
 

 

PROTOCOL VLEERMUIZEN EN NATTE 

INFRASTRUCTUUR. EEN VOORSTEL. 

 

 

 
 

 

 
 

 
   februari 2010 
   Rapport van Batweter onderzoek en advies 
   In opdracht van de Provincie Noord-Holland 



 2

VERANTWOORDING  

. 

 

 

 

Titel  Protocol vleermuizen en natte infrastructuur. Een 
voorstel. 

Datum uitgave:    Januari 2010 

Auteur:    A.-J. Haarsma (Batweter onderzoek en advies) 

Email adres:    ahaarsma@dds.nl 

Illustratie kaft: In de toerit van de hefbrug in Waddinxveen bevindt 
zich een vleermuisverblijf. Fotograaf: Floris 
Brekelmans. 

Naam en adres opdrachtgever:  Provincie Noord-Holland, Directie Beheer en 
Uitvoering, Postbus 123, 2000 MD Haarlem 

 

 

 

 

 

Dit rapport kan geciteerd worden als: 

Haarsma, A-J. (2010). Protocol vleermuizen en natte infrastructuur. Een voorstel 
Rapport 2010.1. Batweter onderzoek en advies, Heemstede. 

 

 

Batweter onderzoek en advies is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Batweter onderzoek en advies; opdrachtgever 
vrijwaart Batweteronderzoek en advies voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

 

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag 
worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Batweter onderzoek en advies, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 



 3

 

Inhoudsopgave 
Inhoudsopgave.................................................................................................................................................................................3 
Samenvatting.....................................................................................................................................................................................4 
1.  Inleiding...............................................................................................................................................................................5 

1.1 Aanleiding......................................................................................................................................................................5 
1.2  Doel .................................................................................................................................................................................5 
1.3  Toepassing protocol ...................................................................................................................................................6 
1.4  Samenwerkende partijen ..........................................................................................................................................7 

2 Wettelijk kader........................................................................................................................................................................8 
2.1  Algemeen .......................................................................................................................................................................8 
2.2  Flora- en Faunawet .....................................................................................................................................................8 
2.3  Gedragscode ...............................................................................................................................................................10 
2.4  Soortsbescherming ...................................................................................................................................................10 
2.5  Gebiedsbescherming................................................................................................................................................11 

3. Vleermuizen ..........................................................................................................................................................................14 
3.1  Levenscyclus ...............................................................................................................................................................14 
3.2  Gebruiksfuncties  .......................................................................................................................................................14 
3.3  Voorbeeldsituaties .....................................................................................................................................................16 

3.3.1 Verblijfplaatsen van voorjaar tot najaar .............................................................................................................16 
3.3.2 Verblijfplaatsen in de w inter..................................................................................................................................17 
3.3.3 Voedselgebieden en vliegroutes van vleermuizen in de buurt van water................................................20 

4. Stappenplan en onderzoeksmethode ............................................................................................................................22 
4.1  Algemeen .....................................................................................................................................................................22 

4.1.1 Wat te doen bij calamiteiten?.................................................................................................................................22 
4.1.2 Controle op voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden ......................................................................22 

4.2  Veldonderzoek............................................................................................................................................................26 
4.2.1 Uitvoering....................................................................................................................................................................26 
4.2.2 Berekening aantal dagen .........................................................................................................................................27 

5. Mitigatie maatregelen .........................................................................................................................................................28 
5.1 Inleiding........................................................................................................................................................................28 
5.2  Maatregelen om verblijf voor vleermuizen te behouden .............................................................................28 
5.3  Maatregelen ter voorkoming van uitstraling van licht van bouwplaats naar water...............................30 
5.4  Maatregelen om passage voor vleermuizen te behouden .............................................................................31 
5.5  Maatregelen om leefomgeving geschikt voor vleermuizen te houden .....................................................38 

6. Lijst met nuttig adressen.........................................................................................................................................................42 
7. Literatuur.....................................................................................................................................................................................43 
Bijlage I: Vleermuizen en verlichting ......................................................................................................................................45 
Bijlage II. Aangepaste beoordeling Flora- en Faunawet ...................................................................................................47 
Bijlage III. Handleiding veldonderzoek..................................................................................................................................60 

 



 4

Samenvatting 
Inheemse plant- en diersoorten worden beschermd door de Flora- en Faunawet 

(FFW). In de FFW is bijvoorbeeld geregeld dat beschermde dieren niet opzettelijk mogen 
worden verontrust of  gedood. Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet dan ook 
rekening worden gehouden met beschermde soorten. Dit rapport richt zich op de 
wettelijke bescherming van vleermuizen in relatie tot werkzaamheden aan de natte 
infrastructuur. 

Vleermuizen hebben een dynamische leefomgeving. Zij gebruiken verschillende delen 
van het landschap: zij hebben hun verblijfplaatsen in holten en spleten in gebouwen of 
bomen, en zij jagen ’s nachts en in de schemering boven water, in bossen en parkachtig 
landschap. Daartussen verplaatsen zij zich via min of  meer vaste vliegroutes. 
Meervleermuizen bijvoorbeeld verplaatsen zich grotendeels boven brede kanalen en 
vaarten, zo’n halve meter boven het wateroppervlak vliegend. Werkzaamheden als 
renovatie, herinrichting, beheer en onderhoud aan natte infrastructuur kunnen deze 
vleermuispopulaties negatief  beïnvloeden en zijn in dat geval strijdig met de Flora- en 
Faunawet.  

De wet biedt de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen bij de Dienst 
Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Als 
gevolg van recente uitspraken van de Raad van State worden ontheffingsaanvragen vanaf 
augustus 2009 echter strenger beoordeeld. Voor ruimtelijke ingrepen bijvoorbeeld die 
vleermuizen (en andere soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn) schaden, wordt 
alléén nog maar een ontheffing verleend als sprake is van de volgende belangen: (1) 
dwingende redenen van groot openbaar belang, (2) bescherming van flora en fauna, en (3) 
volksgezondheid of  openbare veiligheid. In de praktijk zal dat betekenen dat er nog maar 
nauwelijks ontheffingen zullen worden verleend. Overtredingen kunnen daarom beter 
zoveel mogelijk worden voorkomen door het uitvoeren van mitigerende maatregelen. 

Dit rapport bevat een stroomschema aan de hand waarvan bepaald kan worden of er 
negatieve effecten op vleermuizen te verwachten zijn. Door het toepassen van 
(mitigerende) maatregelen wordt de wet in veel gevallen niet (meer) overtreden. In dit 
rapport is een uitgebreid overzicht opgenomen van mitigerende maatregelen waarmee 
verstoring van vleermuizen door werkzaamheden aan natte infrastructuur voorkomen kan 
worden. In dit rapport zijn verder ook aanwijzingen opgenomen voor het uitvoeren van 
natuurinventarisaties. 

Het werken volgens het in dit rapport beschreven ‘‘protocol’’ dient verschillende 
doelen. Allereerst levert het tijdswinst op in de uitvoering van projecten. Immers door 
direct mitigerende maatregelen toe te passen wordt voorkomen dat een moeizaam en 
onzeker traject van ontheffing aanvragen moet worden bewandeld. Bovendien kan de 
provincie zich met dit protocol profileren als een overheid die ernst maakt met de 
bescherming van vleermuizen. Geen van de andere provincies houdt al op deze manier 
rekening met vleermuizen. De provincie Noord-Holland zou de primeur hebben. 
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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Nederland is de bescherming van ongeveer 500 verschillende soorten planten en 
dieren geregeld in de Flora- en Faunawet. De Flora- en Faunawet heeft als doel “de 
bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild 
levende planten- en diersoorten”. Sommige diersoorten, zoals vleermuizen, hebben een 
dynamische leefomgeving die bestaat uit zowel “rode” (stedelijke omgeving) als “groene” 
elementen (buitengebied). Ruimtelijke ingrepen door de mens kunnen een negatieve 
invloed hebben op deze beschermde diersoorten.  

De aanleiding voor dit rapport was een situatie waarbij werkzaamheden onbedoeld 
een negatief  effect op vleermuizen hebben gehad. Bij de vervanging van de brug bij 
Vrouwenakker in 2008 heeft provincie Noord-Holland onvoldoende rekening gehouden 
met een populatie meervleermuizen die de betreffende vaart gebruiken als vliegroute. Op 
21 april 2008 heeft Dienst Regelingen een melding ontvangen waarin een mogelijke 
overtredingen van de Flora- en Faunawet aan de orde worden gesteld. Op 8 mei is het 
College van Gedeputeerde Staten van de provincie op de hoogte gesteld van deze 
melding. Naar aanleiding van deze melding is nog gepoogd om nadelige effecten te 
voorkomen of  te beperken. Voor een substantiële verandering van planning en uitvoering 
was echter geen mogelijkheid meer. De meest verstorende elementen, drie 
pontonbruggen, hebben tot 17 juni in de vaart gelegen, de werkzaamheden zijn snel 
daarna afgerond.  

Op 30 oktober 2008 heeft Dienst Regelingen geconstateerd dat de provincie in strijd 
heeft gehandeld met de Flora- en Faunawet. Naar aanleiding van het voorval in 
Vrouwenakker stelde de provincie voor een ‘’protocol voor vleermuizen en natte 
infrastructuur’’ op te stellen, zodat dergelijke strijdige situaties in het vervolg voorkomen 
worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft notitie 
genomen van deze blijk van ‘ goede wil’. Daarom heeft het College van Gedeputeerde 
Staten van de provincie slechts een officiële waarschuwing ontvangen. 

Een tweede aanleiding voor het samenstellen van de in dit rapport beschreven 
protocol zijn de twee recente uitspraken van de Raad van State (augustus 2009, zie ook 
bijlage II, ‘Aangepaste beoordeling Flora- en Faunawet’). Door deze uitspraken verandert 
de beoordeling van ontheffingen en verandert het gebruik van gedragscodes van de Flora- 
en Faunawet. Door deze verandering is het moeilijker een ontheffing te verkrijgen voor 
een overtreding van de Flora- en Faunawet, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van 
werkzaamheden, aan, onder meer, natte infrastructuur. Overtredingen kunnen daarom 
beter zoveel mogelijk voorkomen worden door het uitvoeren van mitigerende 
maatregelen. In dit rapport staat een uitgebreid overzicht van mitigerende maatregelen 
geschikt voor werkzaamheden aan natte infrastructuur. 

1.2  Doel 

In dit rapport komt een overzicht van maatregelen aan de orde die genomen kunnen 
worden tijdens werkzaamheden aan of  rondom: een brug, viaduct, sluis, duiker en of  
gemaal, hierna te noemen ‘kunstwerken’. Deze maatregelen zijn bedoeld om directe en 
indirecte negatieve veranderingen aan de omgeving te voorkomen. Het voordeel hiervan 
is dat, door gebruik te maken van deze maatregelen, de wet niet (meer) wordt overtreden. 
Het rapport is een handvat, bruikbaar voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Het 
werken via een protocol resulteert in een vermindering van de administratieve lasten en 
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een besparing van de proceduretijd, omdat in een vroeger stadium duidelijk is wanneer, 
hoe en waarvoor een ontheffing moet worden aangevraagd. Ook geeft een protocol 
duidelijkheid over de te nemen beschermende maatregelen.  

Dit rapport is een voorstel voor het uiteindelijke samen te stellen protocol. De inhoud 
van dit protocol zal gaan gelden voor de volgende situaties:  

o Renovatie of  herinrichting van kunstwerk; 

o Beheer/onderhoud van kunstwerk; 

o Het aanleggen van kunstwerken of  natte infrastructuur; 

o Overige beheerwerkzaamheden boven of  nabij water, zoals 
baggerwerkzaamheden, werkzaamheden aan kade- of  oeverconstructies en 
oevervegetatie (o.a. opgaande vegetatie en kruiden langs de oever). 

De provincie is een uitvoerende organisatie, zowel op het gebied van infrastructuur als 
op het vlak van natuurbescherming. Hierbij ontstaan soms strijdige belangen. Met dit 
protocol kan de Provincie Noord-Holland vastleggen hoe de organisatie het zorgvuldig 
handelen ten aanzien van beschermde soorten waarborgt, in het kader van bestendig 
beheer en onderhoud en bij ruimtelijke ontwikkelingen of  inrichtingen. Het protocol is 
één van de middelen om deze verantwoordelijkheid in de organisatie te implementeren. 

1.3  Toepassing protocol 

Een kunstwerk heeft voor vleermuizen verschillende functies. Bij veranderingen 
kunnen voor vleermuizen verschillende knelpunten ontstaan. Ze zijn in te delen in vier 
groepen:  

1. Verblijfplaats in of  rondom kunstwerk aanwezig. De holle delen van een 
brug (zoals de loze ruimte onder een toe/afrit, ruimte tussen niet 
aaneensluitende betonplaten en holle ruimtes in brugpijlers) kunnen 
mogelijk door vleermuizen als verblijfplaats gebruikt worden. Ditzelfde 
geldt voor de gebouwen rondom een sluis of  gemaal. Bij verbouwing of  
renovatie kan een verblijf  verloren gaan. 

2. Vliegroute of  migratieroute over of  langs waterweg aanwezig. Een 
waterweg kan door vleermuizen als vaste route tussen verblijfplaats en 
voedselgebied gebruikt worden. Door veranderingen (tijdens aanlegfase of  
in gebruiksfase) kan een vliegroute of  migratieroute ongeschikt raken. 
Door de barrièrewerking kunnen achterliggende voedselgebieden niet of  
moeilijker bereikt worden. 

3. Vliegroute of  migratieroute via kunstwerk over waterweg. Een kunstwerk 
kan door vleermuizen, met name gewone en ruige dwergvleermuizen, als 
geleidend element worden gebruikt om een waterweg over te steken (Bach 
& Müller-Stieß 2005). Landschappelijk gezien zijn kunstwerken, ook voor 
vleermuizen, de meest logische plek om een (brede) waterweg over te 
steken. Door veranderingen (tijdens aanlegfase of  in gebruiksfase) kan een 
kunstwerk ongeschikt raken als geleidend element. Door de 
barrièrewerking kunnen voedselgebieden aan de andere zijde van het water 
niet of  moeilijker bereikt worden. 
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4. Waterweg wordt gebruikt als voedselgebied. Een waterweg kan door 
vleermuizen als voedselgebied gebruikt worden Door veranderingen 
(tijdens aanlegfase of  in gebruiksfase) kan een waterweg ongeschikt 
worden als voedselgebied (verlies aan biotoop). 

