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Voorwoord
Duurzaamheid, CO2-reductie en biodiversiteit zijn actuele thema’s voor zowel de landelijke
overheid als de lokale overheden.
We zetten met zijn allen krachtig in op het terugdringen van de CO2-productie door het isoleren
van woningen. Tegelijkertijd komt hierdoor de biodiversiteit in de knel.
De huidige wetgeving (Flora en Faunawet) kan prima werken bij grote bouwopgaven. Maar voor de
particuliere woning is de huidige wetgeving niet werkbaar.
De gemeente Amersfoort neemt deze problematiek serieus en zoekt naar oplossingen. Dit is
mogelijk gemaakt door financiering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in
het kader van de Blok voor Blok, in opdracht van het ministerie van BZK.

Het doel van dit project was het vinden van een duurzame oplossing voor het beschermen van
vleermuizen bij na-isolatie van particuliere woningen. Vrijwilligers hebben samen met experts in
Amersfoort het grootste deel van de verblijfplaatsen van vleermuizen in kaart gebracht. Hieruit zijn
aanbevelingen gekomen met betrekking tot de periode en manier van werken, zodat schade aan
vleermuizen en hun verblijfplaatsen zo veel mogelijk voorkomen kan worden.
De Groene Tafel vleermuizen en na-isolatie zet dit om naar een landelijk gedragen werkwijze. De
Groene Tafel is een landelijk overlegplatform, waarin - op initiatief van het ministerie van EZ – zowel
partijen uit de bouwwereld (Vereniging van Na-isolatie bedrijven en de aannemersfederatie), de
instanties die gaan over de natuurwetgeving (ministerie van EZ en Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland), natuurbeschermingsorganisaties (zoogdiervereniging en de vogelbescherming) en de
gemeente Amersfoort zitten. Deze partijen werken gezamenlijk aan een landelijke werkwijze voor
na-isolatie van particuliere woningen. De resultaten uit dit rapport en de pilot in Amersfoort zijn de
basis voor deze Groene Tafel en de ontwikkeling van de landelijke werkwijze.
Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij de enorme inzet van een grote groep vrijwilligers in
Amersfoort. In de nachtelijke uurtjes en in de vroege ochtend hebben zij door de stad gefietst en
gezocht naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle vrijwilligers die meegedaan hebben aan dit
project wil ik bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Hun werk in Amersfoort maakt landelijk het
verschil.
Wethouder Menno Tigelaar
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Samenvatting
Door na-isolatie van woningen verliezen wettelijk beschermde dieren hun verblijfplaatsen en soms
hun leven. Dit kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van deze soorten, maar kan ook leiden
tot een overtreding van de Flora- en Faunawet en tot het stilleggen van werkzaamheden.
In Amersfoort zoeken vrijwilligers onder leiding van experts van Bureau Waardenburg naar
verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit onderzoek vindt voornamelijk plaats in wijken met woningen
die gebouwd zijn tussen 1920 en 1975. Deze woningen hebben een spouw en zijn vaak niet
geïsoleerd. Deze huizen zijn belangrijke verblijfplaatsen voor gebouw bewonende vleermuizen.
Daardoor is er de kans dat vleermuizen hun verblijfplaats kwijt raken of verwond of gedood worden
door de isolatiewerkzaamheden. De effecten van het na-isoleren van een particuliere woning in
Amersfoort op vleermuizen zijn tweeledig: aantasting van verblijfplaatsen en verwonden en doden
van individuen. Dit onderzoek geeft zicht op de risico’s voor de vleermuispopulatie. Wij geven advies
hoe in onze ogen het beste gehandeld kan worden bij na-isolatie.
Verblijfplaatsen
De impact van het na-isoleren van alle particuliere woningen (periode 1920-1975) op het aanbod
van verblijfplaatsen is vrij groot. Particuliere woningen uit de periode 1920-1975 vormen immers
23% procent van het totaal aantal woningen in Amersfoort. De vaart waarmee particuliere woningen
worden nageïsoleerd is echter beperkt. In de periode 2012-2013 zijn (minimaal) 329 particuliere
woningen geïsoleerd, ongeveer 2% van het totaal aantal woningen uit de periode 1920-1975. Mocht
het ambitieuze doel van 50% worden bereikt, dan betreft dat ongeveer 8.000 woningen, 13% van het
woningaanbod in Amersfoort. Welk effect heeft dat op het netwerk van verblijfplaatsen van
vleermuizen?
Kraamverblijven
De kraamkolonies in Amersfoort zijn al aardig in zicht. Dit betekent dat adequate maatregelen
getroffen kunnen worden bij na-isolatie van particuliere woningen met kraamgroepen. Dit gebeurt
inmiddels in Hoogland met gerichte voorlichting aan huiseigenaren en het ophangen van
kraamkasten voor vleermuizen. Deze aanpak zal ook worden toegepast op de andere locaties met
kraamkolonies. Ons advies luidt dat in wijken met veel kraamkolonies in de kraamperiode (mei t/m
juli) niet geïsoleerd kan worden, tenzij is vastgesteld dat er geen kraamgroepen in de woning
aanwezig zijn. Advies kraamverblijven: In wijken met kraamkolonies niet isoleren in de periode
(mei t/m juli), tenzij is vastgesteld dat er geen kraamgroep in de woning aanwezig is.
Paarverblijfplaatsen en zomerverblijfplaatsen
Exacte locaties van paarverblijven zijn meestal niet bekend, wel weten we dat paarverblijven
verspreid in de stad in elke buurt en wijk aanwezig zijn. Indien binnen een straat of huizenblok 50%
van de woningen wordt geïsoleerd, resteert voor territoriale mannetjes voldoende mogelijkheid om
van andere woningen gebruik te maken. Daarbij is het aannemelijk dat zelfs in geïsoleerde woningen,
direct of door inzakken van isolatiemateriaal op langere termijn, nog kleine ruimten toegankelijk zijn
die als paarverblijf gebruikt kunnen worden. In combinatie met het feit dat gemeente Amersfoort
200 vleermuiskasten ter compensatie aanbiedt, kan gesteld worden dat het na-isoleren van
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particuliere woningen geen negatief effect heeft op het aantal territoria van vleermuizen. Dezelfde
verblijfplaatsen worden ook gebruik door individuen of kleine groepen in de zomer.
Advies paar- en zomerverblijven: Het na-isoleren van particuliere woningen heeft geen negatief
effect op het aantal paarterritoria van vleermuizen. In de maanden augustus tot en met oktober
kan daarom worden geïsoleerd.
Winterverblijven
Voor zover particuliere woningen een rol spelen voor de overwintering van vleermuizen, beperkt zich
dat waarschijnlijk tot een klein aantal dieren. Massawinterverblijven zijn niet bekend uit particuliere
woningen. In milde winters kunnen individuen en kleine groepjes de hele winterperiode aanwezig
zijn. Hiervoor geldt hetzelfde als paarverblijven: binnen straten of blokken met particuliere
woningen, resteren altijd niet geïsoleerde woningen en is het aannemelijk dat kleine ruimten in
geïsoleerde woningen beschikbaar blijven of op termijn worden. Vleermuiskasten zijn alleen in heel
milde winters functioneel, bij vorst worden deze niet meer gebruikt. Het na-isoleren van particuliere
woningen heeft geen belangrijk negatief effect op de mogelijkheden voor overwintering van
vleermuizen.
Advies voor winterverblijven: Het na-isoleren van particuliere woningen heeft waarschijnlijk geen
belangrijk negatief effect op de mogelijkheden voor overwintering van vleermuizen. In de
maanden oktober tot en met maart kan daarom worden geïsoleerd.
Doden of verwonden van dieren
Het verwonden en doden van vleermuizen treedt op wanneer tijdens de isolatiewerkzaamheden
vleermuizen aanwezig zijn in de te vullen ruimte. De kans op het doden of verwonden van een
vleermuis bij isolatie van een willekeurige particuliere woning, nog afgezien van het feit dat een dier
kan ontsnappen, is klein. Maar als een grote groep vleermuizen getroffen wordt is het effect op de
vleermuis populatie groot. Om het doden en verwonden van grote kwetsbare groepen vleermuizen
in de kraamperiode te voorkomen kunnen verschillende maatregelen genomen worden:
• Na-isolatie van particuliere woningen kan het hele jaar door plaatsvinden met uitzondering
van de kraamperiode (mei t/m juli), tenzij met zekerheid is vastgesteld dat er geen
kraamgroep aanwezig is. Indien een kraamkolonie aangetroffen wordt, moeten de
werkzaamheden uitgesteld worden naar september.
• Kraamkolonies actief in kaart brengen in wijken met veel particuliere woningen uit de
periode 1920 tot 1975. In gebieden met veel kraamgroepen bewoners informeren en
maatregelen treffen om verwonden en doden van vleermuizen te voorkomen.
• Aannemers voorlichten over herkenning van aanwezigheid en gebruik van een woning door
vleermuizen. Dit vermindert de directe schadelijke effecten op vleermuizen, omdat
isolatiebedrijven en aannemers dan zelf al kunnen constateren of een kraamgroep aanwezig
is. Ook kunnen zij vleermuiskasten aanbieden aan bewoners.
• Kraamkasten ophangen als (tijdelijk) vervangende verblijfplaats voor vleermuizen in wijken
waarvan bekend is dat er veel kraamverblijfplaatsen zitten.
• Inclusief bouwen bij nieuwbouw en bij renovatie, zodat er duurzaam aanbod van
kraamverblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig is.
• Voorgaande maatregelen van zorgvuldig werken opnemen in een landelijke standaard
manier van werken voor isolatiebedrijven en aannemers.
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Algemene aanbevelingen
Tijdens dit onderzoek viel het op dat aannemers en na-isolatie bedrijven nog weinig weten van
vleermuizen. Als ze van vleermuizen in spouwmuren horen zijn ze wel bereid om iets te doen, maar
weten ze niet goed hoe. Ook woningbouwcorporaties weten vaak te weinig van vleermuizen, maar
zijn wel bereid om hun werkwijze te veranderen en onderzoek naar beschermde dieren op te nemen
in hun planning. Woningbouwcorporaties bezitten een belangrijk deel van de woningen die gebruikt
worden door vleermuizen en pakken na-isolatie vaak grootschalig aan. Bij grootschalige na-isolatie is
het percentage woningen dat in een straat/wijk geïsoleerd wordt groter, maar is er ook meer budget
voor onderzoek en mitigatie. Daarom is het advies om de focus ook op woningbouwcorporaties te
richten.
De aannames die in dit rapport gedaan worden ten aanzien van na-isolatie van particuliere
woningen zijn gebaseerd op drie jaar onderzoek in Amersfoort. Het is belangrijk de vleermuizen
populatie in Amersfoort komende jaren te blijven monitoren om veranderingen in de populatie tijdig
te herkennen. De meest voorkomende soort in Amersfoort, de gewone dwergvleermuis, is nu goed
in beeld gebracht. Van de minder voorkomende soort, de laatvlieger, is nog weinig bekend. Dit zal
komende jaren verder onderzocht moeten worden.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1

