voedseltrek potentieel 

bedreigd door de aanleg van parken met windmolens voor windenergie (Bach et al. 1999; Rahmel et 

al. 1999).   

Er zijn maar weinig MER's of planstudies waar concrete gegevens over het voorkomen en 

landschapsgebruik van vleermuizen worden gebruikt in de beoordeling of sturing en inpassing van de 

geplande ingreep. 

 

Beheer van rivieren en kanalen als trekroutes 

De meervleermuis overbrugt grotere afstanden tijdens de seizoenstrek vermoedelijk vooral via 

waterwegen. Incidentele waarnemingen duiden in die richting, en het gedrag en ecologie maken het 

logisch, maar in feite zijn de trekwegen onvoldoende bekend. Rivieren en kanalen worden beheerd als 

waterweg. Voor rivieren is het beheer gericht op bevaarbaarheid en een snelle afvoer van hoogwater. 

Dit leidt tot verlies aan kwaliteit van het landschap in het gehele winterbed. In combinatie met de 

watervervuiling leiden deze factoren tot een geringere voedselproductie. Beschikbaarheid van voedsel 

op de trekroute is daarom een knelpunt voor trekkende meervleermuizen.  

 

6.8 Aandachtspunten in het buitenland 

Knelpunten tijdens trek en overwintering Voor de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis kunnen 

knelpunten optreden tijdens hun trek door Europa. In hoeverre Nederlandse populaties van de ruige 

dwergvleermuis vanuit Nederland verder zuidzuidwestelijk doortrekken, of dat wij alleen wintergasten 

uit noordnoordoost Europa ontvangen is niet bekend. Sommige Nederlandse populaties van de rosse 

vleermuis lijken zich voornamelijk als standpopulaties te gedragen (Kapteyn, 1995). Welke delen van 

de Nederlandse populatie wegtrekken en in hoeverre er wintergasten uit andere delen van Europa 

worden ontvangen is niet bekend (Bels 1952; Roer 1995).  

Ringgegevens van de tweekleurige vleermuis duiden op het afleggen van grote afstanden binnen 

Europa, waarbij meestal individuen vanuit noord en noordoost Europa in zuid zuidwestelijke richting 

teruggevonden worden. Of dit een systeem van seizoenstrek van populaties met duidelijke trekroutes 

is, zoals bij de rosse vleermuis en de ruige dwergvleermuis, of dispersie van individuen is 

onvoldoende bekend. Potentiële knelpunten tijdens de trek zijn dientengevolge eveneens niet bekend.  

Potentiële knelpunten in de trekroutes voor de Nederlandse meervleermuispopulaties liggen 

voornamelijk in Nederland zelf, maar kunnen ook de waterwegen in en aan de voet van het ons 

omringende heuvel- en bergland betreffen. Knelpunten aangaande de winterverblijven kunnen 

optreden in zowel Nederland als het direct omringende buitenland.  
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Oppervlakte en beheer wetlands en moerassen langs trekroutes    

In heel Europa zijn de oppervlaktes wetland en moerasgebied afgenomen, en is het beheer van wat 

rest niet op een optimale productie van insecten gericht. Rosse vleermuizen en ruige 

dwergvleermuizen vinden daardoor steeds minder rijke voedselgebieden op hun tocht via 'stepping 

stones' langs de noordwest kust en de grote rivieren van Europa. Hoe dit hun overlevingskansen 

tijdens de trek of de daarop volgende overwinteringsperiode beïnvloedt is onvoldoende bekend. Van 

de tweekleurige vleermuis is nog minder bekend, maar de situatie is waarschijnlijk analoog aan die 

van de vorige twee soorten.   

Ook elders in Europa worden in omgeving van de wetlands, in de open gebieden langs de kust en in 

het rivierenlandschap, meer en meer windmolenparken aangelegd. In hoeverre dit leidt tot risico’s 

voor trekkende rosse vleermuizen, tweekleurige vleermuizen en wellicht ruige dwergvleermuizen is 

onvoldoende bekend (Rammel et al. 1999).  

De meervleermuis trekt over kanalen, vaarten en rivieren in richting oost tot zuid en kan overal 

onderweg jagen. De voedselproductie van het gehele watersysteem en ook de daarin verweven of 

daartoe behorende wetlands zijn van belang. Hoe dit hun overlevingskansen tijdens de trek of de 

daarop volgende overwinteringsperiode beïnvloedt is onvoldoende bekend. 

 

Aanbod en beheer bosgebied langs trekroutes  

Rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen volgen trekroutes in een brede zone langs de kust en 

langs grote rivieren. Bosgebied met veel boomholtes in de buurt van wetlands en moerassen op die 

route, worden gebruikt als tussentijdse pleisterplaats, als traditionele paargebieden en als 

overwinteringsgebied. Als gevolg van intensief menselijk/agrarisch gebruik van het laagland en het 

rivierengebied en het op bevaarbaarheid en snelle afvoer van water gerichte beheer van de rivieren, is 

door heel Europa het aanbod aan deze bossen afgenomen. Het beheer van bos is te weinig op het 

laten ontstaan van boomholtes gericht. Zie ook 6.7.  

 

Beheer verblijfplaatsen in gebouwen langs trekroutes  

Als overwegend gebouwbewonende soorten zijn de meervleermuis en de tweekleurige vleermuis 

afhankelijk van een voldoende groot aanbod aan geschikte verblijfplaatsen langs hun trekroutes. Voor 

de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis, die oostelijk en zuidelijk in Europa behalve bomen voor 

een groot deel ook gebouwen bewonen, kan de beschikbaarheid van verblijfplaatsen in gebouwen 

eveneens een beperkende factor zijn.  

In westelijk Europa, leiden een steeds intensiever onderhoud, renovatie, isolatie et cetera van 

gebouwen tot een sterk verminderd aanbod aan verblijfplaatsen (zie ook 6.7). In die Europese regio's 

die momenteel een sterke economische groei en daardoor een inhaalslag met betrekking tot 

onderhoud en renovatie van gebouwen doormaken, zoals bijvoorbeeld voormalig oost Duitsland en 

Polen, zijn de problemen wellicht zelfs nog urgenter.  

 

beheer winterverblijven in gebouwen en/of ondergronds Voor het uit Nederland wegtrekkende 

deel van de meervleermuizenpopulatie is het beheer en aanbod van ondergrondse of in gebouwen 

aanwezige winterverblijven in het uiteindelijke overwinteringsgebied van groot belang. Rosse 
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vleermuizen overwinteren deels in bomen, maar bijvoorbeeld in zuid Duitsland of Tsjechië ook veel in 

gebouwen. Voor deze soort zal het juiste beheer van gebouwen eveneens van belang zijn. De ruige 

dwergvleermuis overwintert deels in en om gebouwen. Van de overwinteringsstrategie van de 

tweekleurige vleermuis is weinig bekend. In hoeverre het beheer van ondergrondse verblijven of 

gebouwen een factor is in de succesvolle overwintering van ruige dwergvleermuis en tweekleurige 

vleermuis is onvoldoende bekend. Zie ook 6.7. 

 

6.9 Kennisleemte  

In bijlage 1. Ecologie en soortbespreking aandachtsoorten zijn de belangrijkste kennislacunes per 

soort beschreven.  

 

Voor alle soorten is er behoefte aan meer inzicht in gebruik van landschap en habitat, en in 

voedselaanbod en voedselkeuze en de samenhang daarvan met het beheer. Het gaat daarbij zowel 

om de algemene ecologische relaties, als om het concrete gebruik van en (microklimatologische) 

eisen aan foerageergebieden, verblijfplaatsen en routes in concrete gebieden, en de aantallen en 

aantalsontwikkeling, en de de samenhang daarvan met de structuur van het landschap en het 

voedselaanbod. Dit kan niet los worden gezien van het functioneren van de kolonies binnen het 

netwerk van deelleefgebieden c.q. verblijfplaatsen, foerageergebieden, routes en trekroutes dat zo'n 

kolonie op een bepaald moment gebruikt. Welke kolonie door welk gebied gedragen wordt, welke 

populatie door welk gebied gedragen wordt, wat de uitwisseling tussen kolonies en populaties zijn, of 

de verschillende populaties levensvatbaar zijn en van welke factoren die levensvatbaarheid afhangt, is 

onvoldoende bekend. Zo is er weinig toepasbare kennis over hoe groot een gebied moet zijn en welke 

natuurlijke processen wenselijk zijn voor zelfregulatie van gebieden en soorten. 

Het kan ook niet los worden gezien van veranderingen in gebruik van deelleefgebieden in de loop van 

het seizoen. In de kraamperiode, paarperiode, tijdens de trektijden en in de overwinteringsperiode 

worden steeds andere delen van Nederland als foerageergebied, verblijfplaats of route gebruikt. 

Welke gebieden concreet waar en wanneer trekkende populaties herbergen, welke gebieden de 

traditionele paargebieden van rosse vleermuizen en ruige dwergvleermuizen herbergen, hoe kritisch 

de voedsel situatie in de verschillende perioden van het jaar is, waar concreet rosse vleermuizen 

overwinteren, of waar die meervleermuizen overwinteren, die we niet in bunkers en groeven 

terugvinden, is onvoldoende bekend. Hoe het gebruik, beheer en de (milieu)kwaliteit van deze 

deelleefgebieden de levensvatbaarheid van de populaties beïnvloeden is evenmin bekend.  

Met betrekking tot de kennis over voorkomen, verspreiding en status van de vleermuizen in Nederland 

zijn er in het vleermuis atlasproject tussen 1986 en 1993 enorme stappen gezet en loopt Nederland op 

Europese schaal voor (Limpens & Roschen 1996; Limpens et al. 1997). Desondanks moeten we 

concluderen dat voorkomen en verspreiding, zeker recent, onvoldoende bekend zijn om bescherming 

effectief in te zetten. Er is onvoldoende inzicht in de aantalsontwikkelingen van de aandachtsoorten. 

En methoden om aantalsontwikkelingen voldoende betrouwbaar te volgen zijn niet beschikbaar.  
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De situatie met betrekking tot kennis van en onderzoek naar de aandachtsoorten in Nederland is op 

dit moment kritisch. Populaties van bijvoorbeeld de meervleermuis, waarvoor Nederland internationale 

verantwoordelijkheid draagt, maar ook van de andere aandachtsoorten kunnen enorme verliezen 

lijden zonder dat dit wordt opgemerkt, en zonder dat we precies begrijpen waarom. Over al deze 

facetten is daarom dringend meer kennis en gedegen onderzoek gewenst zodat wij per soort de eisen 

aan landschap en habitat nauwkeuriger kunnen bepalen en gespecificeerd in beheerspakketten en 

inrichtingseisen kunnen vertalen.  

 

6.10 Draagvlak voor maatregelen 

Beleid en maatregelen ter bescherming van vleermuizen kunnen alleen slagen wanneer een brede 

steun gegeven is. Het is noodzakelijk aan draagvlak extra aandacht te besteden.  

In zijn algemeenheid zijn in Nederland de bekendheid met en de publieke houding ten aanzien van 

vleermuizen in de laatste vijftien jaar duidelijk in positieve zin veranderd. Dit is mede het gevolg van 

alle voorlichting en publiciteit rondom het vleermuis atlas project, het werken met bewoners die de 

vleermuizen in hun eigen huis tellen in het Zoogdiermonitoring project, en acties als de Europese 

Nacht van de Vleermuis. En dit is ondanks de af en toe oplaaiende negatieve publiciteit rondom 

vleermuizen en rabiës. Het publieke bewustzijn is dus groeiende.  

Het professioneel bewustzijn, ofwel de kennis in dit geval van de beheerders van natte gebieden en 

moerassen, bossen, landschap en gebouwen van hun verantwoordelijkheid voor bescherming van 

vleermuizen en van hoe deze bescherming te implementeren, is echter onvoldoende (Hollander 

1998a).  