In dit rapport worden verschillende situaties en het effect hiervan op vleermuizen 
besproken. Per effect wordt een overzicht van mogelijke maatregelen gegeven waarmee 
verstoring van vleermuizen kan worden voorkomen (zie ook hoofdstuk 5). De volgende 
(mogelijke) verstorende factoren worden buiten beschouwing gelaten: emissies van 
schadelijke stoffen, trillingen en geluid, hydrologische veranderingen, wijzigingen van 
verkeersintensiteiten binnen het plangebied en recreatie.  

1.4  Samenwerkende partijen 

Voor de inhoud van dit rapport werkten een aantal partijen samen, elk met een eigen 
deskundigheid: 

o Namens Vleermuiswerkgroep Nederland: Anne-Jifke Haarsma (opsteller van dit 
rapport en tevens deskundige op het gebied van vleermuizen, met name de 
meervleermuis); 

o Namens Dienst Landelijk Gebied : Danielle Bankert en Jeroen Groenendijk; 

o Namens de provincie Noord-Holland: Koosje Lever, Marcel Bos; 

o De volgende (vleermuis-)deskundigen hebben commentaar geleverd op de 
inhoud van het protocol: Carolien van der Graaf, Erik Korsten, Herman 
Limpens, Hans Bekker, Daniel Tuitert en Stefan Vreugdenhil. 
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2 Wettelijk kader 

2.1  Algemeen 

De juridische bescherming van de Nederlandse natuur is in hoofdlijnen geregeld via 
twee sporen. De soortenbescherming, die landelijk is geregeld door de Flora- en 
Faunawet, en de gebiedsbescherming, waarvoor de Natuurbeschermingswet 1998 het 
belangrijkste beschermingskader is. De juridische bescherming van vleermuizen komt in 
beide beschermingskaders aan bod. 

2.2  Flora- en Faunawet 

De Flora- en Faunawet beschermt planten- en diersoorten overal in Nederland, zowel 
binnen als buiten beschermde natuurgebieden. Het uitgangspunt van deze wet is dat men 
niet iets mag doen waarvan men weet of  kan vermoeden dat het schadelijk is voor de 
beschermde soorten. Alle Nederlandse vleermuizen behoren in het kader van deze wet tot 
de strikt beschermde soorten. Dat houdt in dat zij niet mogen worden gevangen, 
verstoord, gedood et cetera. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen 
voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om de directe 
leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of  te 
verstoren. Zo vallen verblijfplaatsen van vleermuizen onder strikte bescherming: 
kraamverblijven, paarverblijven en overwinteringsverblijven mogen in principe niet 
verstoord of  vernield worden. Alle vaste verblijfplaatsen zijn het hele jaar door 
beschermd, ook in de periode van het jaar dat de dieren er geen gebruik van maken. 

De bescherming van de Flora- en Faunawet geldt ook voor andere delen van het 
leefgebied van vleermuizen: zoals verbindingsroutes en jachtgebieden. Vleermuizen 
hebben namelijk vaste vliegroutes en foerageergebieden. Wordt de werking van 
belangrijke routes en gebieden aangetast, dan leidt dit in veel gevallen tot verstoring van 
de dieren. Routes en voedselgebieden die essentieel zijn voor het functioneren van 
beschermende rust- en verblijfplaatsen, vallen daarom ook onder de bescherming van de 
Flora- en Faunawet. Een verstoring of  aantasting van een dergelijke route of  jachtgebied 
geldt als aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats.  

In hoofdstuk I en III van de Flora- en Faunawet komen de algemene 
verbodsbepalingen aan bod. De volgende artikelen zijn relevant: 

Hoofdstuk I 
Artikel 2 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
 
Hoofdstuk III 
Artikel 9  
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 
het oog daarop op te sporen. 
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. 

 
Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde 
inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren. 

 

De interpretatie van deze verbodsbepalingen is niet altijd even gemakkelijk. Zo zijn 
werkzaamheden zelden gericht op opzettelijk verontrusten. Echter juridisch geldt dat, als 
men kennis zou kunnen hebben dat werkzaamheden verontrustend zijn, er sprake is van 
voorwaardelijke opzet. In dat geval moet verontrusting voorkomen worden. Zonder 
voorzorgsmaatregelen worden verbodsbepalingen overtreden en is men dus strafbaar. 
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In augustus 2009 is de beoordeling van ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen 
veranderd (zie ook bijlage II, ‘Aangepaste beoordeling Flora- en Faunawet’). Voor 
ruimtelijke ordeningsprojecten is er in de meeste gevallen geen ontheffing meer mogelijk 
voor de soorten van Bijlage IV van de habitatrichtlijn (alle vleermuizen), behalve op grond 
van een van de volgende drie belangen: 

o Bescherming van flora en fauna; 

o Volksgezondheid of  openbare veiligheid; 

o Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of  economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

Als zo’n belang er niet is, dan zal de initiatiefnemer voor deze soorten, voortaan 
mitigerende maatregelen moeten uitdenken die elk effect op de lokaal aanwezige dieren en 
de populatie voorkomen. Mitigatie betekent nu niet langer 'verzachten', maar volledig 
voorkomen. De mitigerende maatregelen moeten functioneren voordat de 
werkzaamheden starten. Als een significant negatief  effect vervolgens niet uitgesloten kan 
worden, moet de initiatiefnemer alternatieve oplossingen bedenken. Als er geen 
alternatieven te vinden zijn, kan het project toch doorgaan, maar alleen als er dwingende 
redenen van groot openbaar belang zijn én als er gezorgd wordt voor voldoende 
compensatie. In dergelijke gevallen moet een ontheffing van de  Flora- en Faunawet 
worden aangevraagd. 

De Flora- en Faunawet heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen, 
beheeractiviteiten en dergelijke. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke 
ingrepen of  voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf  goed te 
worden beoordeeld of  er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde inheemse 
soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf  verantwoordelijk. Deze moet 
tijdens de uitwerking van zijn plannen of  tijdens het plannen van werkzaamheden het 
volgende in kaart brengen:  

o Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied 
voor? 

o Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande 
werkzaamheden gevolgen voor deze soorten? 

o Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- 
en Faunawet? 

o Kan het plan of  de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden 
dat dergelijke handelingen niet of  in mindere mate plaatsvinden, of  dat ze 
zodanig uitgevoerd worden dat de invloed ervan op beschermde soorten 
verminderd of  opgeheven wordt (via zogenaamde mitigerende maatregelen)? 

o Zijn de werkzaamheden na het uitvoeren van de mitigerende maatregelen nog 
steeds strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en Faunawet? 

o Zijn alternatieve oplossingen mogelijk voor de geplande werkzaamheden? 

o Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of  de werkzaamheden te kunnen 
verrichten een ontheffing (ex-artikel 75 van de Flora- en Faunawet) van de 
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verbodsbepalingen vereist? Zijn er maatregelen mogelijk om de schade op een 
andere plek te compenseren (zogenaamde compenserende maatregelen)? 

o Welke voorwaarden zijn verbonden aan de uit te voeren mitigerende en of  
compenserende maatregelen en welke consequenties heeft dit voor de 
uitvoering van het plan? 

Hoe deze stappen op een goede manier uit te voeren staat beschreven in hoofdstuk 4 
van dit rapport. 

2.3  Gedragscode 

De Flora- en Faunawet heeft als doel “de bescherming en het behoud van de gunstige 
staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten”. De wet kent de 
mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vrijstelling te krijgen van deze 
verbodsbepalingen: via een gedragscode. Een Gedragscode is een document waarin staat 
vastgelegd hoe en wanneer werkzaamheden uit te voeren, zodat verstoring van flora en 
fauna wordt voorkomen. Door te werken via een door de Minister van LNV 
goedgekeurde Gedragscode kan men onder bepaalde voorwaarden vrijstelling krijgen voor 
verstoring van vleermuizen bij werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud 
(uitleg in kader). Deze vrijstelling geldt alleen voor een overtreding van de 
gebodsbepalingen uit artikel 9 en 11 van de  Flora- en Faunawet (zie paragraaf  2.2 van dit 
rapport). Voor ruimtelijke ontwikkelingen (uitleg in kader) zijn er met de Gedragscode geen 
vrijstellingen meer mogelijk wat betreft vleermuizen. Een gedragscode is over het 
algemeen gericht op alle flora en fauna en bevat daardoor vooral algemene adviezen (niet 
volledig gericht op vleermuisbelangen). Ook bevat een gedragscode geen overzicht met 
praktische beschermende maatregelen, die nodig zijn om verstoring bij ruimtelijke 
ontwikkelingen te voorkomen. 

Uitleg definities gebruikt in gedragscode 

 

Bestendig beheer en onderhoud 

Onder bestendig beheer en onderhoud wordt het voortzetten van met enige regelmaat terugkerende activiteiten verstaan, die gericht 
zijn op de instandhouding van de bestaande situatie. Het gaat hierbij om beheer en onderhoud aan objecten zoals wegen, 
watergangen, bruggen, bermen en viaducten. Beheer met een langdurige cyclus (10 jaar of meer) kan onder bestendig beheer vallen, 

mits met dat beheer de situatie gehandhaafd blijft en mits er geen structurele veranderingen optreden die kunnen leiden tot negatieve 
effecten op de aanwezige beschermde soorten. 

 

Ruimtelij ke inrichting en ontwikkeling 

Onder Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling worden werkzaamheden verstaan waarbij een functieverandering of verandering van de 

omgevingskwaliteit optreedt (b.v. vegetatiestructuur, bodem, hydrologie). Vaak zijn dit ingrijpende veranderingen zoals de aanleg van 
infrastructuur of bebouwing. Onder ruimtelijke inrichting en ontwikkeling wordt tevens verstaan het plegen van achterstallig onderhoud 
en renovatie, aangezien daarbij meestal sprake is van een functieverandering of een uiterlijke verandering van het gebied.  

2.4  Soortsbescherming 

De Flora- en Faunawet beschermt de volgende vleermuissoorten (op alfabetische volgorde):  

1.   Baardvleermuis (Myotis mystacinus) 
2.   Bechstein’s vleermuis (Myotis bechsteinii) 
3.   Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) 
4.   Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii) 
5.   Franjestaart (Myotis nattereri) 
6.   Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
7.   Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
8.   Grijze grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) 

9.   Grote hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) 
10.   Ingekorven vleermuis (Myotis emarginatus) 
11.   Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) 
12.   Kleine hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) 
13.   Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
14.   Meervleermuis (Myotis dasycneme) 
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15.   Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) 

16.   Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)  
17.   Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
18.   Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) 
19.   Vale vleermuis (Myotis myotis) 

20.   Watervleermuis (Myotis daubentonii)   

In Noord-Holland komen de volgende vleermuissoorten algemeen voor: 
watervleermuis, meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 
laatvlieger, bruine grootoorvleermuis en rosse vleermuis. Plaatselijk algemeen zijn de 
tweekleurige vleermuis, de franjestaart en de baardvleermuis. 

De meest bijzondere soort in Noord-Holland, ook op Europees niveau, is de 
meervleermuis. De meervleermuis is een matig bedreigde Europese vleermuissoort. De 
meervleermuis geniet zowel in Nederland als elders in Europa een volledige en wettelijke 
bescherming (tabel 1). Aangezien in Nederland 5 tot 10% van de wereldpopulatie 
meervleermuizen leeft, draagt Nederland een grote verantwoordelijkheid voor deze soort. 
Nederland heeft bovendien in het kader van twee internationale verdragen (conventie van 
Bern en conventie van Bonn) en een Europese richtlijn (Habitatrichtlijn) een bijzondere 
verplichting voor de bescherming van de meervleermuis op zich genomen. In 1999 heeft 
de Raad van Europa een actieplan uitgebracht voor de bescherming van de 
meervleermuis. Uit dit actieplan blijkt dat er grote leemtes bestaan in onze kennis over de 
factoren die de populatiegrootte van de meervleermuis bepalen, en hoe daar in 
landschapsinrichting en met beleidsvorming op in te spelen. 

Tabel 1: Ove rzicht van de beschermings- en beleidsstatus van de meervleermuis in (inter)nationale verdragen, wetgeving en lijsten. 
Voor de conventies van Bern en Bonn en de Habitatrichtlijn is aangegeven in welke bijlage de meervleermuis is opgenomen.  
 

Beleidsstatus / beschermingsstatus  Meerv leermuis 

Conventie van Bonn Annex II 

Conventie van Bern Annex II 

Habitatrichtlijn Annexes II / IV 

European Action plan Council of Europe  + 

Red List IUCN Near Threatened 

Red List of European Mammals Near Threatened 

IUCN Global action plan for microchiropteran bats + 

Flora- en Faunawet Tabel 3 

Rode Lijst Nederland Thans niet bedreigd 

Doelsoort natuurbeleid + 

I-soort + 

Indicator Important Mammal Area + 

2.5  Gebiedsbescherming 

In het kader van de Habitatrichtlijn zijn er voor sommige vleermuissoorten, zoals de 
meervleermuis, gebieden aangewezen: zogenaamde Natura2000 gebieden (voor een 
overzicht van de aangewezen gebieden zie onder andere de website 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000). Men is momenteel nog steeds aan het 
schuiven in de gebiedsaanwijzingen. De voorlopige lijst van Natura2000 gebieden in 
Noord-Holland ziet er als volgt uit (De nummers tussen haakjes verwijzen naar de 
gebiedsnummers op de overzichtskaart op de website. Gebieden met een sterretje (*) zijn 
al definitief  aangewezen.).  