Aanleiding

Vanuit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn verspreid door Nederland veertien
Blok voor blok projecten opgezet met als doel op grote schaal energiebesparing in bestaande bouw
door te voeren. In Amersfoort wordt blok voor blok geleid door een consortium van dertien
bedrijven en organisaties en de lokale overheid. Samen voeren deze partijen een plan uit om in drie
jaar tijd minimaal 2.000 woningen energiezuiniger te maken.
Het huidige kabinet heeft besloten dat het tempo en de omvang van het energiezuiniger maken van
woningen omhoog moet. In het energieakkoord (SER, 2013) is vastgelegd dat er in Nederland jaarlijks
300.000 woningen en gebouwen in ieder geval twee labelstappen energiezuiniger gemaakt moeten
worden. Na-isolatie is één van de toepassingen om bestaande bouw energiezuiniger te maken. Bij
na-isolatie van woningen worden de ruimtes tussen de binnen- en buitenschil gevuld met
isolatiemateriaal. Op die manier verliezen gebouwen minder warmte en gaat energieverbruik
omlaag.
Woningen en andere gebouwen worden vaak gebruikt als verblijfplaats door allerlei soorten dieren,
waaronder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Deze dieren zijn voor hun voortbestaan in
Nederland in belangrijke mate afhankelijk van onze woningen. Bij na-isolatie van woningen worden
de ruimtes tussen de binnen- en buitenschil gevuld met isolatiemateriaal. Daardoor bestaat de kans
dat grote groepen vleermuizen hun verblijfplaats verliezen en soms ook hun leven. Ook
gierzwaluwen en huismussen kunnen hun nestplaats verliezen. Na-isolatie van bestaande gebouwen
kan dus gevolgen hebben op de staat van instandhouding van lokale en nationale populaties van de
soorten die van gebouwen afhankelijk zijn.
In Nederland zijn vleermuizen en hun verblijfplaatsen wettelijk beschermd. Bij (naisolatie)werkzaamheden kunnen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet worden overtreden.
(Na-isolatie)werkzaamheden waardoor vleermuizen schade ondervinden of hun verblijfplaats
verliezen zijn daarom verboden. Overtreding van de Flora- en faunawet kan resulteren in een
geldboete of voorwaardelijk gevangenisstraf. Ook kunnen op basis van de Flora- en faunawet (naisolatie)werkzaamheden worden stilgelegd wanneer beschermde diersoorten worden gevonden.
Om overtreding van de Flora- en faunawet en het stilleggen van (na-isolatie)werkzaamheden te
voorkomen moet vooronderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van vleermuizen en andere
beschermde soorten. Als uit dit vooronderzoek blijkt dat het desbetreffende gebouw geen functie
heeft voor deze soorten, dan mogen (na-isolatie)werkzaamheden worden uitgevoerd. Worden er wel
beschermde soorten gevonden, dan moet er een ontheffing aangevraagd worden bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland. Deze ontheffing wordt verleend als er voldoende maatregelen
getroffen worden om te voorkomen dat de soorten schade ondervinden.
De impact van na-isolatie werkzaamheden op het voortbestaan van vleermuizen wordt vergroot door
de doelstelling van energiezuinig maken van 300.000 woningen per jaar, die is opgenomen in het
energieakkoord (SER, 2013). Deze doelstelling maakt de weg vrij voor het isoleren van 2.1 miljoen
woningen in de komende zeven jaar. De omvang van na-isolatie kan op korte termijn een groot
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probleem vormen voor vleermuizen, want het risico bestaat dat bijna de helft van de huidige
verblijfplaatsen verdwijnt.
Dit vraagt om een andere werkwijze, waarbij uitvoerende partijen bij na-isolatie werkzaamheden
rekening houden met de aanwezigheid en het voortbestaan van vleermuizen. Een standaard manier
van werken, waarbij uitvoerende partijen op een zorgvuldige manier omgaan met vleermuizen. Op
die manier zijn ze gevrijwaard van ingewikkeld onderzoek, aanvragen en ontheffingen en lopen ze
geen risico op het overtreden van de Flora- en faunawet. Alleen een landelijke aanpak gedragen door
de gehele na-isolatie branche zal leiden tot een succesvolle aanpak van dit probleem.
Voor ministeries, wetgevers, ecologen, uitvoerders en lokale overheden ligt hier een grote uitdaging
om buiten de bestaande kaders te denken en met de gezamenlijke belangen in het achterhoofd tot
een werkbare oplossing te komen.
Door na-isolatie van woningen verliezen wettelijk beschermde dieren hun verblijfplaatsen en
soms hun leven. Dit kan gevolgen hebben op het voortbestaan van deze soorten en kan leiden
een overtreding van de Flora- en Faunawet en het stilleggen van werkzaamheden. Een
landelijke standaard manier van werken, waarbij uitvoerende partijen op een zorgvuldige
manier omgaan met vleermuizen kan helpen om deze problemen te voorkomen.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit rapport is het geven van advies voor het opstellen van een landelijke werkwijze voor
na-isolatie en gebouw bewonende vleermuizen op basis van het onderzoek in Amersfoort. Dit
rapport biedt inzicht in de verspreiding, landschapsgebruik en staat van instandhouding van de
Amersfoortse populatie van gebouw bewonende vleermuizen, specifiek de gewone dwergvleermuis.
Het rapport is gebaseerd op gericht onderzoek naar vleermuizen in de periode 2011-2014 in het
kader van het project Blok-voor-Blok, aangevuld met informatie uit andere in Amersfoort
uitgevoerde onderzoeken.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk twee vindt u meer informatie over de methodiek van het stad brede onderzoek in
Amersfoort. Hier komt verdeling van de wijken, de samenwerking met vrijwilligers en de kwaliteit
van het onderzoek uitgebreid aan bod. In hoofdstuk drie bespreken we de ecologie van de meest
voorkomende gebouw bewonende vleermuizen in Nederland. In hoofdstuk vier vindt u de resultaten
van het vleermuisonderzoek in Amersfoort. Kraamkolonies, paarverblijven en winterverblijven
komen in dit deel uitgebreid aan bod. Op stadsniveau worden risicovolle zones beschreven en in
hoofdstuk vijf doen we de eerste aanbevelingen voor een mogelijke manier van werken, waarbij de
gunstige staat van instandhouding gebouw bewonende vleermuizen en hun verblijfplaatsen
gewaarborgd kan blijven.
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Hoofdstuk 2: Werkwijze
2.1

Onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied betreft in eerste instantie de wijken en buurten in gemeente Amersfoort,
waar gelet op het type bebouwing, de meeste na-isolatie projecten te verwachten zijn. Het betreft
gebieden met woningen van voor 1975. In woningen na deze periode is vrijwel standaard
spouwmuurisolatie toegepast. Na-isolatie werkzaamheden zullen daarom voornamelijk worden
uitgevoerd in de oudere wijken rondom het centrum (o.a. Soesterkwartier, Leusder/Vermeerkwartier, Liendert, Kruiskamp, Randenbroek, Schothorst en in de kern van Hoogland).
Daarom is besloten om het vleermuisonderzoek in het jaar 2012 en 2013 te richten op deze
gebieden, zodat de kwetsbare plekken en verblijfplaatsen duidelijk in beeld zijn. In 2014 is gekozen
om ook een aantal nieuwbouwwijken (o.a. Nieuwland, Zielhorst en Vathorst) te onderzoeken of
nieuwbouw ook geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Ongeveer een derde van alle
woningen in Amersfoort gebouwd voor 1975 is in handen van woningbouw- corporaties (Fig. 2.1).

Figuur 2.1: Bouwjaar van woningen in Amersfoort in handen van woningbouwcorporaties en particulieren
(periode 1300 tot 2015).
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Vleermuizen verblijven in allerlei typen bebouwing, zowel oud als nieuw en groot en klein. Ook in
woningen verblijven vleermuizen. Ouderen woningen bieden door gebruikte bouwstijl of schade
allerlei toegangsmogelijkheden en door slechte isolatie kunnen vleermuizen profiteren van
weglekkende warmte.
In figuur 2.2 is zichtbaar gemaakt welke gebieden in Amersfoort zijn onderzocht op de aanwezigheid
van vleermuizen. In alle groene gebieden is tussen 2012 en 2014 onderzoek gedaan naar
kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Op enkele delen van de wijk het bergkwartier
na zijn alle gebieden met huizen van voor 1975 onderzocht. In het bergkwartier staan veel
vrijstaande woningen met grote tuinen, waardoor onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen
niet dekkend uitgevoerd kan worden. Ongeveer een derde van de totaal 60 onderzochte gebieden is
geïnventariseerd door vleermuisexperts van ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg.

Figuur 2.2: Wijken in Amersfoort (groen) waar onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van vleermuizen in
de kraamperiode.
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In Amersfoort onderzoeken vrijwilligers onder leiding van experts van Bureau Waardenburg
naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit onderzoek vindt vooral plaats in wijken met
woningen die gebouwd zijn voor het jaar 1975. Voor die tijd werd er niet of beperkte isolatie
van spouwmuren toegepast, waardoor deze huizen een aantrekkelijke verblijfplaats zijn voor
vleermuizen.

2.2

Training vrijwilligers

Vleermuisonderzoek is een vak apart en dient uitgevoerd te worden door een deskundige op het
gebied van vleermuizen en monitoring. Daarom zijn vleermuisexperts Erik Korsten en Floris
Brekelmans van ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg gevraagd om een groep van ongeveer
30 vrijwilligers op te leiden. Vier keer per jaar kwamen deze vrijwilligers, vleermuisexperts en
medewerkers van de gemeente Amersfoort bij elkaar. Op deze bijeenkomsten gaven de experts van
Bureau Waardenburg presentaties over vleermuizen en het zoeken naar verblijfplaatsen. Bij
avondexcursies werd buiten geoefend met het herkennen van vleermuisgeluiden en bij
ochtendexcursies leerden vrijwilligers het zoeken van verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook konden
vrijwilligers meelopen met experts tijdens ochtendexcursies om zo de fijne kneepjes van het vak te
leren. De bijeenkomsten waren zo gepland dat ervaringen gedeeld en resultaten teruggekoppeld
konden worden. Ook is er een Facebook pagina aangemaakt, waarop vrijwilligers onderling foto’s,
filmpjes en handige tips konden uitwisselen en vragen konden stellen aan de experts.
Er is bewust gekozen om te werken met vrijwilligers, omdat dit leidt tot meer draagvlak en
bekendheid over de aanwezigheid van vleermuizen in de stad. Met een grote groep vrijwilligers kan
ook flexibeler worden ingesprongen op het tellen van uitvliegende vleermuizen als er in de ochtend
een verblijfplaats was gevonden. Daarnaast zijn vrijwilligers bekend met het gebied en worden de
kosten voor het huren van een adviesbureau teruggedrongen. Ook wordt gewerkt aan het oprichten
van een zelfstandige vleermuiswerkgroep, zodat de gegevens up-to-date gehouden worden en de
groep voort blijft bestaan na het eindigen van het project eind 2014.
De training van de vrijwilligers is vooralsnog beperkt tot het inventariseren van de gewone
dwergvleermuis. Dit is de meest algemeen voorkomende soort in Amersfoort die relatief makkelijk te
inventariseren is. De laatvlieger komt eveneens voor in Amersfoort. Voor deze soort geldt dat de
inventarisatie andere technieken en kennis vergt.