Voor beheerders van terreinen en gebouwen, agrariërs en overige betrokkenen moet kennis over de 

aandachtsoorten en gunstige maatregelen structureel beschikbaar zijn. Algemene voorlichting en 

educatie, alsmede specifiek op de doelgroep toegesneden voorlichting en advies zijn hiervoor 

noodzakelijk. 
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tabel 6.1. A 

Knelpunten laagveengebied 
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 werkzaam  via effect op: 

beschikbaarheid (foerageer)biotoop       

 oppervlakte 30 10 10 5 5 voedselaanbod. bejaagbaar opp. 

 isolatie / afstand / verbinding 12 1 1 10 ? bereikbaarheid 

 foerageergebied buiten natuurgebieden  15 5 5 5 ? voedselaanbod 

 foerageergebied buiten wetlands en moerassen 11 1 5 5 ? voedselaanbod 

dynamiek en waterhuishouding        

 dynamiek 25 10 5 5 5 voedselaanbod ? / bejaagbaar opp. 

 peilbeheer 40 10 10 10 10 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 verdroging vegetaties en afname kwel 40 10 10 10 10 voedselaanbod 

waterkwaliteit       

 eutrofiering 20 5 5 5 5  

 verzuring 4 1 1 1 1 voedselaanbod 

 persistente toxische stoffen 5 5 ? ? ?  

beheer moerasvegetaties       

 beheer landschaps - / vegetatiestructuur  40 10 10 10 10 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 vegetatiebeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

 open water versus verlanding  10 5 0 5 0 bejaagbaar opp. 

medegebruik       

 recreatie 4 1 1 1 1 beheer, voedselaanbod 

 beroepsvisserij en sportvisserij ? ? ? ? ? voedselaanbod ? 

aandachtspunten deelleefgebieden buiten 'moeras'       

 oppervlakte bosgebied 20 0 10 10 0 aanbod verblijfpl. 

 beheer bosgebied 20 0 10 10 0 aanbod verblijfpl. 

 recreatie in bosgebied 10 0 5 5 0 beheer  

 beheer gebouwen 21 10 0 1 10 aanbod verblijfpl. 

 beheer winterverblijven 5 5 0 0 ? aanbod verblijfpl. 

 beheer verbindende elementen 15 5 0 10 ?  

 beheer kanalen / vaarten als trekroutes  11 5 1 5 ?  

aandachtspunten in het buitenland       

 oppervlakte en beheer wetlands langs trekroutes  25 5 10 10 ? aanbod geschikt foerageergebied 

 aanbod en beheer bosgebied langs trekroutes  12 1 10 10 1 aanbod verblijfpl. 

 beheer verblijfpl. in gebouw langs trekroutes 12 5 1 1 5 aanbod verblijfpl. 

 beheer winterverbl. in gebouwen en/of ondergronds 10 5 5 ? ? aanbod verblijfpl. 

kennisleemtes 40 10 10 10 10  

draagvlak voor maatregelen 4 1 1 1 1 is redelijk aanwezig 

 kennis van verantwoordelijkheid 40 10 10 10 10  

 kennis van mogelijkheden 40 10 10 10 10  

Tabel 6.1. A: Inschatting van het belang van verschillende in het laagveengebied werkzame factoren voor het realiseren van 

duurzame populaties van de betreffende soort in Nederland.  

0 = nvt; 1 = gering belang; 5 = duidelijk belang; 10 = doorslaggevend belang; ? = onbekend.  
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tabel 6.1. B 

Knelpunten zeekleigebied en afgesloten zeearmen 
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 werkzaam  via effect op: 

beschikbaarheid (foerageer)biotoop       

 oppervlakte 25 5 10 5 5 voedselaanbod. bejaagbaar opp. 

 isolatie / afstand / verbinding 12 1 1 10 ? bereikbaarheid 

 foerageergebied buiten natuurgebieden  15 5 5 5 ? voedselaanbod 

 foerageergebied buiten wetlands en moerassen 11 1 5 5 ? voedselaanbod 

dynamiek en waterhuishouding        

 dynamiek 25 10 5 5 5 voedselaanbod ? / bejaagbaar opp. 

 peilbeheer 40 10 10 10 10 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 verdroging vegetaties en afname kwel 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

waterkwaliteit       

 eutrofiering 20 5 5 5 5  

 verzuring 4 1 1 1 1 voedselaanbod 

 persistente toxische stoffen 5 5 ? ? ?  

beheer moerasvegetaties       

 beheer landschaps - / vegetatiestructuur  40 10 10 10 10 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 vegetatiebeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

 open water versus verlanding  10 5 0 5 0 bejaagbaar opp. 

medegebruik       

 recreatie 4 1 1 1 1 beheer, voedselaanbod 

 beroepsvisserij en sportvisserij ? ? ? ? ? voedselaanbod ? 

aandachtspunten deelleefgebieden buiten 'moeras'       

 zie tabel 6.1. A       

aandachtspunten in het buitenland       

 zie tabel 6.1. A       

kennisleemtes 40 10 10 10 10  

draagvlak voor maatregelen 4 1 1 1 1 is redelijk aanwezig 

 kennis van verantwoordelijkheid 40 10 10 10 10  

 kennis van mogelijkheden 40 10 10 10 10  

 

 

Tabel 6.1. B: Inschatting van het belang van verschillende in het zeekleigebied en afgesloten zeearmen werkzame factoren 

voor het realiseren van duurzame populaties van de betreffende soort in Nederland.  

0 = nvt; 1 = gering belang; 5 = duidelijk belang; 10 = doorslaggevend belang; ? = onbekend.  
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tabel 6.1. C 

Knelpunten rivierengebied 
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 werkzaam  via effect op: 

beschikbaarheid (foerageer)biotoop       

 oppervlakte 25 5 10 5 5 voedselaanbod. bejaagbaar opp. 

 isolatie / afstand / verbinding 7 1 1 5 ? bereikbaarheid 

 foerageergebied buiten natuurgebieden  15 5 5 5 ? voedselaanbod 

 foerageergebied buiten wetlands en moerassen 11 1 5 5 ? voedselaanbod 

dynamiek en waterhuishouding        

 dynamiek 40 10 10 10 10 voedselaanbod ? 

 peilbeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 verdroging vegetaties en afname kwel 35 5 10 10 10 voedselaanbod 

waterkwaliteit       

 eutrofiering 20 5 5 5 5  

 verzuring 4 1 1 1 1 voedselaanbod 

 persistente toxische stoffen 5 5 ? ? ?  

beheer moerasvegetaties       

 beheer landschaps - / vegetatiestructuur  40 10 10 10 10 voedsel, bejaagbaar opp., aanbod. verblijfpl. 

 vegetatiebeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

 open water versus verlanding  10 5 0 5 0 bejaagbaar opp. 

medegebruik       

 recreatie 4 1 1 1 1 beheer, voedselaanbod 

 beroepsvisserij en sportvisserij ? ? ? ? ? voedselaanbod ? 

aandachtspunten deelleefgebieden buiten 'wetlands'       

 zie tabel 6.1. A       

aandachtspunten in het buitenland       

 zie tabel 6.1. A       

kennisleemtes 40 10 10 10 10  

draagvlak voor maatregelen 4 1 1 1 1 is redelijk aanwezig 

 kennis van verantwoordelijkheid 40 10 10 10 10  

 kennis van mogelijkheden 40 10 10 10 10  
 
 

Tabel 6.1. C:  Inschatting van het belang van verschillende in het rivierengebied werkzame factoren voor het realiseren van 

duurzame populaties van de betreffende soort in Nederland.  

0 = nvt; 1 = gering belang; 5 = duidelijk belang; 10 = doorslaggevend belang; ? = onbekend.  
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tabel 6.1. D 

Knelpunten groot open water 

so
m

  

m
ee

rv
le

er
m

ui
s

 

ro
ss

e 
vl

ee
rm

ui
s 

ru
ig

e 
dw

er
gv

le
er

m
ui

s
 

tw
ee

kl
eu

rig
e 

vl
ee

rm
ui

s
  

 

 

 

 

 werkzaam  via effect op: 

beschikbaarheid (foerageer)biotoop       

 oppervlakte 20 5 5 5 5 voedselaanbod. bejaagbaar opp. 

 isolatie / afstand / verbinding 7 1 1 10 ? bereikbaarheid 

 foerageergebied buiten natuurgebieden  15 5 5 5 ? voedselaanbod 

dynamiek en waterhuishouding        

 dynamiek  ? ? ? ? voedselaanbod ? 

 peilbeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 verdroging vegetaties en afname kwel 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

waterkwaliteit       

 eutrofiering 20 5 5 5 5  

 verzuring 4 1 1 1 1 voedselaanbod 

 persistente toxische stoffen 5 5 ? ? ?  

beheer moerasvegetaties       

 beheer landschaps - / vegetatiestructuur  20 5 5 5 5 voedselaanbod, bejaagbaar opp. 

 vegetatiebeheer 20 5 5 5 5 voedselaanbod 

 open water versus verlanding  10 5 0 5 0 bejaagbaar opp. 

medegebruik       

 recreatie 4 1 1 1 1 beheer, voedselaanbod 

 beroepsvisserij en sportvisserij ? ? ? ? ? voedselaanbod ? 

aandachtspunten deelleefgebieden buiten 'wetlands'       

 zie tabel 6.1. A       

aandachtspunten in het buitenland       

 zie tabel 6.1. A       

kennisleemtes 40 10 10 10 10  

draagvlak voor maatregelen 4 1 1 1 1 is redelijk aanwezig 

 kennis van verantwoordelijkheid 40 10 10 10 10  

 kennis van mogelijkheden 40 10 10 10 10  
 
 

Tabel 6.1. D:  Inschatting van het belang van verschillende in het gebied van het groot open water werkzame factoren voor het 

realiseren van duurzame populaties van de betreffende soort in Nederland.  

0 = nvt; 1 = gering belang; 5 = duidelijk belang; 10 = doorslaggevend belang; ? = onbekend.  
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7 Maatregelen 
 

7.1 Ruimte voor moerasbiotoop 

 
Belangrijkste maatregel gericht op wetlands en moerassen is een vergroting van het oppervlak en een 

natuurlijke ontwikkeling van wetland en moerasgebied als een structuurrijk landschap met een 

netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties (dynamiek, natuurlijk peilbeheer, ontwikkelen 

nieuw moeras), parallel aan een natuurlijke ontwikkeling van (ooi)bos in de uiterwaarden en delta's. 

 
Oppervlakte foerageerbiotoop: 
 
Actie:  Het oppervlak aan wetland en moeras, in met name het laagveen- en zeekleigebied en 

rivierengebied, moet worden vergroot, waarbij ook meer (groot) open water (meren, plassen, 

rivierarmen) moet worden gerealiseerd. Welke oppervlakten nodig zijn voor levensvatbare 

populaties moet worden afgeleid uit onderzoek naar de draagkracht van gebieden voor 

kolonies en populaties van de aandachtsoorten.  

Actie:  Er moet een netwerk van geschikte foerageergebieden langs de trekroutes ontwikkeld 

worden, met name in het rivierengebied. Waar nieuwe, of te verbeteren, foerageergebieden 

moeten worden ontwikkeld, dient te worden afgeleid uit onderzoek naar de beweging door 

Nederland en het landschapsgebruik tijdens de trekperiodes.  

 
 
Isolatie, afstand, verbinding: 

Actie:  Het beheer van verbindende elementen (heggen, houtwallen, kanalen, vaarten) in en rondom 

bebouwing met (potentiële) kolonieplaatsen van de meervleermuis moet worden afgestemd 

op een goede verbinding tussen verblijfplaats en foerageergebied.  

Actie:  Het beheer van verbindende elementen (heggen, houtwallen, singels, lanen, kanalen en 

vaarten met opgaande oeverbegroeiing) tussen bebouwing of bosgebied met (potentiële) 

kolonieplaatsen van de ruige dwergvleermuis moet worden afgestemd op goede een 

verbinding tussen verblijfplaats en foerageergebied.  

Actie:  De verbinding tussen wetlands en moerassen en de omliggende deelleefgebieden waarin 

verblijfplaatsen gevonden kunnen worden (bossen en dorpen) moet worden verbeterd om 

(potentiële) isolatie tegen te gaan.  

Actie:  De afstand tussen wetlands en moerassen en de omliggende deelleefgebieden waarin ruige 

dwergvleermuizen hun verblijfplaatsen vinden (bossen) moet worden verkleind door het 

toestaan van ontwikkeling van (ooi)bos in het wetland en moerasgebied in ruime zin, en door 

ontwikkeling van wetland en moeras op de overgangen van laag naar hoog Nederland.   

 

Foerageergebied buiten natuurgebieden / buiten wetlands en moerassen:  

Herstel van de voedselsituatie in het agrarisch gebied, en van de voedselsituatie met betrekking tot 

wateren in zowel agrarisch als stedelijk gebied, is dringend gewenst in aanvulling op de EHS. 

 
Actie:  De kwaliteit van het agrarische gebied als potentieel jachtgebied voor de aandachtsoorten 

verbeteren in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid, door het tegengaan van de 
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schaalvergroting, de ontwikkeling van kleine landschapselementen en extensivering van het 

agrarisch grondgebruik.  