 

 



• Abtskolk & De Putten (162) 

• Duinen Den Helder-Callantsoog (84) 

• Duinen en Lage Land Texel (2) * 

• Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (77) 

• Eilandspolder (89) 

• IJsselmeer (72) 

• Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske (92) 

• Kennemerland-Zuid (88) 

• Markermeer & IJmeer (73) 

• Naardermeer (94) 

• Noordhollands Duinreservaat (87) 

• Noordzeekustzone (7) *  

• Oostelijke Vechtplassen (95) 

• Polder Westzaan (91) 

• Polder Zeevang (93) 

• Schoorlse Duinen (86) 

• Waddenzee (1) * 

• Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder (90) 

• Zwanenwater & Pettemerduinen (85) 

 

Figuur 1:  Kaart van Noord-Holland met locaties van 

Natura2000 gebieden.

Voor de meervleermuis, een belangrijke habitatrichtlijnsoort, zijn in Nederland in 
totaal 4 gebieden aangewezen die belangrijk zijn als overwinteringslocatie en 23 gebieden 
die belangrijk zijn als jachtgebied in de zomer. De leefgebiedenbenadering is een nieuwe 
aanpak om de internationale afspraken voor het behoud van biodiversiteit na te komen. 
De nieuwe aanpak richt zich op leefgebieden en op groepen van soorten, in plaats van op 
individuele soorten. Waar mogelijk komen (herstel)maatregelen dan ook ten goede aan 
meerdere soorten. Deze maatregelen zijn niet meer specifiek gericht op één soort, zoals 
bij de uitvoering van de soortbeschermingsplannen wel het geval was. 

De leefgebiedenbenadering heeft echter ook tot doel maatregelen voor soorten zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten op andere maatregelen, namelijk op beleid en plannen in het 
landelijk gebied. Met het in werking treden van de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
(WILG) en het daaraan gekoppelde Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) krijgen de 
provincies een centrale rol. Vanaf 2010 krijgen zij de regie over de uitvoering van het 
soortenbeleid. Andere partijen, zoals waterschappen, gemeenten en projectontwikkelaars, 
worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het soortenbeleid. 

De leefgebiedenbenadering zet in op het herstel van soorten via drie sporen: 

1. Aansluiting bij ruimtelijke ontwikkelingen. Kenmerk van dit spoor is dat het 
om locaties gaat die niet direct natuurwaarde hebben. Toch kunnen deze 
locaties belangrijk zijn als (potentieel) leefgebied voor een groep van soorten. 
En dus zelfs verblijfplaats zijn voor die soorten.De maatregelen die daar 
worden uitgevoerd dragen bij aan (herstel van) de instandhouding van soorten. 

2. Verbreding van het beheer in natuurgebieden. Het natuurbeleid in 
natuurgebieden richt zich op een specifieke groep soorten. Extra 
beheersmaatregelen kunnen ook andere soorten van de 
leefgebiedensoortenlijst ten goede komen. 

3. Uitvoering van specifieke soortenprogramma's. Voor sommige soorten blijft 
het noodzakelijk om soortspecifieke maatregelen te treffen, vanwege de 
bijzondere eisen die zij aan hun omgeving stellen. 
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De meervleermuis staat niet op de LNV-soortenlijst voor de leefgebiedenbenadering 
(lijst bevat 329 soorten d.d. 27 augustus 2008) maar vier provincies hebben de soort 
toegevoegd op basis van bestaand provinciaal beleid (artikel 2.7 van de ILG-
Subsidiecriteria van de provincie, zie ook tabel 2).  

Tabel 2:  Ove rzicht voor welke provincie en voor welk leefgebied de meervleermuis een prioritaire doelsoort is. Vet weergegeven zijn 
die leefgebieden waar concrete projectplannen voor bestaan die gunstig zullen zijn voor de meervleermuis. In navolging hiervan 
zouden in ieder geval ook de provincies Zeeland, Gelderland, Utrecht en Overijssel de meervleermuis als prioritaire doelsoort binnen 
de leefgebiedenbenadering moeten aanwijzen. 

 

Leefgebied Flev oland Friesland Noord-Holland Zuid-Holland 

Natte heide en 
hoogveen 

- - - - 

Agrarisch gebied X X X X 

Beekdalen - - - - 

Droge 
zandgronden 

- - - - 

Heuvelland - - - - 

Kustgebied X X X X 

Stedelijk gebied X X X X 

Laagveen 
zeekleigebied 

X X X X 

Rivieren - - - - 

 

Het leefgebied Agrarisch beslaat bijna tweederde van de oppervlakte van Nederland. 
Het grootste probleem voor veel soorten is dat in het agrarische gebied de relaties tussen 
verschillende landschapselementen verdwenen zijn. Populaties raken geïsoleerd, of  missen 
beschutting, en zij zoeken voor hun voortplanting of  voedsel bepaalde 
landschapselementen. De leefgebiedenbenadering kan in dit leefgebied ervoor zorgen dat 
er weer een intact agrarisch landschap ontstaat en dat verbindingen hersteld worden. 

Een voorbeeld van projectplannen is het natuurvriendelijker inrichten van bunkers in 
de duinen van de Noordzeekustzone, dat ten gunste komt aan de vleermuizen die in de 
bunkers overwinteren. Steeds meer gemeenten onderkennen de waarde van de natuur in 
het stedelijke gebied en werken aan de natuurwaarden van parken, plantsoenen, bermen 
en slootranden.  
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3. Vleermuizen 

3.1  Levenscyclus 

Vleermuizen leven in een netwerk van verblijfplaatsen, voedselgebieden en in de 
verbindingsroutes daartussen. In de avondschemering verlaten de dieren hun 
slaapplaatsen en vliegen via vaste routes langs waterwegen of  bomenrijen naar de 
voedselgebieden. Deze routes bieden beschutting tegen wind en tegen mogelijke vijanden 
en zij dienen ook als oriëntatiepunt. Elk dier heeft zijn eigen verzameling jachtgebieden. 
De keuze van het voedselgebied verschilt per individu, per reproductieve status (onder 
andere zwanger, zogend of  paringsbereid) en per seizoen. Ook weersomstandigheden en 
het insectenaanbod spelen een rol. 

In het voor- en najaar trekken de dieren langs vaste routes van en naar hun 
winterverblijven. In de buurt van de winterverblijven ontmoeten beide seksen elkaar en 
wordt er gepaard. Kortom, vleermuizen gebruiken een netwerk dat uit drie elementen 
bestaat (in dit rapport ook gebruiksfuncties genoemd): verblijfplaatsen, voedselgebieden 
en verbindingsroutes. Het voortbestaan van de populatie vleermuizen is afhankelijk van 
het functioneren van dat netwerk. Zo zullen in een geschikt voedselgebied zonder 
verblijfplaatsen of  in een gebied met doorsneden vliegroutes nauwelijks vleermuizen 
aangetroffen worden.  

3.2  Gebruiksfuncties 

De drie elementen die samen het netwerk van vleermuizen vormen, zien er als volgt 
uit (voor meer informatie over gebruiksfuncties per soort, zie de website 
www.vleermuis.net of  Schober & Grimmberger 2001):  

1. Vleermuizen gebruiken een aantal verschillende verblijfplaatsen. De 
verschillende typen vleermuisverblijven worden ingedeeld naar functie en naar 
gebruikperiode. We bespreken om beurten zomer-, tijdelijke, paar- en 
winterverblijfplaats. Het zomerverblijf  lijkt vaak niet op het winterverblijf: zo 
leeft de watervleermuis in de zomer meestal in bomen, terwijl hij in de winter 
in bunkers verblijft. Ook hebben verschillende soorten vleermuizen 
verschillende wensen wat betreft hun verblijfplaatsen, zo leeft de ruige 
dwergvleermuis het liefst alleen of  in kleine groepjes, terwijl de meervleermuis 
meestal in grote groepen leeft. Vleermuizen zijn over het algemeen niet 
makkelijk in hun verblijf  waar te nemen: ze zitten vaak op donkere plekken en 
houden er bovendien van om weg te kruipen in kieren of  achter loszittend 
materiaal (zie ondermeer figuur 2, 7 en 9). 

o Zomer- of  kraamverblijfplaats: De vrouwtjes wonen in de zomer 
(afhankelijk van de soort van 15 april tot 15 juli) in kraamverblijfplaatsen. 
Hier brengen ze hun jongen groot. Vrouwtjes hebben de voorkeur voor 
relatief  warme verblijven (Lourenço & Palmeirin 2004) en leven meestal in 
grote groepen (kolonies).  

o Zomer- of  mannenverblijfplaats: De mannetjes wonen in de zomer 
soms solitair, soms ook in groepen, maar altijd op een andere plaats dan 
de vrouwtjes van hun soort (Boshamer & Lina 1999).  

o Tijdelijke verblijfplaats: Vaak kennen vleermuizen ook tussenkwartieren, 
waar ze slechts kort verblijven tijdens de reis van hun winterverblijf  naar 
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zomerkolonie en andersom afhankelijk van de soort van maximaal 15 
maart tot 15 mei en van 15 juli tot 30 augustus).  

o Paarverblijfplaats: Zowel de mannetjes als de vrouwtjes verblijven aan 
het einde van de zomer (afhankelijk van de soort van maximaal 15 juli tot 
15 oktober) in speciale paarkwartieren. Meestal verblijven mannetjes 
langdurig in een paarverblijf, terwijl de vrouwtjes slechts kort verblijven 
om te paren. Om vrouwtjes naar hun paarverblijven te lokken, baltsen 
sommige vleermuizen; andere soorten vertonen zwermgedrag (= met een 
groep vleermuizen rondvliegen). Voor de meeste soorten worden 
paarverblijven ook als winterverblijfplaats gebruikt. 

o Winterverblijfplaats: Vleermuizen overwinteren van 15 oktober tot 15 
april in gebouwen, bunkers, ijskelders, groeven en ook in boomholtes. 
Omdat de meeste winterverblijfplaatsen ook als paarverblijfplaats worden 
gebruikt, kunnen al vanaf  15 juli vleermuizen in de winterverblijfplaatsen 
worden waargenomen. Dit zijn meestal mannetjes die alvast de buurt 
verkennen en hun territorium afbakenen.  

2. Alle Nederlandse vleermuissoorten eten insecten en spinnen. Hun voedsel 
vinden ze op een heel divers aantal plekken, zoals onder andere in sloten, 
kanalen, plassen, bossen, bosranden, parken, bomenrijen, stadstuinen, 
weilanden en akkers. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen jachttechniek om 
insecten te vangen. Zo jagen water- en meervleermuis vooral op laagvliegende 
insecten en ‘’harken’’ ze in hun vlucht insecten van het wateroppervlak. 
Grootoorvleermuizen gebruiken hun grote oren om hun prooien, 
voornamelijk nachtvlinders, op te sporen. Dwergvleermuizen en rosse 
vleermuizen vangen vooral prooien in de lucht. Een groep vleermuizen heeft 
een groot gebied nodig om voor elk individu de gehele zomer voldoende 
voedsel te verschaffen. Het ruimtegebruik van een groep verschilt per soort. 
Meervleermuizen vliegen met gemak 10 tot 15 kilometer naar hun 
voedselgebieden en beslaan hierbij een gebied van ongeveer 350 tot 700 
vierkante kilometer. Een groep dwergvleermuizen beslaat een veel kleiner 
gebied, met een gemiddelde homerange van 1,5 tot 2 kilometer beslaan ze een 
gebied van ongeveer 7 tot 12 vierkante kilometer  

3. Vliegroutes en migratieroutes zijn respectievelijk routes tussen een 
verblijfplaats en een voedselgebied en tussen een zomer- en een 
winterverblijfplaats. Over het algemeen gebruiken vleermuizen dezelfde 
landschapselementen voor beide typen bewegingen, het jaargetijde waarop de 
route gebruikt wordt verschilt echter. Vliegroutes worden het gehele 
zomerseizoen (afhankelijk van de soort van maximaal 15 april tot 15 oktober) 
gebruikt, terwijl migratieroutes vooral belangrijk zijn in het voor en het najaar 
(afhankelijk van de soort respectievelijk 15 maart tot 15 april en 15 juli tot 15 
oktober). Vleermuizen gebruiken het liefst lijnvormige landschapselementen 
als vlieg- of  migratieroute. Dit soort elementen zijn naast een belangrijk 
middel bij oriëntatie in het landschap ook een belangrijke voedselbron. 
Voorbeelden van veel gebruikte landschapselementen zijn bomenrijen, 
bosranden, verhoogde dijktaluds, sloten, rivieren en kanalen. 
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3.3  Voorbeeldsituaties 

3.3.1 Verblijfplaatsen van voorjaar tot najaar 

Van voorjaar tot najaar gebruiken vleermuizen verblijfplaatsen met meerdere 
gebruiksfuncties: van kraamverblijf  tot tijdelijk verblijf  en van mannenverblijf  tot 
paarverblijf. In deze periode kunnen vleermuizen twee typen verblijfplaats gebruiken: 
gebouwen of  bomen. Vleermuizen in gebouwen verblijven ondermeer in spouwmuren 
van woonhuizen, op zolders van monumentale panden en in de kieren van een brug 
(figuur 3 en 4) (Walther 2001, Keeley & Keeley 2004). De boomsoorten waarin 
vleermuisverblijven het meest worden aangetroffen zijn eik, beuk en populier, maar in 
feite zijn alle boomsoorten potentieel geschikt (figuur 2). Uiteindelijk wordt de 
verblijfplaats keuze van een vleermuis bepaald door het aanbod. In boomarme regio’s 
zoals de kop van Noord-Holland of Friesland worden typische boombewoners relatief  
vaak in gebouwen aangetroffen. De voorkeuren van de Noord-Hollandse vleermuizen 
zien er als volgt uit: De rosse vleermuis woont in de zomer hoofdzakelijk in bomen. De 
meervleermuis en laatvlieger wonen hoofdzakelijk in gebouwen. De watervleermuis, 
grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis worden zowel in 
gebouwen als in bomen waargenomen. De watervleermuis heeft over het algemeen een 
voorkeur voor bomen, de gewone dwergvleermuis heeft een voorkeur voor gebouwen. 