2.3

Methodiek

In de periode 15 mei tot 15 juli hebben vrijwilligers en vleermuisdeskundigen twee ochtendrondes
uitgevoerd volgens het vleermuisprotocol in de door hen gekozen onderzoeksgebieden. De
kraamkolonies werden al fietsend tussen 04:00 uur ’s ochtends en zonsopkomst, alleen of met een
klein groepje vrijwilligers tegelijk, in kaart gebracht. Hierbij zijn de meeste straten minimaal twee
keer helemaal langsgefietst. Onderzoekers gingen alleen op pad bij gunstige weersomstandigheden:
droog, weinig wind (tot windkracht 5) en minimaal 10 graden Celsius. Onderzoek werd uitgevoerd
met behulp van een Pettersson D100 batdetector, waarbij de frequentie afgestemd werd op 40-45
kHz voor gewone dwergvleermuizen en 28 kHz voor laatvliegers. Er werd gezocht naar zwermende
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vleermuizen die rondjes vliegen voor hun verblijfplaats en daarbij de muur aantikken op de plek waar
ze naar binnengaan. Wanneer zwermende vleermuizen werden waargenomen bij een gebouw of
woning werd dit ingetekend op een kaart en uitgebreid beschreven in een inventarisatieformulier.
Aan het eind van het seizoen zijn gegevens centraal verzameld en ingevoerd in de database ECOLOG.
Van de meeste kraamkolonies werd het aantal vleermuizen geteld door in de avond bij schemering
het aantal uitvliegers te tellen

In de periode 15 augustus tot 15 oktober hebben vrijwilligers en vleermuisdeskundigen twee
avondrondes uitgevoerd, waarbij ze gezocht hebben naar roepende vleermuismannen en vanaf het
jaar 2014 ook naar nachtelijk zwermgedrag bij winterverblijfplaatsen. Bij gunstige
weersomstandigheden werden balts roepende mannen vanaf 2 uur na zonsondergang al fietsend
met een batdetector in kaart gebracht.
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Hoofdstuk 3: Vleermuizen
In Nederland leven momenteel ongeveer 19 soorten vleermuizen. Vleermuizen zijn zoogdieren die
tegen de schemering hun verblijfplaatsen verlaten en op jacht gaan naar insecten. Het zijn
warmbloedige dieren die voor het op peil houden van hun lichaamstemperatuur veel moeten eten.
Per nacht eet een vleermuis maar liefst enkele honderden muggen, vliegen, insecten en kevers.

3.1

Jaarcyclus

Omdat in de winter weinig of geen insecten te vinden zijn, gaan vleermuizen in winterslaap, waarbij
ze hun lichaamstemperatuur ver laten zaken. Dit bespaart ze voldoende energie om het een paar
maanden zonder eten uit te kunnen houden. Zodra in het voorjaar de buitentemperatuur stijgt,
ontwaken vleermuizen uit hun winterslaap en maken zij zich op voor het actieve seizoen. De
vrouwtjes vormen vanaf het einde van de lente kraamgroepen van soms wel honderden dieren, waar
ze gezamenlijk hun jongen baren. Na enkele weken zijn deze jongen zelf in staat om te vliegen en valt
de kraamgroep weer uiteen in kleinere groepjes. Vleermuismannetjes brengen de zomer individueel
of in klein groepsverband door in afwachting van het paarseizoen in het najaar. Tijdens het
paarseizoen bezetten de vleermuismannetjes een eigen territorium, waar zij zoveel mogelijk
vrouwtjes naar toe proberen te lokken om mee te paren. Aan het einde van het paarseizoen daalt de
buitentemperatuur en gaan vleermuizen weer in winterslaap.

3.2

Gebouw bewonende vleermuizen

De meest voorkomende gebouw bewonende vleermuissoort is de gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus). Andere soorten die vaak of regelmatig in stedelijk gebied in gebouwen
verblijven zijn de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), gewone grootoorvleermuis (Plecotus
auritus), laatvlieger (Eptesicus serotinus) en meervleermuis (Myotis dasycneme). Verschillende
ruimten in gebouwen kunnen door vleermuizen gebruikt worden als verblijfplaatsen. Dit gebruik is
afhankelijk van de tijd van het jaar, de (buiten)temperatuur en de functie van de verblijfplaats. De
kraamperiode (half mei tot half juli) is een gevoelige periode voor vleermuizen , want dan zitten
grote groepen vrouwtjes met hun jongen bij elkaar in de kraamverblijfplaatsen. De gewone
dwergvleermuis gebruikt bijvoorbeeld spouwmuren en de ruimten onder daken van woningen
gebruiken als kraamverblijfplaatsen. Daarnaast gebruiken kleinere groepen vleermuizen en losse
mannetjes deze ruimten jaarrond als winter-, paar- en tussenverblijfplaats.
Vanaf het einde van de lente vormen vrouwtjes vleermuizen kraamgroepen van soms wel
honderden dieren, waar ze gezamenlijk hun jongen baren. De kraamperiode die loopt van
ongeveer half mei tot en met half juli is daarom een zeer gevoelige periode voor gebouw
bewonende vleermuizen.

3.3

Vleermuizen en na-isolatie

Bij na-isolatie van woningen worden de spouwmuren en ruimten onder de daken gevuld met
isolatiematerialen zoals PUR, polystyreen en glaswol. Hierdoor verdwijnt er minder warmte uit de
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woning, gaat het energieverbruik omlaag en vermindert de uitstoot van het broeikasgas CO2. Voor
vleermuizen heeft na-isolatie van woningen een minder gunstig effect. Tijdens het proces van naisolatie kunnen vleermuizen direct worden beschadigd of gedood en verliezen ze hun verblijfplaatsen
in de woning (Fig. 3.1). Het is niet bekend hoeveel vleermuizen in Nederland direct getroffen worden
en sterven als gevolg van na-isolatie. Dit heeft te maken met het feit dat wanneer een ruimte
eenmaal is geïsoleerd, het niet meer is vast te stellen of er vleermuizen zijn ingesloten en gedood.

Figuur 3.1: Dode vleermuis bedekt met isolatiemateriaal (fotograaf: R. Janssen).

Uit anekdotische waarnemingen van isolatiebedrijven blijkt soms dat vleermuizen wegvliegen bij
verstoringen door werkzaamheden. Onduidelijk is nog hoeveel vleermuizen ontsnappen bij
verstoring en of het gebruik van lijmstoffen en het vooraf dichtsmeren van openingen in de muur
vleermuizen beperkt om weg te vliegen. Kennis van vleermuizen bij isolatiebedrijven en een
vleermuisvriendelijke werkwijze zou het directe schadelijke effect op vleermuizen significant kunnen
verkleinen.
Naast het directe schadelijke effect, verliezen vleermuizen ook hun verblijfplaatsen als gevolg van naisolatie werkzaamheden aan woningen. Vleermuizen maken gebruik van een min of meer vast
netwerk van verblijfplaatsen. Hiertussen wordt regelmatig gewisseld. Het wegvallen van
verblijfplaatsen door na-isolatie werkzaamheden kan het netwerk van verblijfplaatsen aantasten. In
het energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) hebben overheid en bedrijfsleven de ambitie
uitgesproken om jaarlijks 300.000 woningen in Nederland energiezuiniger te maken. Dit betekent dat
de kans bestaat dat er komende 7 jaar ruim 2 miljoen potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen
verdwijnen. Als de verdwijning van verblijfplaatsen voor vleermuizen niet gecompenseerd wordt, kan
dit in de nabije toekomst een negatief effect hebben op de staat van instandhouding van
vleermuispopulaties in Nederland.
Gebouw bewonende vleermuizen verblijven in spouwmuren en ruimten onder daken. Bij naisolatie werkzaamheden kunnen vleermuizen hun verblijfplaats en soms ook hun leven
verliezen. Het is nog onduidelijk hoeveel vleermuizen sterven of ontsnappen bij na-isolatie
werkzaamheden. Kennis van vleermuizen bij isolatiebedrijven en een vleermuisvriendelijke
werkwijze zou het directe schadelijke effect op vleermuizen kunnen verkleinen.
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Hoofdstuk 4: Resultaten
4.1

Vastgestelde soorten

Uit Amersfoort is vanaf 1990 het voorkomen bekend van tien soorten vleermuizen. Tijdens de
onderzoeken in het kader van voorliggende rapportage zijn vijf soorten vleermuizen waargenomen
(Tabel 4.1). De in het kader van na-isolatie relevante soorten worden in dit hoofdstuk besproken,
waarbij wordt ingegaan op ecologie, verblijfplaatsen, foerageergebied en staat van instandhouding.
Dit betreft de gebouw bewonende soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis,
laatvlieger, meervleermuis en gewone grootoorvleermuis. Overige soorten worden kort besproken.
Tabel 4.1: Vastgestelde vleermuissoorten in Amersfoort.
Nederlandse naam

wetenschappelijke
naam

gewone baardvleermuis

Myotis mystacinus

watervleermuis

Myotis daubentonii

meervleermuis

Myotis dasycneme

franjestaart

Myotis nattereri

gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

x

x

ruige dwergvleermuis

Pipistrellis nathusii

x

x

laatvlieger

Eptesicus serotinus

x

x

tweekleurige vleermuis

Vespertilio murinus

rosse vleermuis

Nyctalus noctula

gewone grootoorvleermuis

Plecotus auritus

4.2

voorliggende
onderzoek

overige waarneming
(na 1990)
?

x

x
x
x

x
x

x
x

Gewone dwergvleermuis

4.2.1 Ecologie
De gewone dwergvleermuis is de meest algemeen voorkomende vleermuis in Amersfoort, die overal
in de gemeente kan worden waargenomen. De soort verblijft jaarrond in gebouwen en migreert
nagenoeg niet. Het is daarmee een stand soort. Vanaf midden april vormen de vrouwtjes
kraamgroepen, de jongen worden geboren in juni. Deze groepen kunnen bestaan uit tientallen tot
honderden dieren. Tijdens de kraamperiode wordt gebruik gemaakt van één optimaal verblijf of
meerdere verblijven, waartussen wordt gewisseld. Dit kunnen enkele verblijven zijn tot tientallen. Na
de kraamperiode vallen de groepen uiteen en begint de paarperiode. Mannetjes bezetten een vast
territorium dat wordt verdedigd tegen andere mannetjes met daarin één of enkele paarverblijven,
waarin met vrouwtjes wordt gepaard. Deze verblijven worden tevens gebruikt voor overwintering
door individuen of kleine aantallen vleermuizen. Overwintering vindt ook plaats in grote groepen in
zogenaamde massa-winterverblijven, waarin de temperatuur sterk gebufferd wordt door de massa
van het gebouw. Deze lijken vooral in strenge winterperioden door grote aantallen gebruikt te
worden, in milde winterperioden wordt meer verspreid overwinterd. Alle verblijven samen wordt het
netwerk van verblijfplaatsen genoemd.
De gewone dwergvleermuis foerageert op muggen en andere kleine nacht actieve insecten. De
dichtheid en seizoensgebonden aanbod van prooidieren is in belangrijke mate bepalend voor de
kwaliteit van foerageergebied. Hoge dichtheden foeragerende dwergvleermuizen worden dan ook
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aangetroffen in min of meer natuurlijke, vochtige en waterrijke situaties met opgaande structuren. In
stedelijk gebied zijn dat bijvoorbeeld parken met vijvers, grachten en groene (binnen)tuinen. In
droge, sterk versteende, sterk verlichte gebieden en gebieden met weinig opgaande structuren is de
dichtheid foeragerende dwergvleermuizen vaak laag. De kwaliteit van foerageergebied is daarmee in
belangrijke mate bepalend – naast het aanbod van verblijfplaatsen – voor de draagkracht van een
gebied voor de gewone dwergvleermuis.