Actie:  De kwaliteit van de wateren in het agrarisch gebied als potentieel jachtgebied voor de 

aandachtsoorten verbeteren in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid, door 

ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering van de waterkwaliteit van 

rivieren/riviertjes, sloten en vaarten (zie ook beheer watergangen in het agrarische 

landschap).  

Actie: Bestaande beheerspakketten voor agrarisch natuurbeheer toetsen voor de aandachtsoorten 

en zo nodig aanvullen/aanpassen en/of nieuwe pakketten formuleren. 

Actie: Implementatie streefwaarden in nationaal, provinciaal en gemeentelijk beleid. 

Actie: Bevorderen deskundigheid van lokale natuurgroepen door voorlichting en ondersteunen van 

lokale projecten voor herstel van leefgebied. 

Actie:  Actueel landschapsgebruik van de ruige dwergvleermuis gedetailleerd en concreet 

onderzoeken en, aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in MER, 

landschapsbeleidsplannen, landinrichting enzovoorts.  

 

7.2 Dynamiek en waterhuishouding 

 
Dynamiek   Natuurlijke dynamiek is in Nederland vrijwel uitgebannen. Het is echter een essentiële 

factor in het ontstaan en voortbestaan van een landschap met hoog productieve verlandingsvegetaties 

en oeverzones, het steeds weer opnieuw laten ontstaan van open water en het scheppen van 

voorwaarden voor een natuurlijke bosontwikkeling waarin een goede voedselproductie en groot 

aanbod aan verblijfplaatsen voor vleermuizen gegeven is.  

 

Actie:  Het waar mogelijk en zoveel mogelijk toelaten van natuurlijke dynamiek in het rivierengebied. 

Actie:  In overleg met terreinbeheerders en andere des kundigen onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn om natuurlijke dynamiek inclusief het optreden van 'natuurlijke rampen' in grotere 

moerasclusters, en ten aanzien van de oevers van groot open water, te herstellen. 

 
Peilbeheer   In Nederland heerst een peilregime met relatief hoge waterpeilen in de zomer en lage 

waterpeilen in de winter. Dit is tegengesteld aan een natuurlijk functionerend watersysteem. Dit 

onnatuurlijk peilbeheer beïnvloedt de voedselproductie voor vleermuizen negatief en gaat een 

natuurlijke ontwikkeling van het landschap tegen.  

 

Actie: Waar mogelijk en zoveel mogelijk werken aan herstel van het natuurlijke peilregime, zodat de 

kwaliteit van het wetland en moerasgebied in Nederland als potentieel jachtgebied voor de 

aandachtsoorten in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid verbetert, door verhoging 

van de voedselproductie en door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties.  

Actie: Afspraken maken met terreinbeheerders en waterbeheerders over bijstelling van peilregimes 

op termijn. 
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Verdroging vegetaties en afname kwel   Verdroging, en de daarmee samenhangende afname van 

kwel, is een algemeen erkend probleem in Nederland waar ook landelijk, provinciaal en lokaal 

maatregelen tegen worden genomen. Verdroging beïnvloedt aanbod, diversiteit en spreiding in het 

seizoen van prooi--insecten ongunstig 

 
Actie: Analyseren van de gevolgen van diepe ontwatering en waterwinning rondom wetlands en 

moerassen op kwaliteit van als (potentieel) jachtgebied voor vleermuizen in de zin van 

voedselaanbod en bejaagbaarheid. 

Actie:  Het waar mogelijk en zoveel mogelijk toelaten van een natuurlijke dynamiek en 

sedimentenhuishouding in het rivierengebied, om diepte-erosie van rivieren en verhoging van 

de uiterwaarden, en daarmee verdroging van uiterwaarden tegen te gaan. 

 
 
Beheer waterga ngen in het agrarische landschap   Sloten, vaarten en allerlei kleinere wateren in 

het landelijk gebied en in de dorpen en de stadsranden in de overgang naar het landelijke gebied 

buiten de natuurgebieden zijn belangrijke (potentiële) voedselbronnen en jachtgebieden voor onder 

andere de ruige dwergvleermuis. Herstel van de natuurlijke vegetatie en overlevingsmogelijkheden 

voor vissen, amfibieën en ongewervelden moeten meer aandacht krijgen in het agrarisch 

natuurbeheer en in waterbeheersplannen en in de keuren van waterbeheerders. 

 
Actie:  De kwaliteit van de wateren in het agrarisch gebied als potentieel jachtgebied voor de 

aandachtsoorten verbeteren in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid, door 

ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering van de waterkwaliteit van 

rivieren/riviertjes, sloten en vaarten.  

Actie: Waterbeheersplannen en de waterschapskeuren toetsen op vleermuisvriendelijkheid en in 

overleg met waterbeheerders vaststellen van knelpunten. 

Actie: Bewaken implementatie van voorstellen in waterbeheersplannen en waterschapskeuren. 

Actie: Bevorderen deskundigheid lokale natuurgroepen door voorlichting en ondersteunen van lokale 

projecten voor herstel van leefgebied. 

 

7.3 Waterkwaliteit 

Eutrofiëring   Nederlandse wateren behoren tot de meest met meststoffen vervuilde wateren binnen 

Europa. Het terugdringen van de 'vermesting' van binnenwateren krijgt beleidsmatig relatief veel 

aandacht. Vermesting van het water beïnvloedt vleermuizen op complexe en nog onvoldoende 

begrepen wijze. Enerzijds leidt een matige eutrofiëring tot een vergroting van de productie van 

dansmuggen en daarmee tot vergroting van het voedselaanbod voor de aandachtsoorten. Anderzijds 

leidt een hoge eutrofiëring tot vertroebeling, verandering in de insectenfauna, verandering in de 

zuurstofhuishouding, snellere verlanding et cetera en beïnvloedt het de grootte, de diversiteit en 

spreiding van het voedselaanbod over het seizoen in ongunstige zin.  

 

Actie: Onderzoek naar de relatie tussen eutrofiëring en voedselaanbod voor iedere aandachtsoort.  

Actie: Eisen van aandachtsoorten aan de waterkwaliteit vertalen in een meer ecologische 

normstelling. 
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Verzuring   Verzuring verandert de waterkwaliteit, met een kettingreactie aan gevolgen voor kwaliteit 

en successie van vegetaties, en ontwikkelingskansen van allerlei insectenlarven. Dit heeft gevolgen 

voor de voedselsituatie (zie eutrofiëring). Hierover zijn echter maar beperkt gegevens beschikbaar.  

 

Actie: Onderzoek naar de relatie tussen verzuring en voedselaanbod voor iedere aandachtsoort.  

Actie: Eisen van aandachtsoorten aan de waterkwaliteit vertalen in een meer ecologische 

normstelling. 

 

Persistente toxische stoffen Bij de meervleermuis is accumulatie van persistente toxische stoffen 

van uit vervuilde waterbodems aangetoond. Omdat ook de andere aandachtsoorten veel op 

dansmuggen foerageren ligt het voor de hand dat ook deze soorten risico's lopen. 

 

Actie: Onderzoek naar het (potentiële) optreden van en de effecten van de accumulatie van toxische 

stoffen vanuit de waterbodems op reproductie en survival van de aandachtsoorten. 

Actie: Eisen van aandachtsoorten aan de waterkwaliteit vertalen in een meer ecologische 

normstelling. 

 

 

 

7.4 Beheer wetland- en moerasvegetaties  

 

Beheer van de landschaps- en vegetatiestructuur De landschappen en vegetaties in het open 

Nederlandse wetland- en moerassengebied zijn relatief structuurarm. Ze bieden daardoor lang niet 

overal het voor wetlands en moerassen natuurlijke landschapsmozaïek met veel (microklimatisch 

gunstige) rand- en overgangszones, waarin de productie van insecten hoog is, insecten beschutting 

vinden en vleermuizen efficiënt bejaagbare foerageergebieden vinden.  

 
Actie:  De landschaps- en vegetatiestructuur van de wetlands en moerassen in Nederland als 

potentieel jachtgebied voor de aandachtsoorten verbeteren, door een natuurlijk dynamisch 

beheer dat leidt tot een natuurlijke ontwikkeling van een structuurrijk landschap met een 

netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties en een natuurlijke ontwikkeling van 

(ooi)bos. 

Actie:  De kwaliteit van het groter open water (vaarten, kanalen, rivieren, meren, plassen) in 

Nederland als potentieel jachtgebied voor de aandachtsoorten verbeteren in de zin van 

voedselaanbod en bejaagbaarheid, door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en 

(ooi)bos.  
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Vegetatiebeheer Vegetatiebeheer is veelal gericht op bepaalde vegetaties of successiestadia of 

bepaalde plantensoorten en te weinig op de van de vegetatie afhankelijke fauna. De voor een 

optimale productie van prooi--insecten benodigde structuur- en soortendiversiteit in de vegetatie wordt 

niet gerealiseerd.  

 
Actie: Analyse van de invloed van de gebruikte beheersvormen (maaien, rietsnijden, beweiden, 

natuurlijke begrazing) op de grootte, diversiteit en spreiding in het seizoen van het aanbod 

aan prooisoorten voor vleermuizen.  

Actie: Resultaten in overleg en samenwerking met LNV, waterschappen, terreinbeheerders en 

dergelijke inpassen in beheersmaatregelen. 

 
 

Open water versus verlanding Wetlands en moerassen in laagveen, zeeklei en rivierengebied 

kunnen onder invloed van o.a. het gevoerde waterbeheer, eutrofiering en gebrek aan dynamiek 

doorgaan in successie en verbossen. Voor de meervleermuis leidt dit tot een afname van het 

oppervlak aan open water als foerageergebied. Natte en jonge verlandingsstadia zijn nodig voor de 

productie van voedsel.  

 

Actie:  Waar mogelijk en zoveel mogelijk toelaten van natuurlijke dynamiek in het rivierengebied (zie 

ook 7.2). 

Actie:  In overleg met terreinbeheerders en andere des kundigen onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn om natuurlijke dynamiek inclusief het optreden van 'natuurlijke rampen' in grotere 

moerasclusters, en ten aanzien van de oevers van groot open water, te herstellen (zie ook 

7.2). 

 

7.5 Medegebruik 

 
Recreatie Inrichting en beheer ten behoeve van recreatie kunnen een op productie van prooi--

insecten en bejaagbaarheid van moerassen en wetlands gericht landschaps, vegetatie- en 

waterbeheer in de weg staan.  

 

Actie: Analyse van de invloed van inrichting en beheer van moerassen en wetlands ten behoeve van 

recreatie op het landschaps, vegetatie- en waterbeheer, en de invloed daarvan op het 

voedselaanbod en de bejaagbaarheid van het landschap voor vleermuizen.  

Actie: Knelpunten in overleg en samenwerking met LNV en de terreinbeheerders opheffen. 

 
Visstandbeheer Visstandbeheer kan in combinatie met de inrichting van het water een negatief effect 

hebben op de overlevingskansen voor allerlei ongewervelden en hun larven, en daarmee op het 

voedselaanbod voor vleermuizen.  

 
Actie: Analyse van de invloed van visserij en visstandbeheer in moerassen en wetlands op de 

overlevingskansen voor allerlei ongewervelden en hun larven, en daarmee op het 

voedselaanbod voor vleermuizen  
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Actie: Resultaten in overleg en samenwerking met ECLNV (?) en OVB inpassen in visstandbeheer. 

Actie: Verankeren van maatregelen voor aandachtsoorten in visstandbeheersplannen in 

samenwerking met LNV directie Visserij. 

Actie: Het aangaan van samenwerking met visstandbeheerders voor een meer op ecologische 

grondslag geënt visstandbeheer. 

Actie: Voorlichting en advies over de aandachtsoorten. 

 

7.6 Aandachtspunten met betrekking tot deelleefgebieden buiten moerassen 

Vleermuizen zijn afhankelijk van een netwerk van verschillende functionele deelleefgebieden. 

Maatregelen moeten buiten de foerageergebieden in moerassen en wetlands ook die 

landschapsdelen betreffen waar verblijfplaatsen gezocht worden of waarlangs de 

verplaatsingen door het landschap plaatsvinden.  

 
Actie:  Bij ingrepen, beleidsvoorbereiding en beheersplanning het actueel landschapsgebruik van 

vleermuizen gedetailleerd en concreet onderzoeken en, aangevuld met gegevens uit 

bestaande databanken, meewegen in MER, landschapsbeleidsplannen, landinrichting, 

beheersplannen voor bosgebied en landgoederen enzovoorts.  