 

Figuur 2:  Een beuk met holtes, gebruikt als kraamverblijf door rosse vleermuizen. De linkerinzet toont een holte in een eik. De 
rechterinzet toont een scheur in een beuk, gebruikt door een ruige dwergvleermuis. Fotograaf: A-J Haarsma. 

  

Figuur 3:  Drie typische gebouwen gebruikt door vleermuizen als verblijfplaats: de spouwmuur van een jaren 60-rijtjeshuis, de 

spouwmuur/zolder van een monumentaal pand (het Wouda gemaal in Lemmer) en de zolder van een kerk (de Nederlands Hervormde 
kerk in Berlikum). Fotograaf: A-J Haarsma. 
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Figuur 4:  Vleermuizen gebruiken in de zomer soms ook minder typische verblijfplaatsen, zoals deze verblijfplaats van 
watervleermuizen tussen de kieren van de brugelementen, zie rode pijl. 

 

3.3.2 Verblijfplaatsen in de winter 
Vanaf  15 juli, de start van de paartijd, kunnen vleermuizen in de buurt van de 

winterverblijven worden aangetroffen. De meeste winterverblijven worden namelijk ook 
als paarverblijf  gebruikt. Van 15 juli tot 15 april kunnen vleermuizen twee verblijfplaatsen 
gebruiken als winter/paarverblijf: gebouwen of  bomen. Net als bij zomerverblijven is de 
keuze vaak afhankelijk van het aanbod. Langs de kust van Holland liggen veel Tweede 
Wereldoorlogbunkers; deze worden als winterverblijf  gebruikt. In het oosten van ons land 
worden juist ijskelders (behorende bij oude landgoederen) als winterverblijf  gebruikt. De 
voorkeuren van de Noord-Hollandse vleermuizen zien er als volgt uit: De rosse vleermuis 
woont in de winter hoofdzakelijk in bomen (in het buitenland wordt de soort regelmatig 
in gebouwen (Bihari & Bakos 2001) of  bruggen (Celuch Ševčík 2008) waarnomen). De 
meervleermuis, laatvlieger, ruige en gewone dwergvleermuis overwinteren in allerlei 
soorten ruimtes, vermoedelijk ook in (leegstaande) gebouwen en bruggen (figuur 5, 7 en 
8). De watervleermuis en grootoorvleermuis worden hoofdzakelijk in onderaardse 
ruimtes gevonden, zoals ijskelder, forten, bunkers, mergelgroeven en kelders, maar 
overwinteren vermoedelijk ook op minder typische locaties zoals in bruggen(Frietag & 
Friedricht 1996). 



 

Figuur 5:  Een leegstaand gebouw en een fort, beide in de winter door verschillende soorten vleermuizen bewoond. Fotograaf: A-J 
Haarsma en Yves Adams. 

 

 

Figuur 6:  Vaak hebben (oude) bruggen holle ruimtes geschikt als winterverblijfplaats voor vleermuizen. Zoals deze beroemde brug de 
‘’Levensauer Kanalhochbrücke’’ in Kiel (Duitsland) waar ’s winters meer dan 5000 rosse vleermuizen overwinteren. De invliegopening 
voor vleermuizen bevindt zich onder andere bij de rode pijl (meer informatie: Harrje 1994) 
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Figuur 7:  Ook in nieuwe bruggen kunnen overwinterende vleermuizen worden aangetroffen. Zoals deze bruggen in Slowakije: 
vleermuizen, o.a. rosse vleermuizen (3), vale vleermuizen (4) en watervleermuizen (8) worden regelmatig waargenomen naast de 
afvoerpijpen. Ook worden dieren waargenomen in de binnen en buitenzijde van de brugleuning (6). (Meer informatie: Celuch & Ševčík 
2008). 

 

 

Figuur 8:  De oostelijke toerit van de hefbrug in Waddinxveen (Zuid-Holland) is hol en wordt gebruikt als winterverblijfplaats van 
vleermuizen. De dieren zitten tussen de kieren in de elementen, onder andere bij de rode pijl (Fotograaf: Floris Brekelmans, meer 
informatie: Brekelmans & Haarsma 2008).  
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Figuur 9:  Vleermuizen zijn over het algemeen niet makkelijk in hun verblijf waar te nemen: ze zitten vaak op donkere plekken en 
houden er bovendien van om weg te kruipen in kieren of achter loszittend materiaal. In de kier bij de rode pijl zit een vleermuis 
verstopt (zie inzet), alleen zijn kop is te zien. Fotograaf: Janko Verbeek, inzet Yves Adams. 

 

3.3.3 Voedselgebieden en vliegroutes van vleermuizen in de buurt van water 

Vanaf  15 april tot 15 oktober kunnen vleermuizen worden waargenomen in hun 
voedselgebieden. Het gebruik van een voedselgebied is afhankelijk van de bezetting van 
nabijgelegen verblijfplaatsen. Zo migreren vrouwtjes meervleermuizen vanaf  15 juli naar 
hun wintergebieden. Vanaf  15 juli worden dus steeds minder meervleermuizen 
waargenomen boven voedselgebieden in de buurt van zomerverblijfplaatsen, terwijl het 
aantal dieren boven voedselgebieden in de buurt winterverblijfplaatsen (bv de grensmaas 
in Limburg) rond deze tijd juist toeneemt. In de buurt van water zijn een heel divers aantal 
voedselgebieden mogelijk, van smalle begroeide slootjes tot sloten met daarlangs een 
bomenrij. Van sloten met een natuurlijke oever, tot lange rechte kanalen met 
oeverbeschoeiing (figuur 10 en 11). 

Figuur 10:  Een voorbeeld van verschillende voedselgebieden/vliegroutes van vleermuizen. Fotograaf: Janko Verbeek. 

 



 

 

Figuur 11:  Een voorbeeld van verschillende voedselgebieden/vliegroutes van vleermuizen. Fotograaf: A-J Haarsma 

 

 

Figuur 12:  Een voorbeeld van een faunapassage voor vleermuizen via een brug over een snelweg heen. Linkerfoto een 
faunapassage over de A7 (de Lierstweg bij Marum provincie Groningen) Fotograaf: Jasper Schut. Rechterfoto een faunapassage in 
Schwarzgraben. Fotograaf: H. Müller-Stieß (afkomstig uit: Bach & H. Müller-Stieß 2005).  
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4. Stappenplan en onderzoeksmethode 

4.1  Algemeen 

Tijdens renovatie, beheer, herinrichting of  aanleg van kunstwerken en natte 
infrastructuur kunnen negatieve effecten op vleermuizen optreden. Om verstoring van 
vleermuizen tijdens of  als gevolg van werkzaamheden in een plangebied te voorkomen, 
raden we aan het in dit rapport beschreven stappenplan (in dit rapport ook wel 
stroomschema genoemd) te doorlopen. De stappen zijn complementair aan de inhoud 
van goedgekeurde gedragscode (zie paragraaf  2.3) en zijn bovendien (in tegenstelling tot 
de gedragscodes) toepasbaar tijdens ruimtelijke ontwikkelingen. Het stappenplan 
behorende bij het ‘’protocol vleermuizen en natte infrastructuur’’ bestaat uit vier stappen: 

1. Is verstoring vleermuizen te verwachten?. 

2. Uitvoeren veldonderzoek; 

3. Maatregelen en eventueel ontheffing  Flora- en Faunawet aanvragen; 

4. Uitvoeren. 

Hier volgt een korte samenvatting van de belangrijkste maatregelen genoemd in het 
stroomschema (een complete lijst maatregelen is te vinden in hoofdstuk 5). Wat betreft 
vleermuisverblijfplaatsen: Wees het hele jaar door alert. In holten, kieren en spleten van 
kunstwerken en bomen kunnen vleermuisverblijfplaatsen voorkomen. Wat betreft 
vliegroutes: Handhaaf  ‘geleidende’ en ‘lichtfilterende’ elementen zoals bomenrijen. Plan 
werkzaamheden bij voorkeur in de periode 15 oktober – 15 april. Er zijn dan geen 
vleermuizen actief. Bij (geheel of  gedeeltelijk) werken in periode 15 april – 15 oktober, 
zorg ervoor dat tussen één uur vóór zonsondergang en één uur na zonsopgang (1) boven 
het wateroppervlak een doorvliegroute van minstens 4m breed en 1,5m hoog mogelijk 
blijft, (2) géén lichtuitstraling is vanaf  de bouwplaats op het wateroppervlak. 

4.1.1 Wat te doen bij calamiteiten? 

In de praktijk kunnen zich situaties voordoen waarin acuut handelen noodzakelijk is 
(een zogenaamde overmachtsituatie). Bij dergelijke calamiteiten, zoals dijkdoorbraken, 
overstromingen, schadelijke lozingen, et cetera, dient eerst de (maatschappelijke) veiligheid 
te worden gewaarborgd alvorens het protocol kan worden toegepast. Wanneer zich een 
calamiteit heeft voorgedaan waarbij, door de noodzaak van acuut handelen, schade is 
ontstaan aan beschermde soorten planten of  dieren, moet zo spoedig mogelijk contact 
worden opgenomen met het ministerie van LNV (Dienst Regelingen) om tot een 
oplossing te komen. 

4.1.2 Controle op voorbereiding en uitvoerende werkzaamheden 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden (zie 

ook stap 4 van het stroomschema). Indien in het uitvoeringsplan maatregelen staan om 
verstoring van vleermuizen te voorkomen, dient de opdrachtgever te controleren of  deze 
correct worden uitgevoerd. Bij het omleiden van een vliegroute, dienen geplande 
maatregelen uiterlijk één maand voor aanvang van de werkzaamheden functioneel te zijn. 
Ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen geplande maatregelen te 
functioneren. Indien de maatregelen niet of  niet volledig functioneren (bijvoorbeeld het 
doek dat wordt gebruikt om vleermuizen om te leiden is kapot gewaaid, de bouwplaats is 
op andere oever gezet, zodat toch sprake is van uitstraling licht naar het midden van de 
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waterweg) dienen de werkzaamheden onmiddellijk gestaakt te worden. De 
werkzaamheden kunnen pas weer worden voortgezet als de  Flora- en Faunawet niet meer 
wordt overtreden.  
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4.2  Veldonderzoek 

Door middel van een veldonderzoek, ook wel veldinventarisatie genoemd, wordt de 
functie en gebruik van een plangebied door vleermuizen onderzocht. Het doel van een 
veldonderzoek is driedelig: 

1. Op basis van veldonderzoek inschatten of  vleermuizen verstoord worden 
door geplande werkzaamheden. Als eerste dient informatie verzameld te 
worden over het voorkomen van soorten vleermuizen en over de 
gebruiksfunctie van het plangebied voor deze soorten. Hierbij wordt altijd de 
vraag gesteld: Tasten de werkzaamheden de functionaliteit van een route/ 
verblijf/ voedselgebied aan? Kortom, is een route/ verblijf/ voedselgebied 
essentieel voor het functioneren van populatie? 

2. Vervolgens is informatie nodig om op een adequate manier te kunnen 
mitigeren, zodat verstoring volledig voorkomen wordt; 

3. Als mitigatie onmogelijk is, moet naar alternatieve oplossingen gezocht 
worden. Als er geen alternatieven te vinden zijn, dan moet een ontheffing 
voor de  Flora-  en Faunawet worden aangevraagd. 

De betrouwbaarheid van informatie, nodig voor adequate mitigatie maatregelen of  
voor een aanvraag van een Flora- en Faunawet ontheffing, wordt bepaald door de 
onderzoeksinspanning en door gebruikte onderzoeksmethodes. Het is over het algemeen 
gemakkelijker om aan te tonen dat een soort ergens wel voorkomt dan dat een soort 
ergens niet voorkomt. Om zeker te weten dat voldoende onderzoeksinspanning geleverd 
is om aan te tonen dat een beschermde soort ergens niet voorkomt, is het essentieel een 
bepaalde onderzoeksinspanning te leveren. Alleen dan kan de partij die een 
ontheffingsaanvraag beoordeelt, aannemen dat de geleverde gegevens correct zijn. 
Ditzelfde geldt ook voor het aantonen van gebruiksfuncties (vlieg/ migratieroute, 
verblijfplaats of  voedselgebied). Naast betrouwbaarheid van informatie speelt ook 
vergelijkbaarheid een belangrijke rol. Het nut van een bepaald gebied voor een populatie 
vleermuizen kan alleen met het nut van een ander gebied vergeleken worden als in beide 
onderzoeksgebieden een vergelijkbare onderzoeksinspanning is geleverd. Pas dan kunnen 
beleidsmatige afwegingen gemaakt worden. Het gevolg kan zijn dat het minst belangrijke 
gebied wordt opgeofferd voor een populatie vleermuizen en dat het meest belangrijke 
gebied verbeterd wordt.  

4.2.1 Uitvoering 

Om vast te stellen welke informatie nodig is voor toetsing van de Flora- en Faunawet 
gebruikt Dienst Landelijk Gebied op dit moment een goedgekeurd inventarisatieprotocol 
voor vleermuisonderzoek, opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus (downloaden via: 
www.vleermuis.net, onder vleermuisprotocol). Aan de hand van dit protocol is de 
betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van vleermuisonderzoek te beoordelen. De tabellen 
in bijlage III (tabel 1a, 2a en 3a) van dit rapport zijn gebaseerd op het protocol van het 
Netwerk Groene Bureaus. In deze tabellen zijn enkele aanpassingen gemaakt zodat de 
situatie rondom natte infrastructuur nog beter onderzocht kan worden. 

 De tabellen in bijlage III (tabel 1a, 2a en 3a) zijn bedoeld om onderzoek uit te voeren 
naar respectievelijk de functie van een plangebied als vlieg/ migratieroute, als verblijf  en 
als voedselgebied. De tabellen zijn als volgt opgebouwd: per vraagstelling staan de 
veldcondities en werkwijzen beschreven op grond waarvan de aanwezigheid van soorten 
en hun gebiedsfuncties met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. De periodes 
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in de tabel zijn de meest optimale periodes om vleermuizen waar te nemen. Het gaat 
hierbij dus niet om gebruiksperiodes! Voor het meeste onderzoek is een simpele detector, 
bijv Petterson D100, D200 of  Skype etcetera voldoende. Op andere plekken is een 
batdetector met tijdvertraging (time-expansion) nodig. Bij elke tabel hoort ook een 
vragenlijst. Deze vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel.  