Figuur 4.1: Gewone dwergvleermuis (foto: Erik Korsten).

4.2.2 Kraamverblijfplaatsen
Verspreid in Amersfoort zijn tijdens dit onderzoek en bij eerdere onderzoeken kraamverblijfplaatsen
vastgesteld (Tabel 4.2). In Figuur 4.2 wordt de ligging van deze verblijven weergegeven. Voor zover
we nu weten maken hier 7-8 afzonderlijke kraamgroepen van gebruik. Hieronder wordt iedere
locatie nader beschreven.
Tabel 4.2: Kraamkolonies van de gewone dwergvleermuis in Amersfoort
wijk

locatie

aantal
vrouwtjes

jaar

bron

Hoogland

Bieshaar-Noord;
omgeving Bieshaarlaan

+200

2011, 2012,
2013

voorliggend onderzoek

Nieuwland

omgeving Ariane

+50

2012

Brekelmans et al. 2013

50-100

2013

voorliggend onderzoek

Schothorst (Zuid)
Vermeerkwartier

Snoeckgensheuvel e.o.

<50

2011

Brekelmans et al.

Liendert

Liendertseweg e.o.

>100

2011, 2012,
2013

Viridis, Smit et al al.,
voorliggend onderzoek

Zielhorst

Muziekbuurt zuid

?

2013

voorliggend onderzoek

Randenbroek

Brugkerk, ringweg

80

2013

voorliggend onderzoek
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Figuur 4.2: Locaties van de bekende kraamgroepen in Amersfoort. 1: Hoogland; 2: Nieuwland, 3: Zielhorst; 4:
Schothorst Zuid; 5: Liendert; 6: Schuilenburg; 7: Randenbroek; 8: Vermeerkwartier.

1. Hoogland
De kraamgroep in Hoogland is de grootste (bekende) kraamgroep in Amersfoort en omvat meer dan
200 vrouwtjes (Figuur 4.3). De groep maakt gebruik van woningen (jaren ’60-70) in Bieshaar-Noord
(omgeving Bieshaarlaan) en kruipt daarbij weg achter de boeiboorden die op vrijwel elke woning
aanwezig zijn. Mogelijk kruipen de dieren verder in de spouw of in holle ruimten onder het dak. Van
een aantal woningen staat vast dat deze terugkerend worden gebruikt. Het netwerk is echter nog
niet volledig in beeld en gelet op de hoeveelheid geschikte gebouwen in deze wijk wordt een
uitgebreid netwerk verwacht. Het netwerk is in 2013 versterkt met vijf kraamkolonie kasten (Type
Schwegler 1 FTH) en verschillende kleinere kasten. In 2014 zijn deze kasten onderzocht en zijn in een
van de kasten twee dwergvleermuis aangetroffen (van der Wal. 2014).
Uit onderzoek (Jong et al. 2010) is gebleken dat gewone dwergvleermuizen vanuit deze wijk de N199
oversteken richting het Buitengebied West. Dit gebied (op <100 meter afstand) moet als
belangrijkste foerageergebied voor deze kraamgroep worden beschouwd. Daarnaast wordt
gefoerageerd in tuinen, plantsoenen en parken in en rond Bieshaar-Noord.

19

Figuur 4.3: Kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis (rood) en laatvlieger (blauw) in de wijk
Hoogland.

2. Nieuwland
In 2012 is een kleine kraamgroep ontdekt in de wijk Nieuwland, aan de straat Ariane (Brekelmans et
al. 2013). Deze groep verblijft in een woonhuis (jaren ’90). In 2013 is tijdens voorliggend onderzoek
vastgesteld dat de groep ook van gebouwen in de omgeving gebruik maakt. Foerageergebied is
aanwezig in de directe omgeving van de verblijfplaats, mogelijk steken de dieren ook de A1 over om
te foerageren in het buitengebied. Ook op andere plekken in de wijk Nieuwland werd tijdens dat
onderzoek een klein aantal (<5) zwermende dwergvleermuizen waargenomen. Het is niet uitgesloten
dat ook dit een kleine kraamgroep betreft. Omdat dit een nieuwe wijk betreft is het interessant om
te volgen hoe de gewone dwergvleermuis een nieuwe wijk kan koloniseren.
5 Liendert Noord
In Liendert Noord huist een kraamgroep van <100 dieren in de flats in het gebied de Horsten (o.a.
Van Delft 2011, Smit 2013). Dit betreft appartementenflats (jaren ’70), in beheer bij een
woningbouwcorporatie. De dieren verblijven in de spouw, welke toegankelijk is via open stootvoegen
en kieren langs de kozijnen. De flats worden in de periode 2013 tot en met 2015 gerenoveerd. Bij
deze renovatie wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen, onder meer door
het creëren van nieuwe verblijfplaatsen (Smit 2013).
De Horsten grenst direct (<50 meter afstand) aan het Waterwingebied, een groot park van
uitstekende foerageerkwaliteit (Brandjes & Brekelmans 2011). Dit park moet als belangrijkste drager
worden beschouwd voor de kraamgroep, daarbij ondersteund door wijkgroen en groen langs het
Eemkanaal (op >600 meter afstand).
6. Schuilenburg
Waarnemingen van zwermende dieren bij gebouwen aan de Operaweg en Ariaweg suggereren
aanwezigheid van een kleine tot middelgrote kraamkolonie. Het zwermen is vastgesteld bij woningen
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uit de jaren ’90 (met pannengedekt dak) en portiekflats uit de jaren ’60. Uitvliegende dieren zijn nog
niet geteld. Deze locatie ligt op ruim 400 meter afstand van de Brugkerk (zie onder) en het is nog niet
bekend of dit dezelfde kraamgroep betreft. In de directe nabijheid (<100 meter) was kwalitatief
hoogwaardig foerageergebied aanwezig in de vorm van een park en plantsoen, dat echter bij de
verbreding van de A28 is aangetast. De Barneveldsebeek vormt tevens goed foerageergebied en
vormt middels een duiker onder de A28 een verbinding naar het buitengebied (Bloeyendaal).
7. Randenbroek
Van de Brugkerk (1970) in Randenbroek is in 2013 vastgesteld dat deze in gebruik is door een
kraamkolonie. Eerder zijn in deze kerk vondsten van juveniele vleermuizen gemeld. Het betreft een
gemiddelde groep van ongeveer 50 exemplaren, die mogelijk – gelet op de korte afstand - onderdeel
uitmaakt van de groep in Schuilenburg. De verblijfplaats is strategisch gelegen aan het Valleikanaal,
welk geschikt foerageergebied vormt en een donkere vliegverbinding biedt naar het buitengebied en
de Barneveldse Beek. Ook het boomrijke park Paardenwed (<400 meter) aan de Flierbeek en Park
Randenbroek (>600 meter) liggen op gunstige afstand om als foerageergebied te worden gebruikt.
8. Vermeerkwartier
Tijdens vleermuisonderzoek in het Vermeerkwartier in 2011 is een kraamgroep vastgesteld in een
relatieve nieuwe woning (jaren ‘ 90) aan de Oudenhage (Brekelmans et al. 2013). Er heeft geen
telling plaatsgevonden van uitvliegende dieren, het betreft een groep van enkele tientallen
exemplaren. Zij bewonen de spouwmuur welke toegankelijk is via open stootvoegen en voegen rond
de raamkozijnen. Gelet op de nabije ligging van Park Randenbroek (<80 meter afstand) moet dit
grote groengebied als belangrijkste foerageergebied worden beschouwd. De wijk waarin de woning
is gelegen heeft veel particulier groen en heeft daarmee een belangrijke ondersteunende functie
voor wat betreft de foerageermogelijkheden.
In 2014 is een viertal gebieden nader onderzocht, waarvan op grond van de waargenomen aantallen
foeragerende dwergvleermuizen wordt verwacht dat er mogelijk een kraamgroep aanwezig is. Dit
zijn de gebieden Soesterkwartier & De Isselt (A), Hooglanderveen (B), Vathorst (C) en het
Bergkwartier (D). (Figuur 4.3).
Van Soesterkwartier & De Isselt zijn veel waarnemingen bekend van foeragerende
dwergvleermuizen, specifiek van de Groengordel, het langgerekte park aan de Amsterdamseweg.
Ook langs de randen van de Isselt, vooral de westzijde en Eemzijde, is kwalitatief hoogwaardig
foerageergebied aanwezig. Indicaties voor een verblijfplaats zijn verkregen uit de omgeving van
Noordewierweg/Paulus Borstraat/IJsselstraat. Hier zijn in 2014 en eerdere jaren weliswaar kleine
groepjes dieren vastgesteld, maar van een kraamgroep lijkt vooralsnog geen sprake. Een kansrijke
locatie, mede gelet op de inrichting van het terrein en de aanwezige bebouwing, is het terrein van de
waterzuivering aan de Nijverheidsweg-Noord. Dit terrein is niet openbaar toegankelijk en kon in
2014 niet worden onderzocht.
Hooglanderveen is van oudsher een dorpskern in open gebied, maar is recent omsloten door nieuwe
bebouwing. Gelet op de hoeveelheid geschikte oude en nieuwe gebouwen en het aanbod van
voldoende foerageergebied in de directe omgeving – waaronder het Hoevelakensebos – is een goede
uitgangssituatie aanwezig voor een kraamkolonie. Bij onderzoek in 2014 is in de oude kern van
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Hooglanderveen aanwezigheid van een kraamkolonie vastgesteld: de exacte locatie en het aantal
dieren moet nog nader bepaald worden (Grutters & Andeweg in prep).
Vathorst is een grote wijk, waarvan de eerste woningen rond 2001 zijn opgeleverd. Die eerste
woningen en de oudere, behouden bebouwing, kan geschikt zijn als verblijfplaats. In en rond de wijk
is divers groen van goede kwaliteit aanwezig. De wijk is in 2014 onderzocht, maar een kraamgroep
kon niet worden vastgesteld. Wel is een klein kraamgroep aangetroffen in Hooglanderveen. Dit
betreft echter oudere bebouwing (Grutters & Andeweg in prep).
Het Bergkwartier is vrij hoog gelegen en ten opzichte van de rest van Amersfoort tamelijk droog. Dit
lijkt zijn weerslag te hebben op de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis, die een voorkeur
lijkt te hebben voor de gebieden met veel open water en een hogere grondwaterstand. Toch zijn hier
bij eerdere bezoeken redelijke aantallen foeragerende dwergvleermuizen waargenomen. Ook in
2014 zijn concentraties van foeragerende dieren vastgesteld. Duidelijk bewijs voor een kraamkolonie
is echter niet gevonden.