 

Oppervlakte bosgebied In de Nederlandse laaglandlandschappen is het aandeel bos, mede als 

gevolg van intensief menselijk/agrarisch gebruik en het gevolgde rivierveiligheidsbeleid, relatief 

beperkt. Het aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en concrete vleermuisbomen is daardoor 

onnatuurlijk klein. 

 

Actie:  Het aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en verblijfplaatsen in bomen, in het laagveen- en 

zeekleigebied en de oevers van groot open water of afgesloten zeearmen, vergroten, door het 

toestaan van verbossing als onderdeel van een netwerk van open water, moeras- en 

oevervegetaties en bos.  

Actie:  Het aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en verblijfplaatsen in bomen in het 

rivierengebied vergroten, door het toestaan van ooibosontwikkeling als onderdeel van een 

netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties en bos.  

Actie:  Natuurlijke dynamiek en 'rampen' (overstroming, natuurlijk waterregime/waterpeil, windworp et 

cetera) en een natuurlijke bosontwikkeling toestaan als essentiële factor in de ontwikkeling 

van holtes in bomen.  

Beheer bosgebied Het beheer van bosgebieden en oude landgoederen of parken op de overgang 

van laag Nederland naar de hogere delen is te weinig op het aanbod aan (potentiële) koloniegebieden 

en verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen en de aanwezigheid van vleermuizen gericht.  

 
Actie:  Het aanbod aan  (potentiële) koloniegebieden en verblijfplaatsen vergroten door een natuurlijk 

op het ontwikkelen van boomholtes gericht beheer van zowel bos, als landgoederen en 

parken in en aan de rand van laag Nederland. 

Actie:  Beheer van holle bomen richten op (potentieel) gebruik door vleermuizen en vellen/saneren 
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niet toestaan zonder grondig onderzoek vooraf en zonder gebleken noodzakelijkheid. Kennis 

en richtlijnen ontwikkelen voor het wegen van risico's, cultuurhistorische aspecten en 

natuurwaarden.  

Actie:  Beheer van bossen ontwikkelen in de richting van een meer natuurlijk en tot meer 

structuurdiversiteit leidend beheer, om zo het voedselaanbod en de bejaagbaarheid van de 

bossen voor vleermuizen te vergroten. 

Actie:  Actueel landschapsgebruik van vleermuizen gedetailleerd en concreet onderzoeken en, 

aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in de planning en uitvoering 

van het beheer van bosgebied, landgoederen en parken.  

 

Recreatie in bosgebied In op recreatie gericht beheer van bossen en lanen wordt onvoldoende 

prioriteit gegeven aan de ecologische waarden van oude en holle bomen en een natuurlijke 

bosontwikkeling.  

 

Actie:  Beheer van holle bomen richten op (potentieel) gebruik door vleermuizen en vellen/saneren 

niet toestaan zonder grondig onderzoek vooraf en zonder gebleken noodzakelijkheid.  

Actie: Analyse van de (schijnbare) tegenstellingen tussen het beheer met betrekking tot potentiële 

risico's bij instabiele bomen, cultuurhistorische aspecten en natuurwaarden.  

Actie: Resultaten in overleg en samenwerking met ECLNV en terreinbeheerders inpassen in beheer 

van bossen en landgoederen. 

 

Beheer gebouwen Intensief gebruik en onderhoud van gebouwen, onvoldoende bewustzijn en kennis 

over vleermuizen bij bewoners en beheerders, en onvoldoende aandacht van de overheid bij klachten 

of problemen met vleermuizen in gebouwen leidt tot een steeds kleiner wordend aanbod aan 

verblijfplaatsen in gebouwen.  

 

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) zomer- en winterverblijfplaatsen, alsmede de 

voor natuurbescherming verantwoordelijke overheden en organisaties, moeten hun 

verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de meervleermuis nemen en daarbij 

vakinhoudelijk en financieel worden ondersteund door respectievelijk deskundigen en 

overheid.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) zomer- en winterverblijfplaatsen moeten 

gehouden worden aan en ondersteund worden bij het nemen van hun verantwoordelijkheid 

t.a.v. vleermuizen, door de 'afhandeling van meldingen en klachten met betrekking tot 

vleermuizen' uit te voeren conform de modellen die daartoe zijn ontwikkeld door o.a de VZZ 

(Hollander 1998b) en de Stichting IKL (1998, 1999).  

Actie:  Ontwikkelen en inzetten van op de beheerders/eigenaren van gebouwen toegesneden 

voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van gebouwbewonende vleermuizen in 

het algemeen en de aandachtsoorten in het bijzonder.  

Actie: Zolders, of indien mogelijk alternatieve verblijfplaatsen, moeten geschikt gemaakt worden als 

verblijfplaats voor meervleermuizen.  
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Actie:  Ontwikkelen en inzetten van op de in ontwerp, bouw, onderhoud en renovatie van gebouwen 

werkzame beroepsgroepen toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer 

van gebouwbewonende vleermuizen in het algemeen en de aandachtsoorten in het bijzonder 

(zie bijvoorbeeld Dietz & Weber, 2001).  

Actie: Ervaringen met vleermuizen in gebouwen en het beheer van vleermuizen in gebouwen 

moeten centraal worden verzameld en regelmatig worden geëvalueerd ter ondersteuning van 

het voorlichtings- en beheerswerk op dat terrein.  

Actie:  Analyse van de aard en omvang van het gebruik van houtverduurzamingsmiddelen, en 

controle op handhaving van de regelgeving met betrekking tot het gebruik van deze middelen. 

Actie:  Ontwikkelen en inzetten van op de in de 'ongediertebestrijding' werkzame beroepsgroepen 

toegesneden voorlichting, advies en scholing t.a.v. bescherming en beheer van 

gebouwbewonende vleermuizen in het algemeen en de aandachtsoorten in het bijzonder.  

 

Beheer winterverblijven Het beheer van bossen, bomen en (ondergrondse delen van) gebouwen is 

niet gericht op hun functie als winterverblijf voor vleermuizen. De actiepunten met betrekking tot het 

oppervlak en beheer van bosgebied en bomen, en met betrekking tot het beheer van gebouwen 

gelden ook voor de functie van winterverblijf. Het beheer van de typisch als winterverblijf voor 

vleermuizen bekende onderaardse structuren zoals forten, bunkers, mergelgroeves, ijskelders en 

andere kelders is onvoldoende op hun functie als winterverblijf gericht.  

 

Actie:  Ontwikkelen en inzetten van op de beheerders/eigenaren van onderaardse structuren 

toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van 

vleermuiswinterverblijven c.q. overwinterende vleermuizen in het algemeen en de 

aandachtsoorten in het bijzonder.  

Actie:  In overleg met de eigenaren en gebruikers van de Limburgse mergelgroeves implementeren 

van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming en beheer van 

vleermuiswinterverblijven c.q. overwinterende vleermuizen in het algemeen en de 

aandachtsoorten in het bijzonder.  

Actie:  In overleg met de eigenaren en gebruikers van de Hollandse Waterlinie implementeren van de 

wettelijke bepalingen ten aanzien van de bescherming en beheer van 

vleermuiswinterverblijven c.q. overwinterende vleermuizen in het algemeen en de 

aandachtsoorten in het bijzonder.  

 

Beheer verbindende elementen In de ruimtelijke ordening en planologie wordt onvoldoende 

rekening gehouden met het landschapsgebruik van vleermuizen. Daarmee gaat niet alleen leefgebied 

verloren, maar wordt ook het landschap voor vleermuizen steeds minder 'doorlaatbaar'.  De 

actiepunten met betrekking tot isolatie en verbinding onder paragraaf 7.1 zijn ook hier van toepassing.  

 

Actie:  Bij ingrepen in het landschap zoals, dorpsuitbreiding, verdichting van de bebouwing, 

verstedelijking, wegverbreding, bruggenbouw,  aanleg van windparken, beheer van heggen, 

houtwallen enzovoorts, het actueel landschapsgebruik van vleermuizen gedetailleerd en 
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concreet onderzoeken en, aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in 

de planvoorbereiding en MER.  

 

Beheer rivieren en kanalen als trekroutes De meervleermuis overbrugt grotere afstanden tijdens de 

seizoenstrek vermoedelijk vooral via waterwegen. Maar ook de andere aandachtsoorten oriënteren 

zich aan waterwegen. Inrichting en beheer zijn niet op die functie gericht, waardoor doorlaatbaarheid 

en de beschikbaarheid van voedsel (potentiële) knelpunten vormen.  

 
Actie:  Analyse van het gebruik van rivieren en kanalen door trekkende meervleermuizen, en van 

(potentiële) uit inrichting en beheer van rivieren en kanalen resulterende knelpunten 

(verminderde doorlaatbaarheid). Zie ook 7.7. 

Actie:  In samenwerking met LNV en beheerders rivieren en kanalen maatregelen formuleren voor 

het opheffen van knelpunten.  

Actie:  De ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden langs de trekroutes. Zie 

ook 7.4.  

 

7.7 Aandachtspunten in het buitenland 

Nederland herbergt als gastland overwinterende of doortrekkende individuen en populaties van de 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis. Nederlandse populaties van de 

meervleermuis, rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis overwinteren ook buiten onze grenzen. 

Elders in Europa spelen vergelijkbare knelpunten als in Nederland.  

 

Actie:  Verantwoordelijke overheden en NGO's elders in Europa attenderen op, en ondersteunen bij 

het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van de foerageergebieden, zomer- 

en winterverblijfplaatsen en (trek)routes van de meervleermuis. 

Actie:  De ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden langs de trekroutes.  

 

 

7.8 Kennisleemte  

Goede kennis van ecologie, voorkomen en verspreiding, landschap- en habitatgebruik, 

aantallen/dichtheden en aantalsontwikkeling van soorten is essentieel voor effectieve bescherming. 

Voor vleermuizen is er sprake van het achterblijven van de onderzoeksinspanning. Veel essentiële 

informatie is daardoor niet voorhanden.  

Het omzetten van de beschermde status in actieve bescherming stagneert daardoor, totdat deze 

kennislacunes afdoende zijn opgevuld. Veel van de in het Beschermingsplan Moerasvogels (Den Boer 

2000) geformuleerde algemene op wetland en moeras gerichte actiepunten gelden ook voor 

vleermuizen. Er is dringend behoefte aan meer kennis en dus actie met betrekking tot het ontwikkelen 

van die kennis: 

 

Actie:  De aantallen/dichtheden en aantalsontwikkeling, inclusief reproductie en mortaliteit, in de 

verschillende regio's onderzoeken. En dit in samenhang met het landschaps- en 
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habitatgebruik en met de kwaliteit en beschikbaarheid van het leefgebied.  

Actie: Ontwikkelen van methoden voor het volgen van de aantalsontwikkeling van de 

aandachtsoorten. 

Actie: Analyse van beschikbare verspreidingsgegevens van vleermuizen in relatie tot landschap- en 

habitatparameters. 

Actie:  Het habitatgebruik en de ecologie van kolonies van de aandachtsoorten ((klimatologische) 

eisen aan verblijfplaatsen, netwerk aan verblijfplaatsen, uitwisseling tussen verblijfplaatsen en 

tussen kolonies, dagelijkse routes, home range, kerngebied binnen foerageergebied, 

samenhang met kwaliteit en beschikbaarheid leefgebied, knelpunten) onderzoeken.   

Actie:  Het habitatgebruik tijdens, en ecologie van het paarseizoen van de aandachtsoorten 

(verblijfplaatsen, relatie met trekroutes en foerageergebieden, relatie met bostype en beheer, 

samenhang met kwaliteit en beschikbaarheid leefgebied, kansen voor monitoring van 

aantallen territoriale mannetjes, knelpunten) onderzoeken.   

Actie:  Het habitatgebruik tijdens, en ecologie van de seizoenstrek van de aandachtsoorten 

(trekgedrag, trekroutes, aantallen trekkende dieren, tussentijdse foerageergebieden en 

verblijfplaatsen, kerngebied binnen foerageergebieden, overwinteringsgebieden, samenhang 

met kwaliteit en beschikbaarheid leefgebied, knelpunten) onderzoeken.  

Actie:  Het habitatgebruik tijdens, en ecologie en strategie van het overwinteren van de 

aandachtsoorten (overwinteringsgebieden en -verblijven, samenhang met kwaliteit en 

beschikbaarheid leefgebied, knelpunten) onderzoeken.   