Elke tabel wordt gevolgd door een vragenlijst (bijlage III, tabel 1b, 2b en 3b). Deze 
vragenlijsten zijn bedoeld als hulpmiddel. Met de antwoorden op de vragen kunnen op 
een praktische manier mitigatie maatregelen toegepast worden. Als bijvoorbeeld vooral de 
oostkant van een brug door vleermuizen gebruikt wordt, ligt het voor de hand ook vooral 
aan deze zijde mitigerende maatregelen toe te passen. Aangezien zowel het ‘’protocol 
vleermuizen en natte infrastructuur’’ als de nieuwe beoordelingswijze van de Flora- en 
Faunawet nieuw zijn, is het de taak van de opdrachtgever om hierover duidelijk te 
communiceren met de uitvoerende partij. Het verdient aanbeveling om de 
veldinventarisatie via de in dit rapport genoemde tabellen te laten uitvoeren. 

4.2.2 Berekening aantal dagen 
Het aantal uren nodig om een volledig veldonderzoek uit te voeren varieert tussen de 

4 en 45 uren (minimum schatting). Het aantal onderzoeksdagen hangt af  van de 
potentiële functie van een plangebied: zijn mogelijke verblijfplaatsen aanwezig (en zo ja, 
welk type?), is het plangebied geschikt als vliegroute of  als voedselgebied. Het blijft lastig 
om als niet vleermuisdeskundige te bepalen welke vleermuisfuncties een plangebied bezit. 
Om te voorkomen dat onnodig een te hoge onderzoeksinspanning verricht wordt (met 
name als een plangebied mogelijk een vleermuisverblijf  bevat) raad ik aan eerst een 
quickscan te laten uitvoeren. Aan de hand van de resultaten van een quickscan of  met 
behulp van tabel 3 kan berekend  worden hoeveel uren en in welke periode onderzoek 
nodig is.  

Tabel 3:  Ove rzicht van het minimaal aantal uren (in uren en minuten) onderzoek nodig per gebiedsfunctie voor vleermuizen. Bij de 
berekening zijn ook de uren weergegeven voor 1- visuele inspectie en 2- onderzoek bij een omgeving die beschutting tegen wind kan 
vormen. 

 

 15 Mei tot 15 Juli  15 Juli tot 15 
September 

1 April tot 25 
September 

15 Juli tot 1 
Januari 

1 Mei tot 31 
Juli 

Zomerverblijfplaats   9 + 4
1
   

Winterverblijfplaats    6 + 4
1
  

Vliegroute 4:30 + 1:30
2
     

Migratieroute  6 + 2
2
    

Voedselgebied     6 + 2
2
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5. Mitigatie maatregelen 

5.1 Inleiding 

Activiteiten die kunnen leiden tot negatieve effecten op vleermuizen zijn 
werkzaamheden (slopen, renoveren, et cetera) aan kunstwerken en aan andere 
waterwerken, het kappen van oudere bomen of  lijnvormige landschapselementen zoals 
bomenrijen en houtwallen, het aanbrengen van verlichting en het dempen van 
watergangen. Met eenvoudige maatregelen is het merendeel van deze negatieve effecten te 
voorkomen. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van maatregelen. De maatregelen 
zijn gegroepeerd in 4 typen (nummers verwijzen naar paragraaf  nummers): 

5.2  Maatregelen om verblijf  voor vleermuizen te behouden. 

5.3 Maatregelen ter voorkoming van uitstraling van licht van bouwplaats naar water. 

5.4 Maatregelen om passage voor vleermuizen te behouden. 

5.5 Maatregelen om leefomgeving geschikt voor vleermuizen te houden. 

Bij sommige werkzaamheden is het voldoende om één type maatregel uit te voeren, 
voor andere zijn meerdere typen nodig. Via het schema in tabel 4 is na te gaan welk type 
of  typen maatregelen nodig zijn. 

 

Tabel 4:  Een kruisschema tussen de verschillende werkzaamheden en de bijbehorende mitigerende maatregelen. De nummers 
verwijzen naar paragraaf nummers. De getallen 1 en 2 verwijzen naar de volgende uitzonderingen:  

1 Niet van toepassing als 's nachts (1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopkomst) bouwplaats onverlicht is.  

2 Niet van toepassing als 's nachts (1 uur voor zonsondergang tot 1 uur na zonsopkomst) passage via de waterweg van minimaal 4 meter breed en 
1,5 meter hoog mogelijk is. 

 

 Maatregelen … 

 …om verblijf voor 
vleermuizen te 
behouden 

…ter voorkoming van 
uitstraling van licht van 
bouwplaats naar water 

…om passage voor 
vleermuizen te 
behouden 

…om leefomgeving 
geschikt voor 
vleermuizen te houden 

Renovatie of herinrichting van kunstwerk 5.2 5.3
1
 5.4

2
 5.5 

Beheer/onderhoud van kunstwerk 5.2 5.31 5.4
2
  

Het aanleggen van natte infrastructuur    5.5 

Overige werkzaamheden  5.3
1
 5.4

2
  

 

5.2  Maatregelen om verblijf voor vleermuizen te behouden 

1. Werk buiten de periode dat vleermuizen gebruikmaken van verblijfplaatsen 
(o.a. paarverblijf, kraam- of  zomerverblijf  en winterverblijf, tabel 5). De 
benodigde periode is afhankelijk van de functie van het gebied voor 
vleermuizen. Omdat er binnen vleermuizen grote verschillen tussen soorten 
kunnen zijn, dient de opdrachtnemer in het werkplan uit te gaan van de 
kwetsbare periodes van de in het werkgebied aanwezige soorten.  

2. Behoud in- of  uitvliegopeningen. Voorkom structurele veranderingen aan 
kunstwerk als gevolg van werkzaamheden. Zo moeten stootvoegen, kieren en 
scheuren altijd open blijven (niet dichtmetselen of  afsluiten door middel van 
een bijenbekje). 
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3. Voorkom verlichting in de buurt van in of  uitvliegopeningen (zie ook I, 
‘vleermuizen en verlichting’). Plaats verlichting òf  van de uitvliegopening af  
(gebruik gerichte i.p.v rondstralende armaturen) òf  probeer licht zoveel 
mogelijk af  te schermen (onder andere door gebruik van een lichtscherm, zie 
ook onder andere punt 8 en 17). 

4. Elk vleermuisverblijf  is anders. Ten eerste kan de functie van een verblijf  
verschillen, van paarverblijf, kraamverblijf  tot winterverblijf. Ten tweede 
kunnen de ruimtes die vleermuizen gebruiken als verblijf  verschillen, van 
spouwmuur, ruimte achter boeiborden tot kieren tussen kunstwerkelementen. 
In dit overzicht van maatregelen is het daarom onmogelijk om voor het 
behoud van elk type verblijf  een passend advies te geven. Ik raad aan om 
hiervoor advies te winnen bij een vleermuisadviesbureau of  bij 
Vleermuiswerkgroep Nederland (zie hoofdstuk 6).  

5. In sommige gevallen is het mogelijk een kunstwerk in te richten als 
vleermuisonderkomen of  een speciale meervoudige vleermuiskast op te 
hangen (Korsten 2006). Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van aanwezige 
potenties (bv holle ruimtes worden weer toegankelijk gemaakt) of  er kunnen 
speciale voorzieningen worden aangelegd (in een kelder worden 
vleermuishangplekken gecreëerd, zie ook figuur 13). Voor een passend advies 
omtrent de meest geschikte maatregelen raad ik aan contact op te nemen met 
een vleermuisadviesbureau of  met Vleermuiswerkgroep Nederland (zie 
hoofdstuk 6). 

 
Tabel 5:  Natuurkalender met indicatieve kwetsbare perioden voor vleermuizen voor de verschillende gebiedsfuncties. rood = meest 
kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode (van zomerverblijf naar tijdelijk of paarverblijf en van paarverblijf naar winterverblijf) 
kwetsbaarheid afhankelijk van gebruik, groen = minst kwetsbare periode. 

 

Functie  j an Feb mrt apr mei j un Jul aug sep okt nov dec 

Paarverblijf                                                 

Kraam of zomerverblijf                                                 

Winterverblijf                                                 

 

 
Figuur 13:  Vleermuishangplekken kunnen heel gemakkelijk gecreëerd worden door bijvoorbeeld holle betonblokken op te hangen. In 

dit geval is een prefab betonblok met zes gaten aan het plafond opgehangen met behulp van twee lange keilbouten. Fotograaf: 
Gerard Mascher. 



 30

5.3  Maatregelen ter voorkoming van uitstraling van licht van 
bouwplaats naar water 

6. Werk tijdens de meest kwetsbare periode (afhankelijk van de functie van het 
gebied voor vleermuizen van maximaal 15 april tot 15 oktober, zie tabel 6) niet 
tussen zonsondergang en zonsopkomst in verband met lichtoverlast. Om in 
het donker te kunnen werken, worden vaak bouwlampen ingezet. Dergelijke 
lampen zijn zeer fel en geven een verstrooid licht, waardoor uitstraling naar de 
omgeving onvermijdelijk is (figuur 32). 

7. Beperk in het zomerseizoen (van 15 april tot 15 oktober) het gebruik van 
verlichting tijdens werkzaamheden (zie ook bijlage I, ‘Vleermuizen en 
verlichting’). Verlichting is alleen nodig op de locatie waar ook daadwerkelijk 
gewerkt wordt. Andere lichtbronnen kunnen uitgezet worden. Indien 
beperking van verlichting niet mogelijk is, neem maatregelen zoals in punt 16.  

8. Plaats in het zomerseizoen (van 15 april tot 15 oktober) lichtbronnen zoveel 
mogelijk op vleermuisvriendelijke wijze. Door de lichten niet naar de vaart te 
laten schijnen kan uitstraling (gedeeltelijk) voorkomen worden. Ook kunnen 
lampen met een speciale kap of  folie (plaats het folie niet tegen de lamp, i.v.m 
oververhitting) gedeeltelijk afgeschermd worden. Ook kan uitstraling van 
verlichting naar het water voorkomen worden door het plaatsen van een 
scherm of  doek (minimaal 3 meter hoog) langs de oever. Indien vaart 
desondanks nog verlicht is, neem maatregelen zoals in punt 16. 

9. Vermijd het gebruik van verlichting om een bouwlocatie te beveiligen. 
Bouwmaterialen kunnen ook op alternatieve manieren beveiligd worden (o.a. 
met behulp van een infraroodcamera, door gebruik van een zeecontainer, door 
zware machines over kostbare materialen te plaatsen of  gebruik te maken van 
bewakers). Ditzelfde geldt voor verlichting van in het water liggende objecten, 
zoals een ponton. Deze hoeven slechts door middel van een voor scheepvaart 
verplichte verlichting te worden verlicht. 

 

Tabel 6:  Natuurkalender met indicatieve kwetsbare perioden voor vleermuizen voor de verschillende gebiedsfuncties. rood = meest 
kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode (van zomerverblijf naar tijdelijk of paarverblijf en van paarverblijf naar winterverblijf) 
kwetsbaarheid afhankelijk van gebruik,groen = minst kwetsbare periode. 

 

Functie  j an feb mrt apr mei Jun j ul aug sep okt nov dec 

Voedselgebied                         

Vlieg –en migratieroute                                                 
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5.4  Maatregelen om passage voor vleermuizen te behouden 

10. Tijdens en na afloop van werkzaamheden moet een doorgang onder een 
kunstwerk, met name een brug of  tunnel, behouden blijven. Deze doorgang 
moet minimaal 1,5 meter hoog en 4 meter breed zijn (figuur 14). Als de 
aanvliegroute onder een schuine of  scherpe hoek naar de brug staat (en de 
dieren eerst een scherpe bocht moeten maken alvorens onder de brug door te 
vliegen) dient de doorgang breder te zijn (figuur 15). Bij een hoek van 90 
graden ten opzichte van de vaart raden we een breedte van 6 meter aan. Voor 
bruggen of  tunnels onder een weg door, die langer is dan 10 meter, dient per 
10 meter de brug 0,5 meter hoger en 0,5 meter breder te worden. Indien een 
bestaande doorgang of  een vaart tijdens werkzaamheden meer dan 50% 
smaller wordt gemaakt, moeten vleermuizen via sturende elementen (bv palen 
in het water) naar de versmalling worden geleid. Dit is vooral belangrijk als de 
doorgang voor vleermuizen niet in het midden komt te zitten. Voor en na de 
versmalling wordt als het ware een trechter aangelegd (figuur 17 en 18).  

11. Richt de bouwlocatie zondanig in dat te allen tijde een doorgang voor 
vleermuizen blijft bestaan (zie punt 10 voor afmetingen). Fysieke barrières 
(bouwstellingen, damwanden, bouwmateriaal, pontons e.d.) op de doorgang 
dienen voorkomen te worden. Indien fysieke barrières toch nodig zijn, moeten 
deze, indien mogelijk, ’s nachts worden weggehaald (figuur 19). 

12. Gedeeltelijke blokkades van onderdoorgangen moeten voorkomen worden. 
Bij bruggen of  tunnels die niet op een doorgaande vaarroute liggen, is de 
doorvaart wel eens gedeeltelijk geblokkeerd door bijvoorbeeld bielzen, 
elektriciteitkabels of  waterafvoerende leidingen (figuur 20). In het belang van 
vleermuizen dient een onderdoorgang (inclusief  kabelboom, bielzen of  
leidingen) nog minimaal 1.50 meter hoog te zijn. 