Figuur 4.3: Locaties met potentie voor kraamkolonies. A: Soesterkwartier en Isselt, B: Hooglanderveen; C:
Vathorst, D: Bergkwartier; 1 t/m 8: bekende kraamgroepen.

De gewone dwergvleermuis maakt gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen verspreid
door de stad. Tot nu toe zijn in Amersfoort 7-8 afzonderlijke kraamgroepen gevonden.
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4.2.3 Paarverblijven
Geslachtsrijpe mannetjes van de gewone dwergvleermuizen verdedigen in het najaar een
paarterritorium. Centraal in dit territorium ligt het paarverblijf, dat wordt verdedigd tegen andere
mannetjes. Verondersteld wordt dat tijdens de paartijd, die loopt vanaf juli tot eind oktober, de
mannetjes vrouwtjes lokken naar de paarverblijven met behulp van baltsroepjes. In een paarverblijf
zijn naast het mannetje één tot tien vrouwtjes aanwezig (Park et al. 1996). Samen vormen zij de
paargroep. De omvang van een territorium van de gewone dwergvleermuis is ongeveer 1-10 hectare
groot. De minimale afstand tussen paarverblijven bedraagt ongeveer 200 meter. Dit betekent dat in
een wijk of gebied een maximum aantal paarverblijven bezet kan worden.
Paarverblijven zijn in ieder geval als zodanig in gebruik in de periode juli tot oktober, maar worden
vanaf juni al bezet door solitaire mannetjes (Sachteleben & Von Helversen, 2006). In de
winterperiode, vanaf eind oktober tot in maart, kunnen vleermuizen in paarverblijven overwinteren.
Aanwezigheid van vleermuizen in paarverblijven in de winter hangt vooral samen met de
temperatuur; indien de temperatuur te ver daalt, zoeken vleermuizen warmere locaties op. Het is
mogelijk dat paarverblijven in de periode tussen overwintering en paartijd in gebruik zijn als
verblijfplaats door solitaire mannetjes en vrouwtjes die niet deelnemen aan de voortplanting.
Waarnemingen van territoriaal gedrag in april en mei wijzen in die richting (Korsten et al. 2014) Dit
betekent feitelijk dat paarverblijven jaarrond bezet kunnen zijn door vleermuizen.
In Nederland gebruikt de gewone dwergvleermuis voornamelijk ruimten in bebouwing als
paarverblijf. Dit zijn allerlei typen ruimten, variërend van spouwmuren, dakpannen en daken tot
kozijnen en boeiboorden of andere gevelbetimmering (o.a. Sachteleben & Von Helversen, 2006). In
het buitenland worden ook boomholten en vleermuiskasten frequent gebruikt. Ook in Nederland zijn
voorbeelden bekend van paarverblijven in vleermuiskasten, zowel aan bomen als aan gebouwen
(Korsten 2012; eigen waarnemingen Bureau Waardenburg).
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Territoriale mannetjes zijn verspreid in Amersfoort vastgesteld bij nagenoeg ieder onderzoek gericht
op deze functie. Figuur 4.4 toont waarnemingen uit respectievelijk de wijken Hoogland Noord,
Schothorst Zuid, Rustenburg en Randenbroek. Deze wijken zijn volgens protocol twee keer
onderzocht in de periode 15 augustus tot 15 oktober. De waarnemingen van territoriale mannetjes
zijn indicatief geclusterd (blauwe cirkels) om een indruk te krijgen van de spreiding en dichtheid van
territoria. De clusters zijn gebaseerd op concentraties van waarnemingen en op de aanname dat een
gemiddeld territorium 5 hectare groot is.

1.

2.

3.

4.

Figuur 4.4: Waarnemingen van territoriale mannetjes van de gewone dwergvleermuis in de wijken HooglandNoord (1), Schothorst Zuid (2), Rustenburg (3) en Randenbroek (4).

Het beeld dat naar voren komt uit Figuur 4.4 blijkt ook op te gaan voor de andere onderzochte
gebieden in Amersfoort: paarverblijven komen overal in de stad voor. Zelfs in nieuwe wijken, zoals
Vathorst, worden binnen enkele jaren na aanleg balts roepende dieren vastgesteld (o.a. Brekelmans
et al. 2013; Grutters & Andeweg in prep). Aangezien nog niet de gehele gemeente is onderzocht,
kunnen geen uitspraken worden gedaan over verschillen in dichtheid tussen wijken van verschillende
ouderdom en opbouw. Bij een voorzichtige schatting en met een gemiddelde territoriumgrootte van
5 hectare komen we uit op minimaal 700 territoria in de gemeente Amersfoort.
Tijdens de paartijd (juli tot eind oktober) lokken mannetjes vleermuizen vrouwtjes naar hun
paarverblijfplaatsen om daar met hen te paren. Uit het onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd
blijkt dat paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis overal in de stad aangetroffen
worden.
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4.2.3 Winterverblijven
De gewone dwergvleermuis overwintert (winterslaap) in Nederland vooral in gebouwen. Dit kunnen
allerlei typen gebouwen zijn, mits sprake is van goede wegkruipmogelijkheden en een temperatuur
tussen ongeveer 0 (-2) en 12 graden Celsius. De dieren kunnen solitair of in klein groepsverband
overwinteren, maar ook in grote aantallen van honderden tot duizenden dieren in
massawinterverblijven. Dergelijke grote aantallen dieren zijn alleen bekend uit grote, massieve
gebouwen, niet van grondgebonden particuliere woningen. Appartementencomplexen (VVE’s)
kunnen wel als (massa)overwinterverblijfplaats functioneren.
De massawinterverblijven maken onderdeel uit van een netwerk van winterverblijfplaatsen. Dit
netwerk bestaat vermoedelijk uit zowel de paarverblijven, waarin dieren bij relatief zachte
omstandigheden verblijven en (massa-)winterverblijven van enige tientallen tot honderden of
duizenden dieren waarin dieren in de koudste periode overwinteren. De waargenomen dynamiek in
activiteit bij winterverblijfplaatsen en vleermuiskasten wijst op dit verhuisgedrag gedurende de
winter (Korsten, 2013). Ook blijkt dat dieren die zwermend bij een winterverblijf worden
waargenomen in de nazomer, ook zwermen bij andere verblijven in de omgeving (Simon et al.
2004.). Met andere woorden: gewone dwergvleermuizen kunnen beschikken over een netwerk van
winterverblijfplaatsen. Dit maakt ze flexibel en minder kwetsbaar, een overlevingsstrategie om in te
kunnen spelen op een wisselend aanbod van verblijfplaatsen. een aanpassing aan de dynamiek van
stedelijk gebied.
Over de omvang van het netwerk winterverblijven in Amersfoort is nog weinig bekend. Uit recent
onderzoek (o.a. Brekelmans 2012; vrijwilligersonderzoek Gemeente Amersfoort) blijkt dat
paarverblijven verspreid in Amersfoort voorkomen. Dit blijkt op basis van recent onderzoek ook in
Tilburg het geval, waar paarverblijven overal in de stad voorkomen (met dichtheid van ongeveer 1020 per km2) (Korsten et al., 2014). Het aantal overwinteringsmogelijkheden voor individuen en kleine
groepen dieren is nagenoeg onbeperkt. Over overwintering van grote groepen is nog relatief weinig
bekend. Momenteel is van zeven locaties in Amersfoort najaar zwermen bekend en/of is
overwintering van een groot aantal dieren op andere wijze vastgesteld. Dit zijn Meander Medisch
Centrum Lichtenberg, Meander Medisch Centrum Elisabethlocatie, een verzorgingsflat in
Randenbroek, een kantoor in Randenbroek, de OLV-toren, een kerk in Hoogland en een niet nader
bekend gebouw in het centrum (Figuur 4.5). De beheerders van een kerk aan de Jacob Catslaan, nabij
de Lichtenberg, hebben gemeld dat zij regelmatig vleermuizen binnen aantreffen, een aanwijzing dat
ook dit gebouw een mogelijke functie heeft als winterverblijf (pers. med. R. van Assema). Dit past in
het beeld dat in de directe omgeving van winterverblijven vaak ook op andere locaties
nazomerzwermen optreedt en mogelijk overwintering plaatsvindt. De verwachting is, gelet op het
feit dat de stad niet geheel dekkend onderzocht is en aan najaar zwermen bij veel onderzoeken niet
of nauwelijks aandacht wordt besteed, dat het werkelijk aantal winterverblijven – voor grotere
groepen dwergvleermuizen – in Amersfoort veel hoger is. Een schatting van 20-30 verblijven is reëel.
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Figuur 4.5: Winterverblijven van de gewone dwergvleermuis in de Amersfoort Zuid.

Massawinterverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen zijn niet gevonden in
particuliere grondgebonden woningen. Wel kan er door individuele vleermuizen of een klein
aantal vleermuizen in overwinterd worden. De impact van na-isolatie van particuliere
woningen op de gunstige staat van instandhouding is daardoor beperkt.
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4.2.3 Foerageergebied
Overal in de gemeente kunnen foeragerende dwergvleermuizen worden waargenomen. De dichtheid
varieert echter sterk: in boomloze straten foerageert wel eens een dwergvleermuis, terwijl boven
waterpartijen in groengebieden tientallen exemplaren aanwezig kunnen zijn. De parken en
groengebieden in de delen van Amersfoort met een hoge grondwaterstand en kleinschalig landschap
vormen het belangrijkste foerageergebied. Dit zijn o.a. het Waterwingebied in Liendert-Schuilenburg
en het buitengebied bij Hoogland. Daarnaast vormen de vele watergangen met parkachtige oevers
verspreid als een fijn netwerk over de stad belangrijk foerageergebied.

Figuur 4.6: Belangrijke foerageergebieden voor gewone dwergvleermuis in Amersfoort

4.2.5 Omvang populatie in Amersfoort en staat van instandhouding
De gewone dwergvleermuis is de meest voorkomende vleermuis in Nederland. De omvang van de
populatie wordt geschat op 300.000 tot 600.000 dieren (website Ministerie EZ). Ten aanzien van de
trend zijn geen gegevens beschikbaar. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het aantal
dwergvleermuizen in Nederland recent is afgenomen als gevolg van sterfte en verlies van
verblijfplaatsen, bijvoorbeeld als gevolg van na-isolatie en renovatie. Aangezien de aantallen niet
worden geteld en gemonitord, kan een afname echter ongemerkt plaatsvinden. Het laatste
decennium is als gevolg van de Flora- en faunawet sterfte onder vleermuizen bij projecten in het
kader van ruimtelijke ontwikkeling voorkomen, de knelpunten zijn veel beter bekend. Deze
ontwikkelingen houden elkaar mogelijk in evenwicht.
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Het is niet bekend hoeveel gewone dwergvleermuizen voorkomen in Amersfoort. Een voorzichtige
schatting is dat jaarrond ongeveer 3.000 tot 4.000 exemplaren aanwezig zijn. Dit aantal is gebaseerd
op schatting van het aantal territoria (700-1000), een manvrouw verhouding van ongeveer 1:1, een
jaarlijkse geboorte van ongeveer 700-1000 jongen en een onbekend deel van de populatie dat niet
deelneemt aan voortplanting.