Actie:  De overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse standpopulaties en 

gastpopulaties van de rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis in Nederland inventariseren 

(aantallen, ontwikkeling, boomsoorten, bostype, samenhang met kwaliteit en beschikbaarheid 

leefgebied, samenhang met bosbeheer, knelpunten).   

Actie:  De overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse populaties van de 

meervleermuis in Nederland en over de grens inventariseren (aantallen, ontwikkeling, 

knelpunten).   

Actie:  De verblijfplaatsen of het verblijfplaatstype van dat deel van de populatie van de 

meervleermuis dat niet in de bekende typen winterverblijven wordt waargenomen opsporen 

(knelpunten).  

Actie:  De voedselecologie van de aandachtsoorten, en de samenhang tussen het beheer van 

landschap, vegetaties en wateren en het voedselaanbod voor de aandachtsoorten 

onderzoeken.  

Actie:  De effecten van eutrofiëring en verzuring op het voedselaanbod voor de aandachtsoorten. 

Actie:  Het voorkomen en de effecten van de accumulatie van toxische stoffen vanuit de 

waterbodems op reproductie en survival van de aandachtsoorten onderzoeken. 
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7.9 Draagvlak voor maatregelen 

Beschermingsmaatregelen kunnen alleen slagen wanneer een brede steun gegeven is. In zijn 

algemeenheid is er in Nederland zeker draagkracht voor de bescherming van vleermuizen. Het 

professioneel bewustzijn bij de verschillende beroepsgroepen wier werk de overlevingskansen van 

vleermuizen raakt, is echter onvoldoende. Naast algemene voorlichting en educatie, is daarom 

specifiek op de doelgroep toegesneden voorlichting en advies noodzakelijk. Een divers pakket van 

doelgroepgerichte voorlichtingsmiddelen is wenselijk. 

 

Actie:  Ontwikkelen en inzetten van op de diverse professionele doelgroepen toegesneden 

voorlichting, advies en scholing t.a.v. bescherming en beheer van vleermuizen in het 

algemeen en de aandachtsoorten in het bijzonder. Professionele doelgroepen zijn o.a. de in 

ontwerp, bouw, onderhoud en renovatie van gebouwen werkzame beroepsgroepen, 

'ongedierte'-bestrijders, bos- en terreinbeheerders, boomverzorgers, rivierbeheerders, 

waterschappen, agrariërs, organisaties voor sport- en binnenvisserij, regionale en lokale 

overheden et cetera.  

Actie: Ontwikkelen van divers voorlichtingsmateriaal: brochure, 'fact-sheets', diaseries, 

posterpresentaties. 

Actie: Minimaal tweejaarlijkse uitgave eenvoudige nieuwsbrief, eventueel geautomatiseerd. 

Tweejaarlijks samenvattende nieuwsbrief inzetbaar voor voorlichting en advisering. 

Actie: Bevorderen deskundigheid lokale natuurgroepen door voorlichting en ondersteunen van lokale 

projecten voor herstel van leefgebied. 

Actie: Workshop met terreinbeheerders, waterbeheerders, soortdeskundigen en 

natuurontwikkelingsdeskundigen m.b.t. "eisen aan natuurontwikkeling voor veiligstellen 

aandachtsoorten"; uitkomsten publiceren. 

 
7.10 Monitoring en evaluatie 

In het zogenoemde NEM-programma van het Natuurplanbureau bij het RIVM is aandacht voor het 

volgen van de algemene nationale trend van twee van de vier aandachtsoorten. Het is wenselijk voor 

alle aandachtsoorten op nationaal niveau en per relevant gebied nauwkeurig te weten wat de 

ontwikkelingen in aantallen zijn.  

 

Actie: Ontwikkelen van methoden voor het volgen van de aantalsontwikkeling van de 

aandachtsoorten. 

Actie: Jaarlijks monitoren van aantallen en verspreiding, landelijk en per gebied van alle 

aandachtsoorten; jaarlijks publicatie van de resultaten. 

Actie: Ontwikkelen methoden om voor de aandachtsoorten inzicht te krijgen in de Nederlandse 

reproductie gericht op evaluatie van de doelmatigheid van het gevoerde beheer en met het 

oog op lange termijn ontwikkelingen van de soorten. 

Actie: Beleidsevaluatie Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen en Beschermingsplan 

Moerassen: jaarlijks een voort gangs evaluatie, in 2005 (of het uiteindelijke de einde van de 

looptijd van het Beschermingsplan Moerassen) een algehele evaluatie.  
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Actie: Evaluatie inzet instrumenten beheersovereenkomsten, verwerving, inrichting en beheer. 

Actie: Evaluatie effectiviteit overige instrumenten. 

Actie: Actualisatie, aanvulling en koppeling van bestaande databanken over wetlands en 

zoetwatermoerassen, vegetatie, hydrologie, natuurontwikkeling en vleermuizen. Analyse van 

de samenhangen. 

 

 

7.11  Coördinatie Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen / Beschermingsplan 

Moerassen 

Het Beschermingsplan Vleermuizen van Moerassen geeft de aanzet tot en uitwerking aan vele 

tientallen activiteiten en projecten. De uit het Beschermingsplan voortvloeiende acties en projecten 

zullen voor het overgrote deel, geïntegreerd met de Beschermingsplannen voor Vlinders en Libellen, 

Amfibieën en Reptielen, en Vaatplanten van Moerassen, worden geïmplementeerd binnen de 

uitvoering van het Beschermingsplan Moerassen. Begeleiding va n lopende maatregelen en 

onderzoek, een goede administratie van voortgang en resultaat van acties, uitwisseling van informatie, 

afstemming tussen activiteiten en personen en samenbrengen van ideeën en initiatieven vereist een 

goede aansturing.  

Daartoe zal door het ministerie van LNV een stuurgroep worden ingesteld waarin onder andere het 

rijk, de provincie, terreinbeheerders, de Vleermuiswerkgroep Nederland van de Vereniging voor en 

Zoogdierkunde, Zoogdierbescherming (VZZ), de Vlinderstichting, RAVON, 

waterkwantiteitsbeheerders, Rijkswaterstaat en 'het' onderzoek zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep 

rapporteert jaarlijks over de financiële situatie, de voortgang en de kwaliteit van de uitvoering van het 

Beschermingsplan Moerassen en adviseert het rijk en andere betrokken partijen jaarlijks over de 

prioritering en zonodig bijstelling van het plan van aanpak.  

 

Actie: In overleg met het ministerie van LNV en de soortbeschermingsorganisaties, VZZ, de 

Vlinderstichting, RAVON, en eventueel FLORON de benodigde formatieplaats(en) voor het 

coördineren van het Beschermingsplan Moerassen vaststellen. 

Actie: Installeren stuurgroep en aanstellen coördinator(en) voor de looptijd van Beschermingsplan 

Moerassen.  
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Bijlage 1. analyse van de toestand per soort in samenhang met de toestand van de moerassen  

 

Meervleermuis (Myotis dasycneme) 

 

1 Habitat  

 

Fysisch geografische regio's 

 

Foerageergebied: laagveen, zeeklei, rivierklei,  

Kolonieplaatsen:   bebouwing in laagveen, zeeklei, rivierklei en aangrenzende hogere 

zandgronden/stuwwallen, 

Winterverblijven:  duinen, stuwwallen/hogere zandgronden, krijtlandschap.  

 

Landschap 

Laagveenwetlands- en moerassen, rivierengebied, grote open wateren. afgesloten zeearmen, kanalen 

en vaarten.  

 

Wetlandkarakteristiek 

Open waterrijke landschappen, met open water en oevervegetaties.  

 

2 beperkende factoren en bedreigingen 

 

Beperkingen voor een duurzame populatie in Nederland 

 

Factor beperking 

 

Reproductie onvoldoende gegevens 

Mortaliteit onvoldoende gegevens, incidenteel kleine rampen  

Habitat oppervlak en kwaliteit foerageerbiotoop onvoldoende  

 beschikbaarheid netwerk kerkzolders en andere verblijfplaatsen 

 kwaliteit netwerk aan trekroutes  

 

Achterliggende factoren voor beperkingen  

 

Beschikbaarheid foerageerbiotoop 

Het oppervlak aan natuurlijke foerageergebied zoals plassen en meren is afgenomen (drooglegging 

en inpoldering) en deels vervangen door kanalen en vaarten als foerageergebied met ongunstiger 

voedsel aanbod. Verlanding van wetland en moerassen leidt tot verdere afname aan foerageerhabitat.  

 

Dynamiek en Waterhuishouding 

De meeste wetlands ontberen de natuurlijke dynamische processen waardoor verlanding en 
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verbossing versnelt en niet steeds opnieuw ook open water als foerageergebied ontstaat. Onnatuurlijk 

waterpeilbeheer, i.c. stabilisering en omkering van zomer en winterpeil verstoren de productie van 

prooi-insecten in diversiteit en spreiding in het seizoen, en bevorderen een snellere verlanding en 

verbossing waardoor open water als foerageergebied verdwijnt. Verdroging en het daardoor 

verdwijnen van kwelgebieden in laagveenmoerassen beïnvloedt de productie van prooi--insecten in 

diversiteit en spreiding in het seizoen in ongunstige zin. Specifieke foerageergebieden kunnen 

droogvallen.  

 

Waterkwaliteit 

Eutrofiëring leidt enerzijds tot een toename in productie van insecten in wetlands, maar anderzijds 

door vertroebeling van water en door versnelling van het verlandingsproces tot verstoring van het 

voedselaanbod in hoeveelheid, diversiteit en spreiding in het seizoen, en bovendien tot het afnemen 

van open water als foerageerhabitat. Ophoping van persistente in vet oplosbare toxische stoffen uit 

vervuilde waterbodems vormen een risico voor met name de jongen die gezoogd worden en 

overwinterende meervleermuizen (Reinhold, 1994, Reinhold et al., 1999). Over de invloed van 

verzuring zijn geen concrete gegevens voorhanden. 

 

Beheer 

Het beheer van wetlands en laagland in ruime zin is te weinig gericht op structuurrijke landschappen 

en vegetaties waardoor de voedselproductie niet optimaal is, en het oppervlak of de lengte aan 

beschutte oeverzone's met oevervegetaties waarlangs gejaagd kan worden te gering. Verlanding leidt 

tot afname aan open water.  

 

Medegebruik wetlands en moerasgebieden 

Medegebruik van wetlands en moerasgebieden is van invloed door prioriteit in het beheer voor 

recreatie en medegebruik boven optimaal natuurlijk beheer, en via het effect van het gevoerde 

visstandbeheer via de vegetatie op de voedselproductie.  

 

Deelleefgebieden buiten wetlands 

Een steeds intensiever menselijk gebruik en onderhoud van gebouwen leidt tot afname van de 

beschikbaarheid van kerken, kastelen, boerderijen, woonhuizen enzovoorts als verblijf voor 

(kraam)kolonies of als winterverblijf. In actuele verblijfplaatsen aanwezige dieren lopen het risico 

'verdelgd' of onvakmatig 'buitengesloten' te worden. Door steeds intensiever gebruik van onderaardse 

structuren als kelders en forten e.d. en prioriteit van menselijk gebruik boven hun functie als 

winterverblijf neemt de beschikbaarheid als winterverblijf af. Verstedelijking, dorpsuitbreiding, 

uitbreiding wegennet, intensivering autoverkeer en intensivering van gebruik waterwegen, leiden tot 

moeilijkere uitwisseling tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen. Waterkwaliteit en het op 

bevaarbaarheid en een snelle waterafvoer gerichte beheer van het rivierenlandschap leiden tot een 

gebrekkig voedselaanbod voor trekkende meervleermuizen. 
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Aandachtspunten in het buitenland 

Knelpunten voor de Nederlandse meervleermuispopulaties liggen voornamelijk in Nederland zelf, 

maar kunnen ook de waterwegen en het landschap in en aan de voet van het ons omringende heuvel- 

en bergland betreffen. In deze regio's spelen vergelijkbare knelpunten als in Nederland: beheer 

kanalen en rivierenlandschap / voedselsituatie; beheer gebouwen / zomerverblijf, tijdelijk verblijf en 

winterverblijf; beheer onderaardse structuren / winterverblijf.  

 

Draagvlak voor maatregelen 

In algemene zin is een draagvlak voor maatregelen aanwezig. Beheerders van open water, rivieren en 

moerassen en van gebouwen in laag Nederland hebben onvoldoende kennis van hun 

verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor bescherming van de meervleermuis.  