13. Zorg dat kunstwerken, met name bruggen en tunnels, aan de onderzijde 
zoveel mogelijk duister zijn (verstorende situatie figuur 21, minder verstorende 
situatie figuur 39). Voorkom onnodige verlichting onder of  naast een brug 
(zoals verlichting om de esthetische waarde van een brug te verhogen, figuur 
22). Indien dit soort verlichting gewenst is: tijdens het winterseizoen, van half  
oktober tot half  maart, hebben vleermuizen geen last van deze verlichting! 
Bovendien is het dan veel langer donker en hebben mensen veel langer plezier 
van de brugverlichting. 

14. Beperk de hoeveelheid uitstraling van licht van een kunstwerk naar het water. 
Een kunstwerk kan ook op alternatieve wijze voor de scheepvaart zichtbaar 
worden gemaakt. In plaats van de pijlers door middel van schijnwerpers te 
verlichten, kunnen ook enkele kleine led-lampen in de pijlers worden geplaatst 
(figuur 23). De uitstraling van dergelijke lampen richting het water is veel lager, 
net als de energiekosten! 

15. Beperkt verlichting op kruispunten tussen waterweg en autoweg. Vanuit 
verkeersveiligheid dient het wegdek van een kunstwerk goed verlicht te zijn 
(Ottens 2009). In plaats van meerdere lantarenpalen rondom een brug kunnen 
ook led-lampen in de binnenzijde van de brugleuning of  in het wegdek 
verwerkt worden. Met dergelijk licht wordt alleen de weg en niet ook de 
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omgeving verlicht (figuur 25). Dit soort verlichting is minder geschikt voor 
kunstwerken die door bijvoorbeeld dwergvleermuizen als oversteek over een 
waterweg worden gebruikt. Overige opties zijn het gebruik van kattenogen 
(figuur 24). Hiermee kan de weg gemarkeerd worden en kan bijvoorbeeld 
worden aangegeven dat de weg op het kunstwerk smaller is. Plaats kattenogen 
alleen op een doorgetrokken streep, anders levert dit gevaarlijke situaties op 
voor motorrijders. Ten slotte kan de aanwezigheid van een kunstwerk ook 
worden aangekondigd door middel van snelheidsbeperkende drempels of  
door een wegversmalling.  

16. Indien een passage over het water tijdens werkzaamheden niet behouden kan 
blijven of  indien hoogvliegende soorten, zoals gewone dwergvleermuizen de 
waterweg als vliegroute gebruiken, dient een route over land aangelegd te 
worden (figuur 26). Bij een alternatieve route over land worden vleermuizen 
naar bestaande of  voor dat doel aangeplante lineaire structuren geleid. 
Vleermuizen vliegen zowel langs natuurlijke lineaire structuren zoals een rij 
bomen, struiken of  rietkraag als langs artificiële structuren zoals een 
rietscherm, doek of  een onverlicht verkeersportaal. Het is belangrijk dat zo 
min mogelijk licht van de bouwplaats op de alternatieve route schijnt. Verder 
dient een route goed aan te sluiten op bestaande vliegroutes en eventueel 
moeten vleermuizen met schermen en licht ontmoedigd worden de oude 
route te gebruiken. Omdat vleermuizen traditiedieren zijn, is het belangrijk dat 
de dieren de tijd krijgen om aan de alternatieve route te wennen. De 
alternatieve route moet dus minimaal 1 maand voor de aanvang van de 
werkzaamheden al functioneren. 

17. Indien een kunstwerk wordt gebruikt als geleidend element om een waterweg 
over te steken of  als bij werkzaamheden aan een duiker deze weg tijdelijk 
wordt geblokkeerd, dient een veilige overgang gehandhaafd te blijven. Om 
ervoor te zorgen dat vleermuissoorten veilig onder of  over een kunstwerk 
kunnen passeren zijn sturende elementen nodig. De soorten kunnen als het 
waren ‘over’ een weg/kunstwerk heen geleid worden via een zogenaamde 
‘hop-over’. Via een bomenrij loodrecht op de weg en parallel aan de waterweg 
worden vleermuizen relatief  veilig een weg over geleid. Door de bomen net 
voor een autoweg net iets hoger te maken (gebruik andere soorten of  andere 
beheersvorm) dan de eerdere bomen wordt een vleermuis omhoog gestuurd. 
In de meest optimale situatie raken de kruinen van tegenoverstaande bomen 
elkaar. Bij een brede weg kan een hoge boom in de middenberm ervoor 
zorgen dat het bomendek gesloten blijft. Hierdoor blijft een vleermuis hoog 
en kan veilig oversteken (figuur 27). Een zelfde soort principe kan worden 
toegepast om vleermuizen ‘over’ een kunstwerk heen te geleiden. Hiervoor 
zijn onverlichte verkeersportalen erg geschikt. Een andere manier is een 
kunstwerk over de gehele lengte van een scherm (of  een extra balustrade) te 
voorzien (een onverlicht vleermuizenpad over het kunstwerk) 
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Figuur 14:  Een brug of tunnel moet minimaal 1,5 meter hoog zijn zodat een water en meervleermuis deze ongehinderd onderdoor 
vliegen. Hoe lager een brug, hoe groter de kans dat dieren (vooral als meerdere tegelijkertijd een brug passeren) de brug over vliegen 
in plaats van onderdoor. Tekening: A-J Haarsma. 

 

 

Figuur 15:  De breedte van een brug of tunnel wordt bepaald door de aanvliegroute. Een brug moet minimaal 4 meter breed zijn zodat 
een water en meervleermuis deze ongehinderd kunnen passeren. Als de aanvliegroute via een waterweg (in het blauw in deze figuur) 
recht op de brug af is (Brug A) is 4 meter voldoende, hoe groter de bocht is die meervleermuizen moeten maken alvorens een brug 
onderdoor te vliegen (B en vervolgens C) hoe  breder de  doorgang moet zijn. Bij een hoek van 90  graden ten opzichte van  de vaart  
raden we een breedte van 6 meter aan. Tekening: A-J Haarsma. 

 

 

 

Figuur 16:  T ijdens de bouw aan dit weiland is een tijdelijke bouwbrug (met onderdoorgang van 4 meter breed en 1,5 meter hoog) 
aangelegd. Deze brug voldoet aan de in dit rapport gegeven maatvoering. Fotograaf: Klaas Sterk. 

 



 

Figuur 17:  Indien een bestaande doorgang of een vaart 
tijdens werkzaamheden meer dan 50% smaller wordt 
gemaakt, moeten vleermuizen via sturende elementen (bv 

palen in het water) naar de versmalling worden geleid. Dit is 
vooral belangrijk als de doorgang voor vleermuizen niet in 
het midden komt te zitten. Voor en na de versmalling wordt 
als het ware een trechter aangelegd. Tekening: A-J 
Haarsma. 

Figuur 18:  Indien mogelijk bij een brug met meerdere 
doorgangen de middelste doorgang open houden tijdens 
werkzaamheden. Vleermuizen vliegen namelijk het liefste 

zoveel mogelijk rechtdoor, dit is de reden dat 95% van alle 
dieren die hier vliegen via het middelste gat zal vliegen. 5% 
van de dieren vliegt door het linkergat. Het rechter gat is te 
smal en bovendien staat er vegetatie voor de doorgang. 
Fotograaf: Hans Hartveld.

 

 

 

 

Figuur 19:  T ijdens werkzaamheden in een vaart dient de doorgang van een vaart ’s nachts vrij te zijn, zodat vleermuizen ongehinderd 
kunnen passeren. Fysieke barrières (bouwstellingen, damwanden, bouwmateriaal, pontons e.d.) op de doorgang dienen ’s nachts te 
worden weggehaald. Fotograaf: Klaas Sterk. 

 

 

Figuur 20:  De hoogte van deze brug is onvoldoende. 
Gedeeltelijke blokkades van onderdoorgangen moeten 
voorkomen worden. Via de bielzen kan de aannemer 1x per 
jaar gemakkelijk het spoortalud onderhouden, maar 

vleermuizen kunnen de onderdoorgang nu niet gebruiken. 
Fotograaf: A-J Haarsma. 

Figuur 21:  Door het overmatig gebruik van lampen is deze 
brug en daarmee de vliegroute voor vleermuizen niet meer 
geschikt. De lampen zijn heel fel en schijnen bovendien 
rondom. Naast de brug wordt ook de gehele omgeving 
verlicht. Fotograaf: A-J Haarsma. 

 



 

Figuur 22:  Een extreme situatie, de Verrazano-Narrows brug in New York City .Toch zijn de Amerikanen niet de enige die overdrijven 

met brugverlichting. In Nederland worden ook steeds meer bruggen, door zogenaamde lichtkunstenaren, voorzien van kleurrijke 
“ledjes”, zoals deze brug in Vijfhuizen.  

 

 

 

Figuur 23:  Een kunstwerk kan ook op alternatieve wijze voor de scheepvaart zichtbaar worden gemaakt. In plaats van de pijlers door 
middel van schijnwerpers te verlichten, kunnen ook enkele kleine led-lampen in de pijlers worden geplaatst (zie inzet). (voor meer 
informatie zie hoofdstuk 6 Firma: Indal Industria) 
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Figuur 24:  Een wegdek verlicht met led-pointer of solar-wegmarkingen (voor meer informatie zie hoofdstuk 6 Firma: van Haagen). Dit 
soort lichten gebruiken stroom of hebben een ingebouwd zonnepaneeltje. Ook kunnen kattenogen (inzet) gebruikt worden, deze 
reflecteren omgevingslicht. 

 

 

Figuur 25:  Het wegdek van de brug in Nesselande is door middel van kunstverlichting verlicht. Hier dient de verlichting als 
‘kunstwerk’.  

 



 

 

Figuur 26:  Indien een passage over het water tijdens werkzaamheden (het woord “werk” in deze figuur) niet behouden kan blijven of 
indien hoogvliegende soorten, zoals gewone dwergvleermuizen de waterweg als vliegroute gebruiken, dient een route over land 
aangelegd te worden. De vleermuizen worden of omgeleid naar een tijdelijke bomenrij (linker figuur) of naar een bestaande bomenrij 
(rechterfiguur). De alternatieve route dient zoveel mogelijk donker te zijn en moet minimaal 1 maand voor de aanvang van de 
werkzaamheden al functioneren. Tekening: A-J Haarsma. 

 

 

Figuur 27:  Door middel van een bomenrij dwars op een autoweg kunnen vleermuizen een weg worden o vergeleid. Door de bomen 
net voor een autoweg net iets hoger te maken dan de eerdere bomen wordt een vleermuis omhoog gestuurd. Door een hoge boom in 
de middenberm blijft een vleermuis hoog. Tekening: A-J Haarsma. 
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5.5  Maatregelen om leefomgeving geschikt voor vleermuizen te 
houden 

18. Handhaaf, indien mogelijk, een groene zone van minimaal 10 meter breed 
tussen weg en water. Deze groene zone kan bestaan uit een combinatie van 
kruiden, struiken en eventueel bomen (dominante soorten zijn diverse grassen, 
waterriet, els en wilg). 

19. Beperk verlichting langs wegen parallel aan waterwegen. Geen lantarenpalen 
op oever, maar indien mogelijk aan huizenzijde (of  scherm de lantarenpalen 
aan één zijde, de zijde richting water, af. Zie bijvoorbeeld figuur 31). Gebruik 
verlichting die de weg verlicht en de omgeving niet of  zo min mogelijk (bv 
door gebruik van ‘gerichte’ armaturen of  van meerdere minder felle lampen 
ipv enkele zeer felle lampen. Zie bijvoorbeeld figuur 30 en figuur 35 tot 37).  
Een ongewenste situatie wordt uitgebeeld in figuur 28 rechts en figuur 33. 

20. Handhaaf  over minimaal 80% van de vaart een luxwaarde onder de 0,5 lumen 
(zie ook bijlage I, ‘Vleermuizen en verlichting’). Als stelregel hanteren we dat 
verstoring van vleermuizen boven water kan plaatsvinden als de hoeveelheid 
lux op het midden van de vaart om 30 centimeter hoogte meer is dan 0,5 lux. 
Hoe langer en breder de zone is waarop deze stelregel wordt overtreden, hoe 
groter de kans op verstoring is.  

21. Plant of  behoud bomen en struiken op oevers om eventueel lantarenlicht te 
filteren (figuur 28 links en figuur 31). Voorkom dat als gevolg van 
beheerswerkzaamheden aan bomen of  struiken de hoeveelheid lichtuitstraling 
naar het water toeneemt. Dergelijke verstoring kan voorkomen worden door 
gefaseerd (met tussenposen van minimaal 1 jaar) te beheren. Dit kan door 
bijvoorbeeld eerst aan de ene oever en het volgend jaar aan de andere oever de 
bomen te beheren, of  door om de 100 meter een rij bomen van 100 meter 
niet te beheren. Indien bomen permanent verwijderd worden dient 
alternatieve lichtfiltering te worden aangebracht (bijvoorbeeld een permanent 
rietscherm).  

22. Houd het natte netwerk van de vleermuizen in stand, doorsnijd nooit 
belangrijke routes. Een route kan onder andere worden doorsneden door een 
weg. Door een brug of  tunnel kan deze doorsnijding worden opgeheven. Let 
wel: tijdens de aanleg van een brug of  tunnel dient doorsnijding ook te 
worden voorkomen!  

23. Handhaaf  over minimaal 80% van de totale lengte van een vaart (van kruising 
tot kruising) een groene oever. Niet-groene oevers, zoals stenen of  houten 
kades, dienen zoveel mogelijk te worden afgewisseld met groene oevers. 
Lengtes van meer dan 50 meter waarbij beide zijdes van een vaart volledig 
‘niet’ groen zijn, dienen langs voor vleermuizen belangrijke vliegroutes te 
worden vermeden.  

24. Op plaatsen waar een vliegroute doorsneden wordt, dient een passage 
aangebracht te worden, zodat vleermuizen deze doorsnijding kunnen passeren. 
Breng bij doorsnijding van het landschap door infrastructuur (o.a. autoweg of 
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spoorweg) minimaal iedere 2 kilometer een passage aan. Bepaal de locatie van 
de passages aan de hand van het landschapsgebruik van mens en vleermuis. 