Trends ten aanzien van de populatieomvang zijn niet bekend. Net als voor de landelijke trend geldt
en die van omringende landen, zijn er geen aanwijzingen voor een achteruitgang, maar dit kan
feitelijk niet met tellingen worden onderbouwd. Gelet op de inspanning die in Amersfoort wordt
geleverd is een achteruitgang overigens ook niet te verwachten. Gemeente Amersfoort behoort op
het gebied van stadsecologie, stadsnatuurbeleid en bescherming van de binnen haar gemeente
voorkomende natuurwaarden tot de toonaangevende gemeenten in Nederland. In 2010 bracht
Gemeente Amersfoort de Stand van de Natuur uit, een informatieve gids in oplage van 2500
exemplaren over de in Amersfoort voorkomende beschermde en bedreigde soorten, waaronder
vleermuizen. Dit boekje is breed verspreid binnen de gemeente en heeft als doel draagvlak te
genereren voor natuur in de gemeente en aannemers en beheerders te voorzien van informatie over
herkenning, verspreiding en maatregelen. De verspreiding van vleermuizen is in vergelijking met
andere gemeenten goed bekend en de stadsecoloog van de gemeente (mevr. R. van Assema) is en
wordt actief betrokken bij projecten waar vleermuizen in het geding kunnen zijn.
Er zijn geen concrete aanwijzingen dat het aantal dwergvleermuizen in Nederland (300.000 –
600.000 dieren) recent is afgenomen als gevolg van sterfte en verlies van verblijfplaatsen,
bijvoorbeeld als gevolg van na-isolatie en renovatie. Trends ten aanzien van de
populatieomvang (3.000 – 4.000) van de gewone dwergvleermuis in Amersfoort zijn niet
bekend. De staat van instandhouding op nationaal en lokaal niveau wordt momenteel als
gunstig beschouwd.
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4.3

Ruige dwergvleermuis

4.3.1 Ecologie
De ruige dwergvleermuis is een migrerende soort. De vrouwtjes vormen kraamgroepen in OostEuropa en trekken in het najaar naar West-Europa. Daar wachten de mannetjes hen op in
paarterritoria en wordt er overwinterd. De ruige dwergvleermuis verblijft zowel in bomen als in
gebouwen. Ook van vleermuiskasten aan bomen maakt de soort goed gebruik en deze worden in het
najaar veelvuldig als paarverblijf gebruikt. In koudere perioden in de winter zijn de kasten leeg,
verondersteld wordt dat de vleermuizen dan verblijven in vorstvrije ruimten in dikke bomen en
gebouwen.

Figuur 4.7: Ruige dwergvleermuis (foto: Erik Korsten)

4.3.2 Kraamverblijven
Kraamverblijven zijn niet bekend uit Amersfoort, noch uit de rest van Nederland. We hebben
momenteel geen aanleiding om te veronderstellen dat kraamverblijven in de gemeente aanwezig
zijn.
4.3.3 Paarverblijven
Verspreid uit Amersfoort zijn waarnemingen van balts roepende ruige dwergvleermuizen bekend.
Paarverblijven zijn aanwezig in zowel bomen als gebouwen. Bij onderzoek in de wijk Nieuwland, met
een omvang van ongeveer 175 ha., is in 2012 één territorium vastgesteld bij een flat (Brekelmans et
al. 2013). In 2013 is een territorium vastgesteld bij bebouwing in de wijk Rustenburg en het
Bergkwartier (Blok-voor-Blok). In 2014 zijn enkele territoria vastgesteld in de wijk de Laak, Vathorst.
De dieren hier lijken gebruik te maken van de relatief nieuwe bebouwing (Grutters & Andeweg in
prep). De dichtheid van paarverblijven in parken is veel hoger en de ruige dwergvleermuis is in
Amersfoort dan ook voornamelijk boom bewonend. Meerdere territoria zijn vastgesteld in de parken
Nimmerdor, Randenbroek en Schothorst (o.a. Boonman 2014a; Boonman 2014b).
4.3.4 Winterverblijven
Over de overwintering van de ruige dwergvleermuis in Amersfoort is niets bekend. Bomen zullen een
belangrijke rol spelen voor de overwintering, daarnaast zal ook in gebouwen overwinterd worden.
Gelet op het beperkt aantal waarnemingen van (territoriale) ruige dwergvleermuizen is het belang
van Amersfoort voor overwintering beperkt.
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4.3.5 Omvang populatie Amersfoort en staat van instandhouding
De populatie ruige dwergvleermuis in Amersfoort is beperkt van omvang en seizoen afhankelijk. In
de zomerperiode zijn voornamelijk mannetjes aanwezig. Gelet op het aantal territoria in de goed
onderzochte parken zal het gemeente breed om ongeveer 40-60 mannetjes gaan. Dit aantal neemt
toe vanaf de nazomer, zodra vrouwtjes en jongen vanuit Oost-Europa naar Nederland trekken.
De ruige dwergvleermuis in Amersfoort is in belangrijke mate afhankelijk van oude bomen met
holten in bossen en parken. Gemeente Amersfoort houdt bij haar werkzaamheden in deze gebieden
serieus rekening met vleermuizen en neemt beschermende maatregelen (o.a. Boonman 2014a,
Boonman 2014b). Er zijn geen aanwijzingen dat op korte of langere termijn grootschalige negatieve
ingrepen gaan plaatsvinden in leefgebied van de ruige dwergvleermuis en we schatten de staat van
instandhouding als gunstig.
Momenteel is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er kraamverblijven van de ruige
dwergvleermuis in de gemeente Amersfoort aanwezig zijn.

4.4

Laatvlieger

4.3.1 Ecologie
De laatvlieger is een van de grootste Nederlandse vleermuizen. Het betreft een gebouw bewonende
soort die verblijfplaatsen gebruikt in woningen, kerken en allerlei andere typen gebouwen. Van
vleermuiskasten wordt nagenoeg geen gebruik gemaakt. De kraamgroepen bestaan meestal uit
enkele tientallen dieren die plaats trouw gebruik maken van een enkel object of enkele dicht bij
elkaar gelegen gebouwen. Over de overwintering is heel weinig bekend. Enkele vondsten van dieren
in de winter zijn bekend van wintertellingen in forten en mergelgroeven (Limpens, 1997) en vondsten
bij verbouwingen van grote gebouwen o.a. kerken en woonhuizen.

Figuur 4.8: Laatvlieger (foto: Erik Korsten)

4.3.2 Verblijfplaatsen
Over verblijfplaatsen van de laatvlieger in Amersfoort is niet heel veel bekend. Van enkele gebouwen
is met zekerheid vastgesteld dat deze een verblijfplaats vormen voor de laatvlieger, maar de functie
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of het aantal dieren is niet altijd vastgesteld. Op grond van concentraties van waarnemingen van
foeragerende laatvliegers worden op enkele locaties verblijven verwacht (Tabel 4.3; Figuur 4.7).
Tabel 4.3: Verblijfplaatsen van de laatvlieger in Amersfoort
locatie

functie

aantal

jaar (meest recent)

Hoogland

kraamverblijf

± 40

2013

Bergkwartier

kraamverblijf?

20-50

2013

Leusderkwartier

kraamverblijf?,
winterverblijf

20-30

2013

Liendert/Rustenburg

kraamverblijf?

?

2013

Coelhorst

?

?

2011

Vathorst

?

?

2012

In Amersfoort is met zekerheid één kraamkolonie bekend (Figuur 4.7). Deze kolonie huist in een
tweetal woonhuizen in de wijk Hoogland en is van deze locatie al jaren bekend. Het betreft een
kolonie van enkele tientallen dieren. In de omgeving worden regelmatig foeragerende laatvliegers
waargenomen, tot in Nieuwland. Hoewel deze afstand voor de groep goed overbrugbaar is, is het
gelet op vroege verschijnen van de dieren hier in de avond mogelijk dat ook daar een verblijfplaats
aanwezig is.
Een kleine groep laatvliegers – mogelijk een kraamgroep - huist in een verzorgingsflat aan de
Dorresteinseweg in het Leusderkwartier. Het is niet bekend of deze groep ook van andere
verblijfplaatsen in de omgeving gebruik maakt en hoe groot de groep is. In de nazomer van 2013
(augustus) zijn bij de flat zwermende laatvliegers waargenomen, een indicatie dat het verblijf ook als
winterverblijf wordt gebruikt.
Op grond van waarnemingen van foeragerende laatvliegers uit het Bergkwartier en omgeving (o.a.
Brekelmans et al. 2011; Brekelmans et al. 2013) moet ook in die omgeving een kraamkolonie
aanwezig zijn. De locatie van de verblijfplaats van die groep is echter nog niet vastgesteld. Het is niet
uitgesloten dat deze groep verblijft buiten het Bergkwartier, getuige de waarnemingen van Bureau
Viridis dat laatvliegers vanuit het buitengebied in oostelijke richting over de Stichtse Rotonde naar
het Bergkwartier vliegen (Jong, Th. 2006). Mogelijk vormen de gebouwen op de militaire basis
verblijfplaats.
In Liendert en Rustenburg en het naastgelegen Waterwingebied (foerageergebied) worden
regelmatig laatvliegers waargenomen. Het is aannemelijk dat hier een verblijfplaats aanwezig is,
gelet op de afstand tot de bekende verblijven. Ook waarnemingen van foeragerende laatvliegers bij
Coelhorst en Vathorst duiden op aanwezigheid van verblijfplaatsen.
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Figuur 4.9: Locaties van bekende en te verwachten (kraam)verblijven van de laatvlieger in Amersfoort en
gebieden met concentraties van waarnemingen van (foeragerende) laatvliegers (blauw). 1: Hoogland; 2:
Leusderkwartier, 3: Bergkwartier; 4: Liendert en Rustenburg; 5: Coelhorst; 6: Vathorst.