 

3. Prioritering beschermingsmaatregelen 

Belangrijkste maatregel voor de meervleermuis gericht op wetlands en moerassen is een vergroting 

van het oppervlak en een natuurlijke ontwikkeling van wetland en moerasgebied met een structuurrijk 

netwerk van open water en moeras- en oevervegetaties (dynamiek, natuurlijk peilbeheer, ontwikkelen 

nieuw moeras).  

 

Soortgerichte maatregelen 

Actie:  De kwaliteit van het groter open water (vaarten, kanalen, rivieren, meren, plassen) in 

Nederland als potentieel jachtgebied voor de meervleermuis verbeteren in de zin van 

voedselaanbod en bejaagbaarheid, door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en 

verbetering van de waterkwaliteit.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) foerageergebieden, zomer- en 

winterverblijfplaatsen en (trek)routes, alsmede de voor natuurbescherming verantwoordelijke 

overheden en organisaties, moeten hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de 

meervleermuis nemen en daarbij vakinhoudelijk en financieel worden ondersteund door 

respectievelijk deskundigen en overheid.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) zomer- en winterverblijfplaatsen in het 

zomerleefgebied moeten gehouden worden aan en ondersteund worden bij het nemen van 

hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de meervleermuis, door de 'afhandeling 

van meldingen en klachten met betrekking tot vleermuizen' uit te voeren conform de modellen 

die daartoe zijn ontwikkeld door o.a de VZZ (Hollander 1998b) en de Stichting IKL (1998, 

1999).  

Actie:  Het beheer van verbindende elementen (heggen, houtwallen, kanalen, vaarten) in en rondom 

bebouwing afstemmen op goede verbinding tussen verblijfplaats en foerageergebied.  

Actie:  De ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden langs de trekroutes.  

Actie:  Specifiek op de diverse beheerders van moerassen en op beheerders van gebouwen 

toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van de meervleermuis 

ontwikkelen. 

Actie:  Actueel landschapsgebruik van de meervleermuis gedetailleerd en concreet onderzoeken en, 
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aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in MER, 

landschapsbeleidsplannen, landinrichting enzovoorts.  

Actie:  Vervuilde waterbodems saneren en/of het beheer van wateren richten op het schoner worden 

van waterbodems.  

Actie:  Verantwoordelijke overheden  en NGO's elders in Europa attenderen op, en ondersteunen bij 

het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van de foerageergebieden, zomer- 

en winterverblijfplaatsen en (trek)routes van de meervleermuis. 

Actie:  Het beheer van beviste wateren, in samenwerking met organisaties voor sport- en 

binnenvisserij, afstemmen op verbetering voedselaanbod.  

 

Soortbeschermingsplannen 

Nota Vleermuisbescherming LNV (Ministerie van LNV 1988). Een species action plan voor prioritaire 

soorten, van de Advisorry Committee van de Bats Agreement (Anonymous 1998a). Actieplan van de 

Council of Europe voor de Bescherming van de meervleermuis (Myotis dasycneme) in Europa 

(Limpens et al. 2000). Aandachtsoort in een actieplan van de Provincie Gelderland (Dijkstra et al. 

1999). Een van de 20 als prioriteit en voorbeeld nader uitgewerkte species action plans binnen het 

IUCN Global Action Plan for Microchiropteran Bats (Hutson et al. 2001).  

 

4. Leemtes in kennis 

De kennis over het landschaps- of habitatgebruik en de voedselecologie is te weinig concreet om 

effectieve bescherming te kunnen formuleren en implementeren. Er is behoefte aan concrete 

gegevens over  

- de aantalsontwikkeling, reproductie en mortaliteit in de verschillende regio's.  

- het habitatgebruik en de ecologie van kolonies: netwerk aan verblijfplaatsen, de uitwisseling 

tussen verblijfplaatsen en tussen kolonies, dagelijkse routes, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range. 

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van de seizoenstrek: gevolgde routes en gebruikte 

tussentijdse foerageergebieden en verblijfplaatsen.   

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van het paarseizoen: verblijfplaatsen, relatie met trekroutes 

en foerageergebieden.   

- de overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse populaties van de meervleermuis in 

Nederland en over de grens.   

- de verblijfplaatsen van dat deel van de populatie dat niet in de bekende winterverblijven wordt 

waargenomen.  

- de voedselecologie en samenhang tussen het beheer van landschap, vegetaties en wateren en 

het voedselaanbod.  

- de effecten van de accumulatie van toxische stoffen vanuit de waterbodems op reproductie en 

survival. 

 

5. Literatuur 

Zie algemene literatuurlijst 
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 

1 Habitat  

 

Fysisch geografische regio's 

 

Foerageergebied: laagveen, zeeklei, rivierklei, (maar ook stuwwallen, duinen, hogere zandgronden, 

krijtlandschap) 

Kolonieplaatsen:   bosgebied op stuwwallen, duinen, hogere zandgronden, en soms op laagveen, 

zeeklei of  rivierklei.  

Winterverblijven:  bosgebied op stuwwallen, duinen, hogere zandgronden, en soms op laagveen, 

zeeklei of  rivierklei.  

 

Landschap 

Laagveenwetlands en moerassen, rivierengebied, grote open wateren (maar ook bosgebied en 

waterrijk gebied op stuwwallen, duinen en hogere zandgronden).  

 

Wetlandkarakteristiek 

Open en halfopen waterrijke landschappen, met open water, oever- en moerasvegetaties.  

 

2 beperkende factoren en bedreigingen 

 

Beperkingen voor een duurzame populatie in Nederland 

 

Factor beperking 

Reproductie onvoldoende gegevens 

Mortaliteit onvoldoende gegevens   

Habitat oppervlak en kwaliteit foerageerbiotoop onvoldoende  

 beschikbaarheid netwerk aan geschikte boomholtes 

 

Achterliggende factoren voor beperkingen  

 

Beschikbaarheid foerageerbiotoop 

Het oppervlak aan natuurlijke foerageergebied boven wetlands en moerassen is afgenomen 

(inpoldering, drooglegging) en teruggebracht en deels en vervangen door kanalen en vaarten als 

foerageergebied met ongunstiger voedsel aanbod.  

  

Dynamiek en Waterhuishouding 

Ontbreken van dynamische processen en de stabilisering en omkering van zomer en winterpeil leiden 

tot een eenzijdig doorzetten van de verbossing. Het ontstaan van een mozaïek aan bos, water en 

moerasvegetaties als productief en voor de rosse vleermuis goed bejaagbaar wetland landschap 
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wordt zo tegengegaan. Door de versnelling van verlanding en verbossing ontstaan niet steeds weer 

nieuwe hoogproductieve jonge stadia. Het onnatuurlijk waterpeilbeheer en verdroging en het daardoor 

verdwijnen van kwelgebieden verstoren de productie van prooi-insecten in diversiteit en spreiding in 

het seizoen.  

 

Waterkwaliteit 

Eutrofiëring leidt enerzijds tot een toename in productie van insecten in wetlands, maar anderzijds tot 

vertroebeling van het water en versnelling van het verlandingsproces. Dit leidt tot verstoring van het 

voedsel aanbod in hoeveelheid, diversiteit en spreiding in het seizoen. Ophoping van persistente in 

vet oplosbare toxische stoffen uit vervuilde waterbodems vormen een potentieel risico voor de zich 

o.a. op dansmuggen voedende rosse vleermuizen. Over de invloed van verzuring zijn geen concrete 

gegevens. 

 

Beheer 

Het beheer (dynamiek, peilbeheer, maaibeheer, natuurlijke begrazing) van wetland landschappen en 

laagland in ruime zin is te weinig gericht op het handhaven of laten ontstaan van structuurrijke 

landschappen en vegetaties. Als gevolg daarvan is de voedsel productie niet optimaal, en ontbreekt 

veelal het mozaïek aan bos, water en moerasvegetaties als productief en voor de rosse vleermuis, 

ook in winderige situaties nog goed bejaagbaar wetland landschap.  

 

Medegebruik wetlands en moerasgebieden 

Medegebruik van wetlands en moerasgebieden beïnvloedt de rosse vleermuis indirect door prioriteiten 

in het beheer voor recreatie en medegebruik boven optimaal natuurlijk beheer.  

 

Deelleefgebieden buiten wetlands 

Als gevolg van intensief menselijk/agrarisch gebruik is het aandeel bos in de van nature al relatief 

open laagveen en zeekleigebieden verminderd. Intensief menselijk/agrarisch en 'rivierbeheer' hebben 

het van nature zeer bosrijke rivierengebied veranderd in een overwegend open landschap. Het 

aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en concrete vleermuisbomen (kraam-, paar- en 

overwinteringsbomen) is daardoor sterk verminderd. In het bos geproduceerde prooi-insecten en in de 

beschutting van het bos of de bosrand bejaagbare insecten zijn minder beschikbaar voor 

zomerpopulaties en trekkende populaties. 

Het beheer van bosgebieden is niet op een optimaal aanbod aan verblijfplaatsen voor rosse 

vleermuizen gericht. Recreatief medegebruik en cultuurhistorische waarden krijgen vaak prioriteit 

boven de natuurwaarde. Beheersplannen worden slechts in uitzonderingen (mede) op basis van 

gegevens over rosse vleermuizen opgesteld. Doordat kappen en zagen vaak in de late herfst en 

winter gebeurt lopen in bomen overwinterende rosse vleermuizen tevens grote directe risico's.  

Het aanleggen van meer en meer parken met windmolens in open gebieden langs de kust en in het 

rivierengebied kan bij de dagelijkse en seizoenstrek van rosse vleermuizen tot problemen leiden.  
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Aandachtspunten in het buitenland 

Wetlands en bosgebieden op de trekroutes van de rosse vleermuis in de kustzone en langs de grote 

rivieren in noordwest Europa zijn door Intensief agrarisch gebruik van het landschap en het 

rivierbeheer steeds kleiner geworden. Het beheer van wetlands en bosgebied leidt niet tot een 

optimaal aanbod aan voedsel en verblijfplaatsen voor trekkende rosse vleermuizen. In het algemeen 

spelen in het buitenland vergelijkbare knelpunten als in Nederland: beheer wetland en 

rivierenlandschap / voedselsituatie; beheer bossen / zomer-, paar- en winterverblijven, voedselsituatie. 

Bovendien is het beheer van gebouwen als tijdelijke en winterverblijven van belang.  

 

Draagvlak voor maatregelen 

In algemene zin is een draagvlak voor maatregelen aanwezig. Beheerders van open water, rivieren en 

moerassen en van bossen en bomen in laag Nederland op de overgang naar de hogere delen, 

hebben onvoldoende kennis van hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor bescherming van 

de rosse vleermuis.  

 

3. Prioritering beschermingsmaatregelen 

Belangrijkste maatregel voor de rosse vleermuis gericht op wetlands en moerassen is een vergroting 

van het oppervlak en een natuurlijke ontwikkeling van wetland en moerasgebied als een structuurrijk 

landschap met een netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties (dynamiek, natuurlijk 

peilbeheer, ontwikkelen nieuw moeras) in verbinding met een natuurlijke ontwikkeling van (ooi)bos in 

de uiterwaarden en delta's. 

 

Soortgerichte maatregelen 

Actie:  Het aanbod aan verblijfplaatsen voor de rosse vleermuis vergroten door een natuurlijk op het 

ontwikkelen van boomholtes gericht beheer van zowel bos, als landgoederen en parken in en 

aan de rand van laag Nederland.  

Actie:  De kwaliteit van het rivierengebied in Nederland, verbeteren als potentieel jachtgebied voor de 

rosse vleermuis in de zin van voedsel aanbod en bejaagbaarheid en/of potentieel aanbod van 

verblijfplaatsen, door ontwikkeling van oever-, moerasvegetaties en ooibos en verbetering van 

de waterkwaliteit.   

Actie:  De kwaliteit van het open water in Nederland buiten de als natuurgebied beheerde wetlands 

(vaarten, kanalen, meren, plassen) als potentieel jachtgebied voor de rosse vleermuis 

verbeteren, in de zin van voedsel aanbod en bejaagbaarheid, door ontwikkeling van oever- en 

moerasvegetaties en verbetering van de waterkwaliteit.   

Actie:  De ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden en langs de trekroutes.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) foerageergebieden, zomer- en 

winterverblijfplaatsen en (trek)routes, alsmede de voor natuurbescherming verantwoordelijke 

overheden en organisaties, moeten hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de 

rosse vleermuis nemen en daarbij vakinhoudelijk en financieel worden ondersteund door 

respectievelijk deskundigen en overheid.  