25. Indien mogelijk hanteer een vleermuisvriendelijk lichtregiem. Dit kan op heel 
veel verschillende manieren. In punt 14 en 15 wordt al genoemd dat een 
kunstwerk ook verlicht kan worden met behulp van kleine ledjes in het wegdek 
of  door middel van kattenogen. In punt 19 wordt genoemd hoe de plaatsing 
van lichtbronnen en de gebruikte armaturen de mate van uitstraling naar de 
omgeving bepaalt. Langs de meeste verkeerswegen hoeven niet de gehele 
nacht alle lantarenpalen te branden. Zo is het mogelijk om na 23:00 de 
lantarenpalen om en om uit te schakelen (met uitzondering van specifieke 
situaties waar vanwege verkeersveiligheid meer licht gewenst is), of  om 
gedeeltelijk te dimmen (tot bijvoorbeeld 30 % van het oorspronkelijke 
lichtniveau). Op sommige plekken is het ook mogelijk om een dynamische 
verlichting te gebruiken, waarbij het verlichtingsniveau van openbare 
verlichting wordt aangepast aan verkeers –en weersomstandigheiden (figuur 
34). 

26. Zorg dat het terrein rondom een sluis of  waterkering zoveel mogelijk duister 
is. Dit kan onder meer door middel van verstandig geplaatste lantarenpalen of  
door middel van permanente vegetatie, zoals een bomenrij (figuur 29). In 
plaats van verlichting voor veiligheid van het complex kan ook gekozen 
worden voor een betere afsluiting ter voorkoming van nachtelijke bezoekers. 
Indien verlichting om de esthetische waarde van een kunstwerk gewenst is: 
doe dit tijdens het winterseizoen; van half  oktober tot half  maart hebben 
vleermuizen geen last van deze verlichting! Bovendien is het dan veel langer 
donker en hebben mensen veel langer plezier van de verlichting 

 

 
Figuur 28 links en rechts:  In de linkerfiguur wordt door de aanwezigheid van bomen (of struiken, riet , etc) het licht van de 

lantarenpalen gefilterd. Door de lantarenpalen van de vaart af te laten schijnen wordt tevens de hoeveelheid strooilicht op de 
waterweg beperkt. In de rechterfiguur schijnen de lantarenpalen naar de vaart toe en vindt geen lichtfiltering plaats. Deze route heeft 
een grote kans om door vleermuizen vermeden te worden. Tekening: A-J Haarsma. 
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Figuur 29:  Een sluis waarbij verlichting nodig is, vormt voor water en  meervleermuizen een barrière.  Daar de aanleg van  een 
permanente onverlichte route over land (hier, via een bomenrij) kunnen de vleermuizen de sluis ongehinderd passeren. Tekening: A-J 
Haarsma. 

 

 

Figuur 30:  In plaats van één grote lamp kunnen ook 
meerdere kleine lampen worden geplaatst op een plek waar 
licht nodig is. Deze kleine lamp is voor de helft afgeschermd, 

zodat het licht alleen komt op de plek waar deze gewenst is. 
Fotograaf: A-J Haarsma. 

Figuur 31:  Een verlicht fietspad. Door de lantarenpalen van 
de vaart af te laten schijnen is minder last van uitstraling 
naar de vaart. Door het aanplanten van knotwilgen wordt de 
overige restlicht gefilterd. Fotograaf: A-J Haarsma. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 32:  T ijdens werkzaamheden wordt een tijdelijk licht 
langs een fietspad geplaatst. In dit geval wordt gebruik 
gemaakt van een zeer felle rondschijnende lamp. Voor 
vleermuizen is dit niet wenselijk. Fotograaf: Bert de Zeeuw. 

Figuur 33:  Hier wordt de 0,5 lux regel overtreden. De 
uitstraling van de lantarenpalen langs de vaart is hier te 
hoog. Vooral als de voetballampen (wel te zien, maar staan 
niet aan) ook nog aan gaan. Fotograaf: A-J Haarsma.
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Figuur 34:  Een dynamische verlichting, waarbij het verlichtingsniveau van openbare verlichting wordt aangepast aan verkeers –en 
weersomstandigheiden. 

 

 

Figuur 35:  Een led-lamp, met armatuur 
Innolumis, van Lemnis lighting (voor 

meer informatie zie hoofdstuk 6 firma: 
Innolumis/ Lemnislighting). Bij deze 
lamp is de kleur licht aangepast zodat 
relatief weinig licht nodig is voor de 
meeste zicht.  

Figuur 36:  een led-lamp armatuur 
genaamd Stela, deze lamp geeft relatief 

weinig rest licht naar de omgeving (voor 
meer informatie zie hoofdstuk 6 firma 
Indal Industria) 

 

Figuur 37:  Een led-lamp amatuur 
genaamd Disc-Q. deze lamp geeft 

relatief weinig rest licht naar de 
omgeving (voor meer informatie zie 
hoofdstuk 6 firma: Indal Industria)

 

 

 

Figuur 38 (links) en 39 (rechts ):  Toepassing van Indal Industria straatlampen (voor meer informatie zie hoofdstuk 6 firma: Indal/ 
Industria) en toepassing van Lemnis straatlampen (voor meer informatie zie hoofdstuk 6 firma: Innolumis/ Lemnislighting). Fotograaf: 
Steven van Kooijk. 
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6. Lijst met nuttig adressen 

 

• Firma: Indal Industria www.industria.nl. Leverancier van diverse LED 
straatlampen en vloerlampen. Contactpersoon: Ryan Berenos: email: 
r.berenos@indal.nl en Annemieke van Balen, email: balena@indal.nl, Postbus 
8768, 3009 AT Rotterdam, Telefoon: 010- 2640164. 

• Firma: Innolumis/ Lemnis lighting, www.lemnislighting.com. Leverancier van een 
groene LED straatlamp . Contactpersoon: Sigrid.hettinga@innolumis.nl Sigrid 
Hettinga. Adres: Basicweg 16, 3821 BR Amersfoort. Telefoon: 033-454 19 42. 

• Firma: van Haagen, www.haagendbs.nl. Leverancier van Solar Wegmarkeringen. 
Contactpersoon: Karel van Haagen. Email: info@haagendbs.nl. Adres: 
Industrieterrein De Lind 9, 4841 KC Prinsenbeek. Telefoon:: 076- 521 25 37. 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Informatie over  
Flora- en Faunawet, Natura2000 of  gedragscodes. Website: www.minlnv.nl/loket. 
Telefoon (het LNV-Loket): 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 
uur). Informatie over de Natura2000 gebieden is te vinden op de website 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000. 

• Netwerk Groene Bureaus (NGB). Een organisatie die zich inzet de kwaliteit van 
de groene advisering te verbeteren en de belangen van de groene adviesbureaus te 
behartigen (kijk onder het kopje ‘’leden’’ voor een volledig overzicht van 
adviesbureaus die gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van veldonderzoek in 
plangebieden). Adres: Zeisterweg 14, 3984 NL Odijk. Telefoon: 030-6565466. 
Website: www.netwerkgroenebureaus.nl. Email: ngb@natuurnet.nl. 

• Vleermuisgroep Nederland (Vlen). Het kenniscentrum voor 
vleermuisbescherming en vleermuisonderzoek.. Website: www.vleermuis.net. Op 
deze website is onder andere informatie te vinden over de ecologie van 
verschillende soorten vleermuizen. Ook is hier het inventarisatieprotocol voor 
vleermuisonderzoek te downloaden.  Email: vlen@vleermuis.net.  

• Zoogdiervereniging (ZV). De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de 
bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. 
Contactpersoon: Stefan Vreugdenhil, email: 
stefan.vreugdenhil@zoogdiervereniging.nl. Adres: Oude Kraan 8, 6811 LJ 
Arnhem. Telefoon: :026-3705318. Website: www.zoogdiervereniging.nl. 
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Bijlage I: Vleermuizen en verlichting 
De tolerantie van vleermuizen voor verlichting hangt samen met een aantal factoren. 

Aangenomen wordt dat verlichting leidt tot verhoogde zichtbaarheid en daarmee is er een 
grotere kans op predatie (Verboom, 1998). De tolerantie voor licht hangt daarbij nauw 
samen met de functie van het gebied dat wordt aangetast en hangt samen met de soort, 
maar ook spelen de intensiteit en continuïteit van verlichting een rol. Daarnaast is de kleur 
van verlichting van belang; vleermuizen zijn bijvoorbeeld ongevoelig voor rode verlichting 
en zijn, met uitzondering van de niet in Nederland voorkomende vampiervleermuizen, 
niet in staat infrarood waar te nemen. Groene verlichting, zoals vaak gebruikt om 
verstoring van s‘nachts vliegende vogels te voorkomen, kunnen vleermuizen helaas goed 
waarnemen. 

Soorten als de gewone dwergvleermuis en laatvlieger kunnen foeragerend bij 
verlichting worden waargenomen in verband met het verhoogde aanbod van insecten, 
maar beide mijden verlichting op vliegroutes (Blake & Hutson 1994; Verboom 1998; 
Limpens et al. 2004). Beide soorten kunnen wat foerageergedrag betreft als lichttolerant 
worden beschouwd; dit blijkt ook uit het feit dat beide soorten relatief  veel in de 
bebouwde kom en stedelijk gebied worden waargenomen. De rosse vleermuis foerageert 
en vliegt in de regel hoog (tot 100 meter) in de lucht en jaagt vaak al vroeg in de 
schemering. Zowel in foerageergebieden als op vliegroutes is de soort lichttolerant 
Voornamelijk snelvliegende soorten lijken te kunnen profiteren van het verhoogde 
insectenaanbod rond kunstmatige lichtbronnen (Rydell et al. 1996). 

Recent is onderzoek in Friesland gedaan (door onder andere Kuijper et al. (2005)) 
naar de effecten van verlichting op de meervleermuis. De meervleermuis behoort, net als 
de watervleermuis, tot het geslacht Myotis, waarvan in de regel wordt aangenomen dat de 
meeste soorten lichtmijdend zijn. Soortgelijk onderzoek naar de watervleermuis is 
voorzover bekend niet uitgevoerd. Zij toonden bij hun onderzoek in Friesland aan dat op 
verlichte locaties minder wordt gejaagd en dat aanwezigheid van puntverlichting op 
vliegroutes leidt tot afwijkend gedrag, namelijk keren. De meeste dieren keerden al 
voordat zij in de verlichte zone kwamen, een aantal dieren keerde pas in deze zone. 
Uiteindelijk bleken de dieren de zone wel te passeren, maar duidelijk kon worden gemaakt 
dat verlichting een verstorend effect heeft op het gedrag van vleermuizen. Het aanbrengen 
van verlichting had het grootste negatieve effect op locaties waar reeds in zekere zin 
sprake was van barrièrewerking, zoals een sluis. Daarnaast is ook de richting van de 
lichtbundel, dwars op of  in de lengte van de vliegrichting, van belang. Wanneer het licht 
dwars op een watergang schijnt, is slechts sprake van een verlichte zone; verlichting die 
schijnt in de richting van de vliegroute kan al op een grotere afstand zorgen voor 
verstoring omdat deze beter zichtbaar is. De werkelijke invloed hiervan op het gedrag van 
vleermuizen is echter nog niet bekend (Kuijper et al. 2005).  

De lichtsterkte en de afstand van de verlichtingsbron tot locaties die van belang zijn 
voor vleermuizen bepalen, in combinatie met de richting van het licht en de aanwezigheid 
van barrières, of  negatieve effecten optreden op vleermuizen. Bij een maanloze (nieuwe 
maan) en onbewolkte nacht bedraagt de lichtsterkte rond 0,0012 lux. De lichtsterkte 
tijdens volle maan en heldere hemel bedraagt 0,12 tot 0,25 lux (Hecker & Brigham 1999; 
Van der Vegte 2005;). Onder deze omstandigheden blijken negatieve effecten uit te gaan 
op het aantal uitvliegende dieren van kolonies en het tijdstip waarop deze dieren uitvliegen 
(Voute et al 1974 Boldogh & Dobrosi 2007). Over het algemeen lijken vleermuizen tijdens 
volle maan later uit te vliegen en of  op relatief  donkere plekken te foerageren. 
Onduidelijk is of  dit maanmijdend gedrag mede veroorzaakt wordt door een gemiddelde 
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lagere temperatuur, en daarmee gekoppeld lager insectenaanbod, tijdens nachten met volle 
maan.  

Het onderzoek van Kuijper et al. (2005) was beperkt van opzet en het is bijvoorbeeld 
niet duidelijk wat de effecten zullen zijn van het aanbrengen van een aaneengesloten zone 
van verlichting in de lengte van de vliegroute. Daarnaast kon ook niet worden onderzocht 
of  vleermuizen wennen aan de nieuwe situatie of  hun vliegroute verleggen. In hun 
voedselgebied lijken met name mannetjes meervleermuizen zich af  en toe tolerant op te 
stellen ten opzichte van verlichting, vooral bij extreme weersituaties zoals veel wind en 
aanhoudende miezerregen (Haarsma 2003). De reden hiervoor is mogelijk het vrijwel 
ontbreken van voedsel, waardoor de vleermuizen uitwijken naar verlichte locaties. Over 
het algemeen tolereert de meervleermuis geen licht (meer dan 0,5 lux over een lengte van 
20 meter) in de foerageergebieden. Van der Vegte (2005) geeft op grond van een 
onderzoek in Leiden aan dat meervleermuizen de voorkeur geven aan een langere, 
donkere omweg dan aan een kortere maar verlichte route.  

Dat verlichting negatieve effecten heeft op het gedrag van meervleermuis staat zo 
goed als vast, al is nog niet duidelijk wanneer en in welke mate sprake is van significant 
negatieve effecten op bijvoorbeeld de lokale populatie. Als stelregel geldt dat lange 
verlichte stukken (> 20 meter), waarbij de lichtsterkte groter is dan 0,5 lux, dienen te 
worden afgeschermd. 