4.3.5 Foerageergebied
Gebieden met concentraties van waarnemingen van de laatvlieger zijn weergegeven in Figuur 4.9
Concentraties van waarnemingen vallen samen met de aanwezigheid van verblijfplaatsen of zijn daar
een aanwijzing voor. Relatief veel waarnemingen zijn afkomstig van de stadsrand en groene
gebieden die vanuit de stadsrand de stad inlopen: Park Randenbroek en Ponlijn, Waterwingebied,
waterpark in Nieuwland en rangeerterrein en Groengordel Soesterkwartier. Dit zijn gebieden waar
de prooidieren voorkomen: grote kevers (meikevers, mestkevers e.d.) en langpootmuggen.
Dergelijke grote prooidieren ontbreken in dicht stedelijk gebied, maar komen wel voor in
groengebieden en groen opgezette wijken. Bergkwartier en delen van het Leusderkwartier zijn daar
een goed voorbeeld van.
4.3.5 Omvang populatie en staat van instandhouding
De verspreiding van de laatvlieger in Amersfoort is nog niet volledig in beeld. Op grond van de
verzamelde waarnemingen van foeragerende dieren en bekende verblijfplaatsen wordt de populatie
geschat op ongeveer 300 dieren. Er zijn zeer beperkt oudere gegevens beschikbaar en uitspraken
over de trend van de laatvlieger in Amersfoort kunnen dan ook niet worden gedaan. Gelet op de
adequate planologische bescherming van de foerageergebieden – die vallen binnen de Groenblauwe
Structuur – en het ecologisch beheer daarvan zijn foerageergebieden gewaarborgd. Ten aanzien van
de verblijfplaatsen vormt de Flora- en faunawet momenteel de belangrijkste borging voor behoud of
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bescherming. Na-isolatie kan een bedreiging vormen. Daar staat tegenover dat de verblijfplaatsen
beter in beeld zijn en de komende jaren verder in beeld worden gebracht. In combinatie met
voorlichting aan de eigenaren van gebouwen met laatvlieger biedt dit een redelijke borging voor
behoud van verblijfplaatsen.
Van enkele gebouwen in Amersfoort is met zekerheid vastgesteld dat deze een verblijfplaats
vormen voor de laatvlieger, maar veel is nog onbekend. Komende jaren zullen verblijfplaatsen
van de laatvlieger verder in beeld worden gebracht door vrijwilligers. In combinatie met
voorlichting aan de eigenaren van gebouwen met laatvlieger biedt dit een redelijke borging
voor behoud van verblijfplaatsen.

4.5

Gewone grootoorvleermuis

4.5.1 Ecologie
De gewone grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuis met opvallend grote oren.
jaarrond in een klein leefgebied: verblijfplaatsen liggen in of op korte afstand
foerageergebieden. Dit betreft meestal bos- en boomrijke, kleinschalige landschappen. In
gebied leeft de grootoorvleermuis in groene wijken met veel opgaand groen en
Verblijfplaatsen worden zowel ingenomen in gebouwen als bomen.

Hij leeft
van de
stedelijk
parken.

Figuur 4.10: Gewone grootoorvleermuis (foto: Erik Korsten)

4.5.2 Verblijfplaatsen
Over verblijfplaatsen van grootoorvleermuizen in gebouwen in Amersfoort is weinig bekend. Recent
(2014) is een gewone grootoorvleermuis vastgesteld in de kerktoren van de Ansfriduskerk in
Bergkwartier (E. Korsten). Een oude waarneming komt van de Onze Lieve Vrouwentoren (Z. Bruijn).
Daarnaast wordt overwinterd in het Belgenmonument (Korsten et al. 2014), waarnemingen in de
zomer rond dit monument suggereren ook zomergebruik. Overwinterd wordt ook in een waterput in
Klein Zwitserland. Kraamgroepen zijn niet bekend uit gebouwen. Nader onderzoek op andere
Amersfoortse kerken en zolders van oude gebouwen (kloosters e.d.) zouden meer aanwijzingen
kunnen opleveren voor aanwezigheid van grootoren in gebouwen. Wijken als Bergkwartier,
Soesterkwartier, Leusderkwartier, Vermeerkwartier, Hoogland en Centrum herbergen veel oude
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gebouwen en oude, opgaande boomstructuren. De Utrechtse Weg-zone herbergt veel grote, oude
gebouwen met zolders en gelet op de ligging in bossen en groen zal deze zone belangrijk zijn als
leefgebied van de gewone grootoorvleermuis. Ook het oude agrarische buitengebied met
boerderijen en opgaande erf- en kavelbeplanting vormt geschikt leefgebied door de aanwezigheid
van verblijfplaatsen en geschikt jachtgebied, waaronder veestallen. Tot slot zal ook Landgoed
Stoutenburg, waar zowel verblijfplaatsen in bomen als gebouwen mogelijk zijn, tot het leefgebied
van de grootoorvleermuis behoren.
De gewone grootoorvleermuis is tevens een boombewoner. Waarnemingen van
grootoorvleermuizen in bomen en vleermuiskasten aan bomen zijn bekend uit Schothorst,
Randenbroek en Nimmerdor. Verondersteld mag worden dat ook bos- en parkgebieden als
Birkhoven, Bokkeduinen en Coelhorst grootoren herbergen. Uit Birkhoven is een oude (1988)
waarneming bekend van een groepje van zes dieren (Z. Bruijn). De exacte locatie en type
verblijfplaats zijn echter niet bekend..
4.3.5 Foerageergebied
Waarnemingen van foeragerende grootoorvleermuizen zijn zeer schaars en afkomstig uit Park
Randenbroek (Heinen, 2009) en Bokkeduinen, omgeving Belgenmonument en Park Schothorst
(Korsten et al 2014; Boonman). In 2012 is een grootoorvleermuis vastgesteld die door een tunneltje
onder de A28 vloog (Brekelmans & Boonman 2012). De grote parken en bossen in en rond
Amersfoort zullen zonder uitzondering het belangrijkste foerageergebied vormen: Schothorst,
Randenbroek, Nimmerdor, Bokkeduinen en Birkhoven. Mogelijk heeft ook het Waterwingebied een
functie als foerageergebied voor een lokale groep grootoren. Daarnaast vormen de wijken met veel
openbaar en particulier groen en hoog opgaande bomen geschikt foerageergebied, waaronder
Bergkwartier, Leusderkwartier en Vermeerkwartier.

Figuur 4.11: Gebieden met belang als verblijfplaats en foerageergebied voor de gewone grootoorvleermuis in
Amersfoort.
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4.3.5 Omvang populatie en staat van instandhouding
Omdat nog weinig bekend is over de grootoorvleermuis in Amersfoort kan slechts een ruwe schatting
worden gegeven van de populatieomvang. Kraamgroepen bestaat meestal uit hooguit enkele
tientallen dieren en zijn minder omvangrijk dan die van dwergvleermuizen. Gelet op het aanbod
foerageergebied worden in Amersfoort ongeveer 200-400 grootoorvleermuizen verwacht.
Zowel uit het verleden als recent zijn weinig waarnemingen bekend. Over de trend van de gewone
grootoorvleermuis in Amersfoort kan geen uitspraak worden gedaan. De gebieden waar de soort
voorkomt zijn over het algemeen goed planologisch beschermd (o.a. GroenBlauwe Structuur)

4.6

Meervleermuis

4.6.1 Ecologie
De meervleermuis is een vrij forse soort met een bruingrijze bovenzijde en witte buik. De soort is
sterk gebonden aan water- en waterrijke gebieden, het belangrijkste foerageergebied. In Nederland
vormen de kop van Noordwest-Overijssel, Friesland en Noord- en Zuid-Holland dan ook de
belangrijkste leefgebieden. De soort vormt kraamgroepen in gebouwen, vaak in jaren ’50 - ’70
eindwoningen. De mannetjes verblijven solitair of in klein groepsverband. Overwintering vindt
voornamelijk plaats in ondergrondse verblijven langs de kust (bunkers) en Zuid-Limburg
(mergelgrotten). Migrerende soort.
4.6.2 Verblijfplaatsen
Het beperkt aantal waarnemingen van foeragerende meervleermuizen op watergangen in Nieuwland
(Brekelmans et al. 2013), de Juliusput en boven de Eem kan wijzen op aanwezigheid van een klein
groepje meervleermuizen. De waarnemingen in Nieuwland zijn gedaan in juni, een aanwijzing dat het
niet gaat om dieren tijdens migratie of in tussenverblijf. Op basis van de ligging van
kraamverblijfplaatsen in Nederland wordt in Amersfoort eerder een mannengroep verwacht dan een
(kleine) kraamverbljfplaats (Haarsma, 2011).
4.6.3 Foerageergebied
Waarnemingen van foeragerende meervleermuizen zijn bekend van de Eem, de Juliusput en
waterpartijen in de wijk Nieuwland. In deze wijk foerageren hooguit enkele (<5) exemplaren. De Eem
kan tevens de functie migratieroute hebben. Het is niet bekend hoeveel meervleermuizen op de Eem
jagen of daar langs migreren.
4.6.4 Omvang populatie en staat van instandhouding
In Amersfoort verblijft hooguit een klein aantal dieren, het aantal wordt op minder dan 10 dieren
geschat.

4.7

Overige gebouw bewonende soorten

In de winterperiode verblijven watervleermuis, franjestaart en gewone baardvleermuis in Amersfoort
in gebouwen. Dit betreffen echter veelal ondergrondse ruimten, waaronder gewelven, bunkers,
waterputten e.d. In particulieren woningen zijn deze soorten vooralsnog niet aangetroffen.
Van de tweekleurige vleermuis zijn waarnemingen bekend uit Amersfoort. Of en waar deze soort
momenteel in Amersfoort verblijft, is niet duidelijk.
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Hoofdstuk 5: Effectbeoordeling
5.1

Na-isolatie

Na-isolatie is het aanbrengen van isolerende lagen in bestaande gebouwen, met als doel
warmteverlies te beperken. Het wordt toegepast bij allerlei typen gebouwen, veelal uit de periode
1920 – 1975. In deze periode is in de constructie gewerkt met luchtspouwen in muren en daken. In
1975 is het algemene bouwbesluit ingevoerd met daarin isolatievoorschriften voor de bouw van
woningen. Woningen gebouwd na 1975 hoeven daarom nagenoeg niet meer nageïsoleerd te
worden. Woningen die zijn gebouwd voor 1920 zijn tijdens de bouw ook niet geïsoleerd, maar
hebben een enkele muur.

5.2

Werkwijze bij na-isolatie

Inzicht in de werkwijze van na-isolatie werkzaamheden is belangrijk bij het voorstellen van een
nieuwe werkwijze voor na-isolatie en beschermde dieren. Alvorens een offerte opgemaakt wordt
voor spouwmuur isolatie wordt de spouw geïnspecteerd door een verkoopmedewerker van het
isolatiebedrijf. Bij deze inspectie wordt gekeken naar de spouwdiepte, het type steen, verkleuringen
van de muur, het aantal vierkante meters spouwmuur, de kwaliteit van het voegwerk en de
bouwsituatie van het huis. Bewoners wordt gevraagd naar vochtplekken en schimmel op de
binnenmuur en er wordt gebruik gemaakt van een endoscoop om eventuele lekkages en andere
gebreken in kaart toebrengen.

Op de dag van de spouwmuurisolatie voeren twee medewerkers van het isolatiebedrijf de
werkzaamheden uit aan de buitengevel van het gebouw. Zij inspecteren de gevel voor de tweede
keer op onregelmatigheden. Bij het vullen van de spouw met sommige materialen worden de
drainageopeningen en stootvoegen dichtgemaakt. Vervolgens boren zij in een vast patroon een
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boorgat per vierkante meter en wordt de spouwmuur opgevuld met isolatiemateriaal. Dit hele
proces is meestal binnen een dag voltooid.
Voor het isoleren van spouwmuur kan gebruik gemaakt worden van vlokvormige (glas- en steenwol),
korrelvormige (polystyreen isolatieparels, perliet isolatiekorrels) en schuimvormige (PUR en UFschuim) isolatiematerialen. Het gebruik van verschillende materialen voor het vullen van
spouwmuren is afhankelijk van de bouwstijl van het huis en de technieken van het isolatiebedrijf. Het
isolatiemateriaal wordt in de spouw gebracht door middel van volblazen of inspuiten van het
isolatiemateriaal in combinatie met een bindmiddel om uitzakking te voorkomen. Wanneer de buiten
temperatuur lager is dan 0°C wordt er niet geïsoleerd, omdat het bindmiddel dan niet goed werkt.
Daarom liggende spouwmuurisolatiewerkzaamheden in de winter gemiddeld een paar weken stil.