Actie:  Beheer van holle bomen richten op (potentieel) gebruik door vleermuizen en kappen/saneren 
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niet toestaan zonder grondig onderzoek vooraf en zonder gebleken noodzakelijkheid. Kennis 

en richtlijnen ontwikkelen voor het wegen van risico's, cultuurhistorische aspecten en 

natuurwaarden.  

Actie:  Specifieke op de diversiteit aan beheerders van moerassen en op beheerders van bossen en 

bomen toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van de rosse 

vleermuis ontwikkelen. 

Actie:  Actueel landschapsgebruik van de rosse vleermuis gedetailleerd en concreet onderzoeken en, 

aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in MER, 

landschapsbeleidsplannen, landinrichting beheersplannen voor bosgebied en landgoederen 

enzovoorts.  

Actie:  Verantwoordelijke overheden  en NGO's elders in Europa attenderen op, en ondersteunen bij 

het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van de foerageergebieden, zomer. 

en winterverblijfplaatsen en (trek)routes van de rosse vleermuis. 

 

Soortbeschermingsplannen 

Nota Vleermuisbescherming LNV (Ministerie van LNV 1988). Aandachtsoort in een actieplan van de 

Provincie Gelderland (Dijkstra et al. 1999).  

 

4. Leemtes in kennis 

De kennis over het landschaps- of habitatgebruik en de voedselecologie en concrete bedreigingen 

van de verschillende deelleefgebieden is te weinig concreet om effectieve bescherming te kunnen 

formuleren en implementeren.  

Er is behoefte aan concrete gegevens over  

- de aantalsontwikkeling, reproductie en mortaliteit in de verschillende regio's.  

- het habitatgebruik en de ecologie van kolonies: netwerk aan verblijfplaatsen, de uitwisseling 

tussen verblijfplaatsen en tussen kolonies, dagelijkse routes, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van het paarseizoen: verblijfplaatsen, relatie met trekroutes 

en foerageergebieden, relatie met bostype en beheer.   

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van de seizoenstrek: gevolgde routes in Nederland en 

eventuele gebruikte tussentijdse foerageergebieden en verblijfplaatsen, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- de overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse populaties en gastpopulaties van 

de rosse vleermuis in Nederland.   

- de voedselecologie en samenhang tussen het beheer van landschap, vegetaties en wateren en 

het voedselaanbod.  

- het eventueel optreden van en de effecten van de accumulatie van toxische stoffen vanuit de 

waterbodems op reproductie en survival van de rosse vleermuis. 

 

5. Literatuur 

Zie algemene literatuurlijst 
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Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

 

1 Habitat 

 

Fysisch geografische regio's 

 

Foerageergebied: laagveen, zeeklei, rivierklei, (maar ook stuwwallen, duinen, hogere zandgronden, 

krijtlandschap) 

Kolonieplaatsen:   bosgebied of bebouwing op stuwwallen, duinen, hogere zandgronden, en soms op 

laagveen, zeeklei of  rivierklei.  

Winterverblijven:  stedelijk gebied vooral op laagveen, zeeklei of  rivierklei  

 

Landschap 

Laagveenwetlands- en moerassen, rivierengebied, oevers van grote open wateren. (maar ook 

bosgebied en waterrijk gebied op stuwwallen, duinen en hogere zandgronden).  

 

Wetlandkarakteristiek 

Halfopen tot open waterrijke landschappen, met open water, oever- en moerasvegetaties.  

 

 

2 beperkende factoren en bedreigingen 

 

Beperkingen voor een duurzame populatie in Nederland 

 

Factor beperking 

Reproductie onvoldoende gegevens, minder belangrijke functie in Nederland 

Mortaliteit onvoldoende gegevens   

Habitat oppervlak en kwaliteit foerageerbiotoop onvoldoende  

 beschikbaarheid netwerk aan geschikte boomholtes 

 

Achterliggende factoren voor beperkingen  

 

Beschikbaarheid foerageerbiotoop 

Het oppervlak aan natuurlijke foerageergebied boven wetlands en moerassen is afgenomen 

(inpoldering, drooglegging) en teruggebracht, en deels en vervangen door kanalen en vaarten als 

foerageergebied met ongunstiger voedsel aanbod. In het open laagveen, en zeekleigebied en 

rivierengebied werken de afstand tussen wetlands en het biotoop voor verblijfplaatsen, of het 

ontbreken van biotoop voor verblijfplaatsen, en het gebrek aan verbindende elementen belemmerend. 

Door de grootschaligheid van het omliggende agrarische gebied ontbreken beschutte jachtbiotopen en 

verbindende elementen.  
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Dynamiek en Waterhuishouding 

Ontbreken van dynamische processen en de stabilisering en omkering van zomer en winterpeil leiden 

tot een eenzijdig doorzetten van de verbossing. Het ontstaan van een productief mozaïek aan bos, 

water en moerasvegetaties, met beschutte bejaagbare plekken voor de ruige dwergvleermuis wordt zo 

tegengegaan. Door de versnelling van verlanding en verbossing ontstaan niet steeds weer nieuwe 

hoogproductieve jonge stadia. Het onnatuurlijk waterpeilbeheer en verdroging en het daardoor 

verdwijnen van kwelgebieden verstoren de productie van prooi-insecten in diversiteit en spreiding in 

het seizoen. Het beheer van sloten, vaarten en allerlei kleinere wateren in het landelijk en stedelijk 

gebied is te weinig op natuurlijke oevervegetaties en rietkragen gericht waardoor voedsel en 

beschutte jachtplekken ontbreken.  

 

Waterkwaliteit 

Eutrofiëring leidt enerzijds tot een toename in productie van insecten in wetlands, maar anderzijds tot 

vertroebeling van het water en versnelling van het verlandingsproces. Dit leidt tot verstoring van het 

voedsel aanbod in hoeveelheid, diversiteit en spreiding in het seizoen. Omdat ook ruige 

dwergvleermuizen sterk op dansmuggen foerageren vormt ophoping van persistente in vet oplosbare 

toxische stoffen uit vervuilde waterbodems vormen een potentieel risico. Over de invl oed van 

verzuring zijn geen concrete gegevens. 

 

Beheer 

Het beheer (dynamiek, peilbeheer, maaibeheer, natuurlijke begrazing) van wetland landschappen en 

laagland in ruime zin is te weinig gericht op het handhaven of laten ontstaan van structuurrijke 

landschappen en vegetaties. Als gevolg daarvan is de voedsel productie niet optimaal, en ontbreekt 

veelal het mozaïek aan bos, water en moerasvegetaties waar de ruige dwergvleermuis beschutte 

jachtplekken vindt.  

 

Medegebruik wetlands en moerasgebieden 

Medegebruik van wetlands en moerasgebieden beïnvloedt de ruige dwergvleermuis indirect door 

prioriteiten in het beheer voor recreatie en medegebruik boven optimaal natuurlijk beheer.  

 

Deelleefgebieden buiten wetlands 

Als gevolg van intensief menselijk/agrarisch gebruik is het aandeel bos in de van nature al relatief 

open laagveen en zeekleigebieden verminderd. Intensief menselijk/agrarisch en 'rivierbeheer' hebben 

het van nature zeer bosrijke rivierengebied veranderd in een overwegend open landschap. Het 

aanbod aan (potentiële) koloniegebieden en concrete vleermuisbomen (paar- en 

overwinteringsbomen) is daardoor sterk verminderd. In het bos geproduceerde prooi--insecten en in 

de beschutting van het bos of de bosrand bejaagbare insecten zijn minder beschikbaar voor 

zomerpopulaties en trekkende populaties. 

Het beheer van bosgebieden is niet op een optimaal aanbod aan verblijfplaatsen voor ruige 

dwergvleermuizen gericht. Recreatief medegebruik en cultuurhistorische waarden krijgen vaak 

prioriteit boven de natuurwaarde. Beheersplannen worden slechts in uitzonderingen (mede) op basis 
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van gegevens over ruige dwergvleermuizen opgesteld.  

 

Aandachtspunten in het buitenland 

Wetlands en bosgebieden op de trekroutes van de ruige dwergvleermuis in de kustzone en langs de 

grote rivieren in noordwest Europa zijn door Intensief agrarisch gebruik van het landschap en het 

rivierbeheer steeds kleiner geworden. Het beheer van wetlands en bosgebied leidt niet tot een 

optimaal aanbod aan voedsel en verblijfplaatsen voor trekkende ruige dwergvleermuizen. In het 

algemeen spelen in het buitenland vergelijkbare knelpunten als in Nederland: beheer wetland en 

rivierenlandschap / voedselsituatie; beheer bossen / zomer-, paar- en winterverblijven, voedselsituatie; 

beheer gebouwen / zomer-, paar- en winterverblijven. 

 

Draagvlak voor maatregelen 

In algemene zin is een draagvlak voor maatregelen aanwezig. Beheerders van open water, rivieren en 

moerassen en van bossen en bomen in laag Nederland op de overgang naar de hogere delen, 

hebben onvoldoende kennis van hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden voor bescherming van 

de ruige dwergvleermuis.  

 

3. Prioritering beschermingsmaatregelen 

Belangrijkste maatregel voor de ruige dwergvleermuis gericht op wetlands en moerassen is een 

vergroting van het oppervlak en een natuurlijke ontwikkeling van wetland en moerasgebied als een 

structuurrijk landschap met een netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties (natuurlijke 

dynamiek, natuurlijk peilbeheer, ontwikkelen nieuw moeras) in verbinding met een natuurlijke 

ontwikkeling van (ooi)bos in de uiterwaarden en delta's. 

 

Soortgerichte maatregelen 

Actie:  Het aanbod aan verblijfplaatsen voor de ruige dwergvleermuis vergroten door een natuurlijk 

op het ontwikkelen van boomholtes gericht beheer van zowel bos, als landgoederen en 

parken in en aan de rand van laag Nederland.  

Actie:  Het beheer van verbindende elementen (heggen, houtwallen, singels, lanen, kanalen en 

vaarten met opgaande oeverbegroeiing) tussen bebouwing of bosgebied met (potentiële) 

kolonieplaatsen van de ruige dwergvleermuis moet worden afgestemd op goede verbinding 

tussen verblijfplaats en foerageergebied.  

Actie:  De verbinding tussen wetlands en moerassen en de omliggende deelleefgebieden waarin 

verblijfplaatsen gevonden kunnen worden (bossen en dorpen) moet worden verbeterd om 

(potentiële) isolatie tegen te gaan.  

Actie:  De afstand tussen wetlands en moerassen en de omliggende deelleefgebieden waarin ruige 

dwergvleermuizen hun verblijfplaatsen vinden (bossen) moet worden verkleind door het 

toestaan van ontwikkeling van (ooi)bos in het wetlands en moerasgebied in ruime zin, en door 

ontwikkeling van wetland en moeras aan de overgangen van laag naar hoog Nederland.   

Actie:  De kwaliteit van het rivierengebied in Nederland verbeteren als potentieel jachtgebied voor de 

ruige dwergvleermuis in de zin van voedsel aanbod en bejaagbaarheid en/of potentieel 
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aanbod van verblijfplaatsen, door ontwikkeling van oever-, moerasvegetaties en ooibos en 

verbetering van de waterkwaliteit.   

Actie:  De kwaliteit van het open water in Nederland (vaarten, kanalen, meren, plassen) als potentieel 

jachtgebied voor de ruige dwergvleermuis verbeteren in de zin van voedsel aanbod en 

bejaagbaarheid, door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering van de 

waterkwaliteit.   

Actie:  de ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden en langs de trekroutes.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) foerageergebieden, zomer- en 

winterverblijfplaatsen en (trek)routes, alsmede de voor natuurbescherming verantwoordelijke 

overheden en organisaties, moeten hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de 

ruige dwergvleermuis nemen en daarbij vakinhoudelijk en financieel worden ondersteund door 

respectievelijk deskundigen en overheid. 

Actie:  Beheer van holle bomen richten op (potentieel) gebruik door vleermuizen en kappen/saneren 

niet toestaan zonder grondig onderzoek vooraf en zonder gebleken noodzakelijkheid. Kennis 

en richtlijnen ontwikkelen voor het wegen van risico's, cultuurhistorische aspecten en 

natuurwaarden. 

Actie:  Specifieke op de diverse beheerders van moerassen en op beheerders van bossen en bomen 

toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van de ruige 

dwergvleermuis ontwikkelen. 

Actie:  Actueel landschapsgebruik van de ruige dwergvleermuis gedetailleerd en concreet 

onderzoeken en, aangevuld met gegevens uit bestaande databanken, meewegen in MER, 

landschapsbeleidsplannen, landinrichting beheersplannen voor bosgebied en landgoederen 

enzovoorts.  