Ook van de watervleermuis is bekend dat de soort lichtmijdend is; de soort lijkt 
tijdens foerageren echter meer te tolereren dan de meervleermuis. De watervleermuis 
vliegt in de regel pas een half  uur na zonsondergang uit, terwijl zijn voornaamste 
prooidieren juist actief  zijn in de schemering. Als gevolg daarvan wordt een belangrijk 
deel van de activiteitspiek van de prooidieren gemist. Predatormijdend gedrag lijkt hieraan 
ten grondslag te liggen (Rydell et al. 1996).  
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Bijlage II. Aangepaste beoordeling Flora- en Faunawet 
Door twee recente uitspraken van de Raad van State verandert de beoordeling van 

ontheffingen en het gebruik van gedragscodes van de Flora- en Faunawet. Het gaat om 
ontheffingen voor ruimtelijke ingrepen en om vrijstellingen op grond van gedragscodes. 
Verder is er een aangepaste lijst met vogels waarvan de nesten het hele jaar door zijn 
beschermd. In tekst ‘‘Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing Flora- en Faunawet’’ leest 
u de gevolgen voor de beoordelingspraktijk. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan de volgende website: www.minlnv.nl/loket. Of  bel met Het 
LNV-Loket: 0800 - 22 333 22 (op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur). 

 



 



 49



 50



 51

  



 52



 53

 



 54



 55



 56



 57



 58



 59

 



 60

Bijlage III. Handleiding veldonderzoek 
Door middel van veldonderzoek kan onderzocht worden hoe en waar mitigerende maatregelen moeten worden toegepast. De tabellen 1 tot 3 zijn 

bedoeld om de mogelijke knelpunten rondom de drie gebruiksfuncties (vlieg/migratieroute, verblijfplaats of  voedselgebied) van natte infrastructuur 
voor vleermuizen op te lossen. De informatie in de tabellen is gericht op vijf   doelsoorten algemeen voorkomend in Noord-Holland: watervleermuis, 
meervleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De rosse vleermuis en de tweekleurige vleermuis zijn buiten 
beschouwing gelaten omdat deze soorten hoog vliegen en niet zo sterk gebonden zijn aan infrastructuur. De baardvleermuis, franjestaart en bruine 
grootoorvleermuis komen vooral voor in een relatief  bosrijke leefomgeving. Alleen voor natte infrastructuur in dergelijke omgeving verdient het 
aanbeveling om ook deze soorten te onderzoeken. 

 

Tabel 1a:  Handleiding voor veldonderzoek naar de functie van een vliegroute/migratieroute voor vleermuizen (zie ook paragraaf 3.2). Per vraagstelling staan de veldcondities en werkwijzen beschreven op grond waarvan de 
aanwezigheid van soorten en hun gebiedsfuncties met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. Het verdient aanbeveling om de veldinventarisatie via de in dit rapport genoemde tabellen te laten uitvoeren. 
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Wordt de waterweg of 
kunstwerk gebruikt 
als vliegroute? 

15 mei tot 15 
juli 

zon ondergang tot 
200 min na zon 
onder. 

nvt 120 min voor 
zon opkomst 
tot zon op 

3 bezoeken van minimaal 90 min. 
Bij een omgeving die beschutting 
tegen wind kan vormen: 1 avond 
met harde wind (>3 bft). 

Tussen 4 en 15 
dagen. Tenminste 30 
dagen tussen het 
eerste en het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 
Bft, geen tot lichte 
motregen, temp >10 
graden 

Batdetector, indien 
waterweg smaller dan 15 
meter een detector met 
tijdvertraging 

Wordt de waterweg of 
kunstwerk gebruikt 
als migratieroute? 

15 juli tot 15 
september 

nvt 90 min na zon 
ondergang tot 90 
min voor zon op 

nvt 3 bezoeken van minimaal 2 uur. 
Bij een omgeving die beschutting 
tegen wind kan vormen: 1 avond 
met harde wind (>3 bft). 

Tussen 7 en 20 
dagen. Tenminste 45 
dagen tussen het 
eerste en het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 
Bft, geen tot lichte 
motregen, temp >8 graden 

Batdetector, indien 
waterweg smaller dan 15 
meter een detector met 
tijdvertraging 
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Tabel 1b:  Vragenlijst behorende bij tabel 1a.  
 

Wordt de waterweg gebruikt als vlieg/migratieroute door 
water/meervleermuizen? 

Zo ja,  

Hoe laat arriveren de dieren (is afstand tot verblijf bekend of kan deze beredeneerd worden?) 

Hoe loopt de vlieg/migratieroute? Linker of rechterkant van de waterweg. 

Is gebruikte zijde constant bij verschillende weersomstandigheden?  

Is het gebruik hetzelfde in de avond en in de ochtend? 

Zijn lijnvormige elementen (bomenrij, rietvegetatie, etc) aanwezig en hoe worden deze gebruikt? 

Is het de enige route, zijn er alternatieven (deze vraag is alleen relevant als verblijfplek bekend is)? 

Maken ook andere soorten gebruik van deze 
vlieg/migratieroute? 

Welke andere vleermuissoorten gebruiken de route? 

Wordt de waterweg of kunstwerk gebruikt als 
vlieg/migratieroute door gewone/ruige dwergvleermuis en of 
laatvlieger? 

Zo ja, 

Hoe laat arriveren de dieren (is afstand tot verblijf bekend of kan deze beredeneerd worden?) 

Op welke manier wordt de route gebruikt? (bv: vlak boven water? Hoger langs de oevervegetatie? Langs de bomen op de oever, onder brug of tunnel, over brug 
of tunnel?) 

Volgen de dieren een specifieke oever, of kruist een route de waterweg (of wordt het kunstwerk gebruikt als geleidend element om het water over te steken) 

Is gebruikt van het kunstwerk constant bij verschillende weersomstandigheden?  

Is het gebruik hetzelfde in de avond en in de ochtend? 

Zijn lijnvormige elementen (bomenrij, rietvegetatie, etc) aanwezig en hoe worden deze gebruik? 

Hoeveel dieren maken gebruik van vlieg/migratieroute? Specificeer per soort, 

Is er sprake van dynamiek in de aantallen gedurende een seizoen? Zo ja, gedurende welke periode zijn de aantallen vermoedelijk het hoogste? 

Indien een kunstwerk aanwezig Specificeer per soort, 

Indien de kunstwerk uit meerdere /pijlers bestaat: welke doorgang wordt het meest frequent gebruikt? 

Is de gebruikte doorgang constant bij verschillende weersomstandigheden? 

Is de gebruikte doorgang mogelijk gekoppeld aan lichtbronnen op een van beide oevers? 
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Tabel 2a:  Handleiding voor veldonderzoek naar de functie van verblijf voor vleermuizen (zie ook paragraaf 3.2). Per vraagstelling staan de veldcondities en werkwijzen beschreven op grond waarvan de aanwezigheid van 
soorten en hun gebiedsfuncties met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. Het verdient aanbeveling om de veldinventarisatie via de in dit rapport genoemde tabellen te laten uitvoeren. 
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Wordt een of 
meerdere delen van 
een kunstwerk 
gebruikt als 
kraamverblijf? 

1 tot 30 juni zon ondergang 
tot 90 min na 
zon onder 

 

nvt 140 min voor zon 
opkomst tot zon 
opkomst 

3 bezoeken van 60 min, 
waarvan minimaal 1 ’s 
ochtends. Tevens, indien 
mogelijk 1 bezoek waarbij een 
visuele inspectie (externe of 
intern) wordt uitgevoerd.  

Tussen 4 en 15 dagen. 
Tenminste 20 dagen tussen 
het eerste en het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 Bft, 
geen tot lichte motregen 

Batdetector. Indien 
determinatie van 
dieren geverifieerd 
moet worden: 
determinatie van 
dieren in of rondom 
verblijfplaats dmv 
infraroodopnamen.  

Wordt een of 
meerdere delen van 
een kunstwerk 
gebruikt als 
paarverblijf? 

1-15 april & 15 
augustus tot 
25 september 

zon ondergang 
tot 90 min na 
zon onder 

1 tot 3 uur 
middernacht 

90 min voor zon 
opkomst tot zon 
opkomst 

3 bezoeken van 60 min, 
waarvan minimaal 1 tussen 1 
en 3 uur ’s nachts. Indien 
mogelijk activiteit monitoren 
dmv hightech luisterkistje 

Tussen 7 en 20 dagen. 
Tenminste 45 dagen tussen 
het eerste en het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 Bft, 
geen tot lichte motregen, temp 
>7 graden 

Batdetector, opname 
via een videocamera 
met infrarood lamp. 
automatisch:high tech 
luisterkistje of Anabat 

Wordt een of 
meerdere delen van 
een kunstwerk 
gebruikt als overig 
type verblijf? 

1 mei tot 31 
juli 

zon ondergang 
tot 90 minuten 
na zon onder  

 140 min voor 
zonopkomst tot 
zon opkomst 

3 bezoeken van 60 min, 
waarvan minimaal 1 ’s 
ochtends. Tevens, indien 
mogelijk 1 bezoek waarbij een 
visuele inspectie (externe of 
intern) wordt uitgevoerd. 

Tussen 4 en 15 dagen. 
Tenminste 30 dagen tussen 
het eerste en het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 Bft, 
geen tot lichte motregen 

Batdetector. Indien 
determinatie van 
dieren geverifieerd 
moet worden: 
determinatie van 
dieren in of rondom 
verblijfplaats dmv 
infrarood opnamen. 

Wordt een of 
meerdere delen van 
een kunstwerk 
gebruikt als 
winterverblijf? 

15 juli tot 15 
augustus en 1 
november tot 
1 januari 

nvt Gehele nacht nvt 2 bezoeken. 1 bezoek in de 
zwermperiode en 1 bezoek in 
de winter waarbij een visuele 
inspectie (externe of intern) 
wordt uitgevoerd. 

Nvt  nvt Onderzoek naar 
zwermgedrag: 
Batdetector. Visuele 
inspectie: 
Zichtwaarneming, 
led-lamp, 

trap/hoogwerker, 
spiegel, fotocamera. 
Indien onbereikbare 
ruimtes aanwezig 
zijn: boomcamera 
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Tabel 2b:  Vragenlijst behorende bij tabel 2a. 

 

Wordt een of meerdere delen van een kunstwerk gebruikt als verblijf? Zo ja specificeer per soort,  

Welk type verblijf (paar, kraam, winter, rust, overig of meerdere functies) 

Welke delen van het kunstwerk worden gebruikt als verblijf? 

Worden gedurende het seizoen steeds dezelfde delen gebruikt? 

Indien gebruikt als verblijf, hoe wordt het verblijf gebruikt? Omschrijf type en locatie in –en uitvliegopeningen (kier, stootvoeg, scheur, etc) 

In welke richting vliegen de dieren bij uitvliegen, bestaat een koppeling met landschapselementen?  

Indien gebruik als verblijf, hoeveel dieren maken gebruik van het verblijf? Specificeer per soort, 

Is er sprake van dynamiek in de aantallen gedurende een seizoen? Zo ja, gedurende welke periode zijn de aantallen vermoedelijk het hoogste? 

Zijn verblijven in de omgeving bekend of worden verblijven in de omgeving verwacht? 

Welk belang heeft het kunstwerk als verblijf voor de aanwezige populatie? 

Is het kunstwerk onderdeel van het locale netwerk van de aanwezige populatie? 
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Tabel 3a:  Handleiding voor veldonderzoek naar de functie van voedselgebied voor vleermuizen (zie ook paragraaf 3.2). Per vraagstelling staan de veldcondities en werkwijzen beschreven op grond waarvan de aanwezigheid 
van soorten en hun gebiedsfuncties met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld. Het verdient aanbeveling om de veldinventarisatie via de in dit rapport genoemde tabellen te laten uitvoeren. 
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Wordt de waterweg 

gebruikt als 
voedselgebied? 

1 mei tot 31 
juli 

nvt 20 min na zon 

ondergang tot 120 
min voor 
zonopkomst 

nvt 3 bezoeken van 120 min. Waarvan, indien 

omgeving beschutting tegen wind kan vormen: 1 
avond met harde wind (>3 bft). 

Tussen 4 en 15 

dagen. 
Tenminste 30 
dagen tussen 
het eerste en 
het laatste 
bezoek.  

Windkracht tussen 0 en 3 Bft, geen tot 
lichte motregen, temp >9 graden 

Batdetector, indien waterweg 

smaller dan 15 meter een 
detector met tijdvertraging 

 
Tabel 3b:  Vragenlijst behorende bij tabel 3a. 

 

Wordt de waterweg of directe omgeving gebruikt als voedselgebied door 
water-/meervleermuis/ gewone/ruige dwergvleermuis en of laatvlieger? 

Zo ja, 

Hoe is de dichtheid dieren binnen een straal van 50 meter van het plangebied in vergelijking tot 200 meter van een kunstwerk? 

Hoe laat arriveren dieren en hoe lang blijven ze?  

Welke delen van de nacht maken vleermuizen gebruik van het voedselgebied? 

Is het gebruik constant bij verschillende weersomstandigheden? 

Zijn lijnvormige elementen (bomenrij, rietvegetatie, etc) aanwezig en hoe worden deze gebruikt?  

Op welke manier wordt het voedsel gebied gebruikt? (bv: vlak boven water? Hoger langs de oevervegetatie? Langs de bomen op de oever)  

Is het gebruik hetzelfde in de avond en in de ochtend? 

Indien gebruikt als voedselgebied, hoeveel dieren maken gebruik van het 
voedselgebied? 

Specificeer per soort, 

Is er sprake van dynamiek in de aantallen gedurende een seizoen? Zo ja, gedurende welke periode zijn de aantallen vermoedelijk het hoogste? 

Zijn andere (vergelijkbare) voedselgebieden in de omgeving bekend of worden verwacht? 

Welk belang heeft het voedselgebied voor de aanwezige populatie? 

Omschrijf de waterweg in termen van voedselaanbod Hoeveel variatie aan voedselaanbod is te verwachten (drijvende waterplanten aan/afwezig, diepe/ondiepe oeverzone, waterriet, kadebeschoeiing 
aan/afwezig) 



 