5.3

Na-isolatie in Amersfoort

Na-isolatie wordt voornamelijk toegepast op woningen uit de periode 1920 – 1975. In Amersfoort
gaat dit om 23.692 woningen, ongeveer een derde van het totale woningaanbod in Amersfoort
(Tabel 5.1). Van het totale woningaanbod waar na-isolatie toegepast kan worden bestaat 23%
(15.246) uit particuliere woningen en is 13% (8.446) in het bezit van woningbouwcorporaties Alliantie
en Portaal.
Tabel 5.1: Overzicht van alle woningen in Amersfoort.
Bouwjaar

Totaal woningen

Woningen
WoCo

Woningen
Particulier

<1920

3.256

692

2.564

1920 ≤ x ≤ 1975

23.692

8.446

15.246

>1975

38.778

8.344

30.434

Totaal:

65.726

17.482

48.244

Na-isolatie werkzaamheden aan particuliere woningen in Amersfoort zijn lastig te volgen, omdat de
aanvraag niet centraal geregeld wordt en bedrijven uit heel Nederland ingehuurd kunnen worden
voor een opdracht. Ook zijn na-isolatie werkzaamheden aan een woning niet omgevingswet
vergunning plichtig, dus ook bij de gemeente is niets bekend. Na-isolatie aan particuliere woningen
vindt wel degelijk plaats, maar op welke termijn alle woningen geïsoleerd zullen zijn is niet te zeggen.
De omvang van na-isolatiewerkzaamheden van grote woningbouwcorporaties in Amersfoort is wel
bekend. De twee grootste woningbouwcorporaties in Amersfoort, Stichting de Alliantie en Stichting
Portaal regio Eemland, in het jaar 2012 en 2013 samen 1.277 woningen hebben voorzien van
spouwmuur- en dakisolatie. Als deze woningbouwcorporaties op dezelfde voet verder gaan en
jaarlijks 639 woningen isoleren, dan zijn in 2025 alle woningen in hun bezit na-geïsoleerd.
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5.4

Impact na-isolatie op vleermuizen

De effecten van het na-isoleren van een particuliere woning in Amersfoort op vleermuizen zijn
tweeledig: verwonden en doden van individuen en aantasting van (het netwerk van) verblijfplaatsen.
Het verwonden en doden van vleermuizen treedt op wanneer tijdens de isolatiewerkzaamheden
vleermuizen aanwezig zijn in de te vullen ruimte. Niet in elke woning verblijven vleermuizen. Een
schatting voor de situatie in Amersfoort (65.726 woningen) op een gegeven moment per soort is als
volgt1:
Gewone dwergvleermuis
• In 1 op de 1.000 woningen is in de periode april tot augustus een kraamgroep (30-300 ex.)
aanwezig.
• In 1 op de 100 woningen is in de periode augustus tot oktober een paargroep (1-10 ex.)
aanwezig.
• In 1 op de 200 woningen is in de winter een kleine groep (1-10 ex.) aanwezig.
• In 1 op de 50 woningen is jaarrond een individu aanwezig.
• Massawinterverblijven zijn niet bekend uit particuliere woningen.
Ruige dwergvleermuis
• In 1 op de 1.000 woningen is jaarrond een individu aanwezig.
• In 1 op de 1.000 woningen is in de periode augustus tot oktober een paargroep (1-5 ex.)
aanwezig.
Laatvlieger
• In 1 op de 7.500 woningen is in de periode april tot september een kraamgroep (30-100 ex.)
aanwezig.
• In 1 op de 500 woningen is jaarrond een individu of kleine groep (<10 ex.) aanwezig.
Meervleermuis
• In 1 op de 30.000 woningen is in de periode april tot oktober een individu of kleine groep
(<10 ex.) aanwezig.
Gewone grootoorvleermuis
• In 1 op de 7.500 woningen is jaarrond een individu of kleine groep (<10 ex.) aanwezig.
Uit bovenstaande volgt dat de kans op het doden of verwonden van een vleermuis bij isolatie van
een willekeurige2 particuliere woning, nog afgezien van het feit dat een dier kan ontsnappen, klein is.
Echter, bij het isoleren van meerdere en op termijn zelfs alle woningen in een wijk, is de kans wel
heel groot dat er vleermuizen gedood of verwond worden. Daarnaast is het effect van het isoleren
van een woning met daarin op dat moment een kraamkolonie enorm groot. Als een kraamkolonie
verdwijnt, heeft dit een grote impact op de lokale populatie.

1

Zowel oude als nieuwe woningen worden door vleermuizen gebruikt. Bij deze cijfers is niet gecorrigeerd voor mogelijke
voorkeuren van vleermuizen voor bepaalde bouwperioden of -stijlen. Ten aanzien van soorten waarvan nog relatief weinig
bekend is, waaronder laatvlieger, moeten de cijfers met een slag om de arm worden beoordeeld.
2
De ervaring leert dat vooral eindwoningen vaak worden gebruikt door kraamverblijven. Dit type woningen wordt
waarschijnlijk vaker geïsoleerd dan tussenwoningen. Dit kunnen wij echter niet met cijfers onderbouwen.
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Om het doden en verwonden van grote kwetsbare groepen vleermuizen te voorkomen kunnen
verschillende maatregelen genomen worden:
• Na-isolatie van particuliere woningen zonder onderzoek vindt niet plaats in de periode mei
t/m juli.
• Kraamkolonies worden actief door gemeente Amersfoort in kaart gebracht in wijken met
veel particuliere woningen uit de periode 1920-1975. In gebieden met kraamgroepen
worden bewoners geïnformeerd en maatregelen getroffen ter voorkoming van verwonding
en sterfte (ecologische begeleiding, planning).
• Aannemers krijgen voorlichting over herkenning van aanwezigheid en gebruik van een
woning door vleermuizen.
Na-isolatie van een particuliere woning kan het hele jaar door plaatsvinden met uitzondering van de
kraamperiode mei tot en met juli, tenzij met zekerheid is vastgesteld dat er geen kraamgroep
aanwezig is. Het incidenteel doden of verwonden van individuele vleermuizen kan niet worden
voorkomen. Dit heeft waarschijnlijk geen effect op de omvang van de populatie.

5.5

Impact na-isolatie op verblijfplaatsen

De impact van het na-isoleren van alle particuliere woningen (periode 1920-1975) op het aanbod van
verblijfplaatsen is vrij groot. Particuliere woningen uit de periode 1920-1975 vormen immers 23%
procent van het totaal aantal woningen in Amersfoort. De vaart waarmee particuliere woningen
worden na-geïsoleerd is echter beperkt. In de periode 2012-2013 zijn (minimaal) 329 particuliere
woningen geïsoleerd, ongeveer 2% van het totaal aantal woningen uit de periode 1920-1975. Mocht
het ambitieuze doel van 50% worden bereikt, dan betreft dat ongeveer 8.000 woningen, 13% van het
woningaanbod in Amersfoort. Welk effect heeft dat op het netwerk van verblijfplaatsen van
vleermuizen?

Kraamverblijven
De kraamkolonies in Amersfoort zijn al aardig in zicht. Dit betekent dat adequate maatregelen
getroffen kunnen worden bij na-isolatie van particuliere woningen met kraamgroepen. Dit gebeurt
inmiddels in Hoogland met gerichte voorlichting aan huiseigenaren en het ophangen van
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vleermuiskasten. Deze aanpak zal ook worden toegepast op de andere locaties met kraamkolonies..
We verwachten met deze aanpak als gevolg van na-isolatie geen effecten op het netwerk van
kraamverblijven.
Paarverblijven en zomerverblijven
Exacte locaties van paarverblijven zijn meestal niet bekend, wel weten we dat paarverblijven
verspreid in de stad in elke buurt en wijk aanwezig zijn. Indien binnen een straat of huizenblok 50%
van de woningen wordt geïsoleerd, resteert voor territoriale mannetjes voldoende mogelijkheid om
van andere woningen gebruik te maken. Daarbij is het aannemelijk dat zelfs in na-geïsoleerde
woningen – direct of door inzakken van isolatiemateriaal op langere termijn - nog kleine ruimten
toegankelijk zijn die als paarverblijf gebruikt kunnen worden. In combinatie met het feit dat
gemeente Amersfoort 200 vleermuiskasten ter compensatie aanbiedt, kan gesteld worden dat het
na-isoleren van particuliere woningen geen negatief effect heeft op het aantal territoria van
vleermuizen. Dezelfde verblijven worden ook gebruik door individuen of kleine groepjes in de zomer.
Winterverblijven
Voor zover particuliere woningen een rol spelen voor de overwintering van vleermuizen, beperkt zich
dat tot een klein aantal dieren. Massawinterverblijven zijn niet bekend uit particuliere woningen. In
milde winters kunnen individuen en kleine groepjes de hele winterperiode aanwezig zijn. Hiervoor
geldt hetzelfde als paarverblijven: binnen straten of blokken met particuliere woningen, resteren
altijd niet geïsoleerde woningen en is het aannemelijk dat kleine ruimten in geïsoleerde woningen
beschikbaar blijven of op termijn worden. Vleermuiskasten zijn alleen in heel milde winters
functioneel, bij vorst worden deze niet meer gebruikt. Het na-isoleren van particuliere woningen
heeft geen belangrijk negatief effect op de mogelijkheden voor overwintering van vleermuizen.
De kans op het doden of verwonden van een vleermuis bij isolatie van een willekeurige1
particuliere woning is klein. Echter, bij het isoleren van meerdere en op termijn zelfs alle
woningen in een wijk, is de kans heel groot dat er vleermuizen gedood of verwond worden.
Om het doden en verwonden van grote kwetsbare groepen vleermuizen te voorkomen
kunnen verschillende maatregelen genomen worden:
• Na-isolatie van particuliere woningen zonder onderzoek vindt niet plaats in de periode
mei-juli.
• Kraamkolonies worden actief door gemeente Amersfoort in kaart gebracht in wijken
met veel particuliere woningen uit de periode 1920-1975. In gebieden met
kraamgroepen worden bewoners geïnformeerd en maatregelen getroffen ter
voorkoming van verwonding en sterfte (ecologische begeleiding, planning).
• Aannemers krijgen voorlichting over herkenning van aanwezigheid en gebruik van een
woning door vleermuizen.
Na-isolatie van particuliere woningen kan het hele jaar door plaatsvinden met uitzondering
van de kraamperiode, tenzij met zekerheid is vastgesteld dat geen kraamgroep aanwezig is.
Het incidenteel doden of verwonden kan niet worden voorkomen, maar de kans daarop is
klein. Dit heeft waarschijnlijk geen effect op de populatieomvang.
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