Actie:  De kwaliteit van de wateren in het agrarische gebied als potentieel jachtgebied voor de 

aandachtsoorten verbeteren in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid, door 

ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering van de waterkwaliteit van 

rivieren/rivi ertjes, sloten en vaarten.  

Actie:  De kwaliteit van het agrarische gebied als potentieel jachtgebied voor de aandachtsoorten 

verbeteren in de zin van voedselaanbod en bejaagbaarheid, door tegengaan van de 

schaalvergroting, ontwikkeling van kleinschalige landschapselementen en extensivering van 

het agrarisch grondgebruik.  

Actie:  verantwoordelijke overheden  en NGO's elders in Europa attenderen op, en ondersteunen bij 

het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van de foerageergebieden, zomer- 

en winterverblijfplaatsen en (trek)routes van de ruige dwergvleermuis. 

 

Soortbeschermingsplannen 

Nota Vleermuisbescherming LNV (Ministerie van LNV 1988). Een species action plan voor prioritaire 

soorten, van de Advisorry Committee van de Bats Agreement (Anonymous 1998b). Aandachtsoort in 

een actieplan van de Provincie Gelderland (Dijkstra et al. 1999).  
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4. Leemtes in kennis 

De kennis over het landschaps- of habitatgebruik en de voedselecologie en concrete bedreigingen 

van de verschillende deelleefgebieden is te weinig concreet om effectieve bescherming te kunnen 

formuleren en implementeren.  

Er is behoefte aan concrete gegevens over  

- aanwezigheid van kraamkolonies en de aantalsontwikkeling (reproductie en mortaliteit) in de 

verschillende regio's.  

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van het paarseizoen: verblijfplaatsen, relatie met trekroutes 

en foerageergebieden, relatie met bostype en beheer; aantalsontwikkeling van territoriale 

mannetjes. 

- het habitatgebruik en de ecologie van (kraam)kolonies: netwerk aan verblijfplaatsen, de 

uitwisseling tussen verblijfplaatsen en tussen kolonies, dagelijkse routes, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van de seizoenstrek: gevolgde routes in Nederland en 

eventuele gebruikte tussentijdse foerageergebieden en verblijfplaatsen, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- de overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse populaties en gastpopulaties van 

de ruige dwergvleermuis in Nederland.   

- de voedselecologie en samenhang tussen het beheer van landschap, vegetaties en wateren en 

het voedselaanbod.  

- het eventueel optreden van en de effecten van de accumulatie van toxische stoffen vanuit de 

waterbodems op reproductie en survival van de ruige dwergvleermuis. 

 

5. Literatuur 

Zie algemene literatuurlijst 
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tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) 

 

1 Habitat  

 

Fysisch geografische regio's 

 

Foerageergebied: laagveen, zeeklei, rivierklei  

Kolonieplaatsen:   bebouwing op in laagveen, zeeklei of rivierklei 

Winterverblijven:  stedelijk gebied vooral op laagveen, zeeklei of rivierklei  

 

Landschap 

Laagveenwetlands- en moerassen, rivierengebied, oevers van grote open wateren. 

 

Wetlandkarakteristiek 

Halfopen tot open waterrijke landschappen, met open water, oever- en moerasvegetaties.  

 

 

2 beperkende factoren en bedreigingen 

 

Beperkingen voor een duurzame populatie in Nederland 

 

Factor beperking 

Reproductie onvoldoende gegevens 

Mortaliteit onvoldoende gegevens   

Habitat oppervlak en kwaliteit foerageerbiotoop mogelijk onvoldoende  

  

Achterliggende factoren voor beperkingen  

 

Beschikbaarheid foerageerbiotoop 

Het oppervlak aan natuurlijke foerageergebied boven wetlands en moerassen is afgenomen 

(inpoldering, drooglegging) en teruggebracht, en deels en vervangen door kanalen en vaarten als 

foerageergebied met ongunstiger voedsel aanbod. Het is niet duidelijk of de tweekleurige vleermuis 

hiervan hinder ondervindt als reeds lang in Nederland aanwezige soort of als soort die zich probeert 

uit te breiden.  

 

Dynamiek en Waterhuishouding 

Ontbreken van dynamische processen en de stabilisering en omkering van zomer en winterpeil leiden 

tot een eenzijdig doorzetten van de verbossing. Het ontstaan van een productief mozaïek aan bos, 

water en moerasvegetaties, met beschutte bejaagbare plekken voor de ruige dwergvleermuis wordt zo 

tegengegaan. Door de versnelling van verlanding en verbossing ontstaan niet steeds weer nieuwe 

hoogproductieve jonge stadia. Het onnatuurlijk waterpeilbeheer en verdroging en het daardoor 
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verdwijnen van kwelgebieden verstoren de productie van prooi--insecten in diversiteit en spreiding in 

het seizoen.  

 

Waterkwaliteit 

Eutrofiëring leidt enerzijds tot een toename in productie van insecten in wetlands, maar anderzijds tot 

vertroebeling van het water en versnelling van het verlandingsproces. Dit leidt tot verstoring van het 

voedsel aanbod in hoeveelheid, diversiteit en spreiding in het seizoen. Omdat dansmuggen een 

belangrijk deel uitmaken van het voedsel van de tweekleurige vleermuizen vormt accumulatie van 

persistente in vet oplosbare toxische stoffen uit vervuilde waterbodems vormen een potentieel risico. 

Over de invloed van verzuring zijn geen concrete gegevens. 

 

Beheer 

Het beheer (dynamiek, peilbeheer, maaibeheer, natuurlijke begrazing) van wetland landschappen en 

laagland in ruime zin is te weinig gericht op het handhaven of laten ontstaan van structuurrijke 

landschappen en vegetaties. Als gevolg daarvan is de voedsel productie niet optimaal, en ontbreekt 

veelal het mozaïek aan bos, water en moerasvegetaties waarin de tweekleurige vleermuis haar 

jachtgebied vindt.  

 

Medegebruik wetlands en moerasgebieden 

Medegebruik van wetlands en moerasgebieden beïnvloedt de ruige dwergvleermuis indirect door 

prioriteiten in het beheer voor recreatie en medegebruik boven optimaal natuurlijk beheer.  

 

Deelleefgebieden buiten wetlands 

Een steeds intensiever menselijk gebruik en onderhoud van gebouwen leidt tot afname van de 

beschikbaarheid van woonhuizen enzovoorts als verblijf voor (kraam)kolonies of als winterverblijf. In 

actuele kolonies aanwezige dieren lopen het risico 'verdelgd' of onvakmatig 'buitengesloten' te worden 

(hetgeen in 2000 gebeurde met de enige bekende kolonie van tweekleurige vleermuizen in 

Nederland). Waterkwaliteit en het op bevaarbaarheid en een snelle waterafvoer gerichte beheer van 

het rivierenlandschap leiden tot een gebrekkig voedselaanbod voor trekkende tweekleurige 

vleermuizen. 

 

Aandachtspunten in het buitenland 

Ontbrekend inzicht in het trekgedrag en mogelijke routes van de tweekleurige vleermuis leidt tot het 

ontbreken van daadkrachtige bescherming. Wetlands op de mogelijke trekroutes van de twee kleurige 

vleermuis in de kustzone en langs de grote rivieren in noordwest Europa zijn door Intensief agrarisch 

gebruik van het landschap en het rivierbeheer steeds kleiner geworden. Het beheer leidt niet tot een 

optimaal aanbod aan voedsel voor trekkende twee kleurige vleermuizen. In het algemeen spelen in 

het buitenland, waar de tweekleurige vleermuis meer voorkomt en het voorkomen beter bekend is, 

vergelijkbare knelpunten als met de andere aandachtsoorten in dit plan in Nederland: beheer wetland 

en rivierenlandschap / voedselsituatie; beheer gebouwen / zomer-, paar- en winterverblijven; beheer 

gebouwen / zomer-, paar- en winterverblijven. 
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3. Prioritering beschermingsmaatregelen 

Belangrijkste maatregel voor de tweekleurige vleermuis gericht op wetlands en moerassen is een 

vergroting van het oppervlak en een natuurlijke ontwikkeling van wetland en moerasgebied als een 

structuurrijk landschap met een netwerk van open water, moeras- en oevervegetaties (dynamiek, 

natuurlijk peilbeheer, ontwikkelen nieuw moeras) in verbinding met een natuurlijke ontwikkeling van 

(ooi)bos in de uiterwaarden en delta's. 

 

Soortgerichte maatregelen 

Actie:  De kwaliteit van het open water in Nederland (vaarten, kanalen, meren, plassen) als potentieel 

jachtgebied voor de tweekleurige vleermuis verbeteren in de zin van voedsel aanbod en 

bejaagbaarheid, door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering van de 

waterkwaliteit.   

Actie:  De kwaliteit van het rivierengebied in Nederland verbeteren als potentieel jachtgebied voor de 

tweekleurige vleermuis in de zin van voedsel aanbod en bejaagbaarheid en/of potentieel 

aanbod van verblijfplaatsen, door ontwikkeling van oever- en moerasvegetaties en verbetering 

van de waterkwaliteit.   

Actie:  Ontwikkeling van een netwerk van geschikte foerageergebieden en langs de trekroutes.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) foerageergebieden, zomer- en 

winterverblijfplaatsen en (trek)routes, alsmede de voor natuurbescherming verantwoordelijke 

overheden en organisaties, moeten hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de 

tweekleurige vleermuis nemen en daarbij vakinhoudelijk en financieel worden ondersteund 

door respectievelijk deskundigen en overheid.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van de bekende zomerverblijfplaats moeten gehouden worden 

aan en actief ondersteund worden bij het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. de 

bescherming van de tweekleurige vleermuis.  

Actie:  De beheerders c.q. eigenaars van (potentiële) zomer- en winterverblijfplaatsen in het 

zomerleefgebied moeten gehouden worden aan en ondersteund worden bij het nemen van 

hun verantwoordelijkheid t.a.v. de bescherming van de tweekleurige vleermuis, door de 

'afhandeling van meldingen en klachten met betrekking tot vleermuizen' uit te voeren conform 

de modellen die daartoe zijn ontwikkeld door o.a de VZZ (Hollander 1998b) en de Stichting 

IKL (1998, 1999). 

Actie:  Specifieke op de diverse beheerders van moerassen en op beheerders van gebouwen 

toegesneden voorlichting en advies t.a.v. bescherming en beheer van de tweekleurige 

vleermuis ontwikkelen. 

Actie:  Verantwoordelijke overheden en NGO's elders in Europa attenderen op, en ondersteunen bij 

het nemen van hun verantwoordelijkheid t.a.v. het beheer van de foerageergebieden, zomer- 

en winterverblijfplaatsen en (trek)routes van de tweekleurige vleermuis. 
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Soortbeschermingsplannen 

Nota Vleermuisbescherming LNV (Ministerie van LNV 1988).  

 

4. Leemtes in kennis 

 

Het voorkomen, landschaps- of habitatgebruik, de voedselecologie en concrete bedreigingen van de 

verschillende deelleefgebieden van de tweekleurige vleermuis in Nederland zijn extreem onderbelicht 

en de beschikbare kennis te weinig concreet om effectieve bescherming te kunnen formuleren en 

implementeren.  

Er is behoefte aan concrete gegevens over  

- voorkomen en verspreiding, aanwezigheid van kraamkolonies (reproductie en mortaliteit) en 

aantalsontwikkeling in de verschillende regio's.  

- het habitatgebruik en de ecologie van eventuele (kraam)kolonies: netwerk aan verblijfplaatsen, de 

uitwisseling tussen verblijfplaatsen en tussen kolonies, dagelijkse routes, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van het paarseizoen: verblijfplaatsen, relatie met trekroutes 

en foerageergebieden; aantalsontwikkeling van territoriale mannetjes. 

- het habitatgebruik tijdens en ecologie van de seizoenstrek: gevolgde routes in Nederland en 

eventuele gebruikte tussentijdse foerageergebieden en verblijfplaatsen, kerngebieden binnen 

foerageergebied/home range.   

- de overwinteringsgebieden en -verblijven van de Nederlandse populaties en gastpopulaties van 

de tweekleurige vleermuis in Nederland en over de grens.   

- de voedselecologie en samenhang tussen het beheer van landschap, vegetaties en wateren en 

het voedselaanbod.  

- het eventueel optreden van en de effecten van de accumulatie van toxische stoffen vanuit de 

waterbodems op reproductie en survival. 

 

5. Literatuur 

Zie algemene literatuurlijst 
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