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Samenvatting 
 
In de periode augustus 2005 en augustus 2006 het eerste deel van een meerjarige monitoring naar 
vleermuizen op Landgoed Kernhem en het Edese bos uitgevoerd door de VZZ. Deze rapportage geeft 
daarvan de resultaten en aanbevelingen voor beheer.  
 
Bij het onderzoek zijn zes soorten waargenomen Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Van Gewone 
dwergvleermuis is een paarterritorium en een kleine vliegroute vastgesteld. Ruige dwergvleermuis is 
hoofdzakelijk in het najaar voor, er zijn drie paarplaatsen gelokaliseerd. Van de Rosse vleermuis zijn 
drie zomerverblijfplaatsen gevonden met een onbekend aantal dieren daarin en vijf paarbomen. De 
Laatvliegers die op het landgoed jagen hebben een vliegroute over de Doolhoflaan in oostelijke 
richting. De Watervleermuis heeft een verblijfplaats van 33 dieren in dezelfde beuk als voorgaande 
jaren. Er is een grootoorvleermuis waargenomen. Er zijn geen winterslapende vleermuizen in bomen 
waargenomen. Inspectie van boomholten laat zien dat de meest geschikte bomen voor vleermuizen 
staan op de Doolhoflaan en in delen van het Edese bos. 
 
In vergelijking met voorgaande jaren is de situatie niet sterk veranderd. De ligging van 
foerageergebieden komt grotendeels overeen. De vleermuisdichtheid is vrijwel gelijk gebleven. Er lijkt 
een kleine verschuiving van kraamgebied naar paargebied voor de Rosse vleermuis. Het aantal 
waarnemingen van grootoorvleermuizen is geringer dan voorgaande jaren. 
 
De toekomstige ontwikkelingen op en rond Kernhem zijn nadelig voor vleermuizen.  
Het nieuwe voorzieningen cluster van de wijk Kernhem zal de functie van de Veense laan als 
paargebied en zomerverblijf voor de Rosse vleermuis en Grootoorvleermuis, vliegroute voor de 
watervleermuis, en jachtgebied voor de Gewone grootoorvleermuis, Laatvlieger en Watervleermuis 
ernstig aantasten indien de plannen volgens huidige planning worden uitgevoerd. De verbreding van 
de N224 zal de vliegroute van de Watervleermuizen naar hun enig jachtgebied ernstig verstoren. 
 
De huidige verlichting van het crematorium kan op eenvoudige wijze ten gunste van de 
watervleermuizen worden aangepast.  
 
Het is dringend gewenst om op korte termijn een vleermuisvriendelijk beheerplan voor het landgoed 
(met name de laan) op te stellen en uit te voeren. De Doolhoflaan moet verjongt met behoud van de 
huidige vleermuisbomen en compensatie van verloren gegane bomen middels vleermuiskasten.  
 

 

Dankwoord 
 
Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan een plezierig en succesvol onderzoek.  
Dank aan Menno Dekhuijzen, Kees Jan Schilstra voor hun gastvrijheid. Dank aan Garry Bakker, Eelco 
Groenendaal, Hans Hartvelt, Mark van de Valk en Wiebe Verbaan voor hun bijdrage aan het 
veldwerk.  
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Inleiding 
 
Sinds 1977 beheert de gemeente Ede een 
vleermuisreservaat ten noorden van Ede. 
Het reservaat omvat delen van het 
Landgoed Kernhem en het Edese Bos. De 
laan heeft deze reservaatstatus vanwege de 
grote waarden van de lanen voor 
vleermuizen en hun gevoeligheid voor 
verstoring. Oude en minder vitale bomen 
worden zolang mogelijk gehandhaafd. Ook 
afgestorven bomen blijven staan, nadat de 
kroontakken zijn verwijderd. Door herstel 
van oude lanen en aanplant van nieuwe 
lanen wordt de lanenstructuur op het 
landgoed versterkt. Dit is niet alleen gunstig voor vleermuizen maar ook voor vogels en andere dieren. 
 
Onderzoek naar vleermuizen op het landgoed Kernhem en nabije omgeving heeft plaatsgevonden in 
de jaren 1989, 1997 en 1999. In de twee eerstgenoemde jaren hadden een algemeen inventariserend 
karakter (van der Vliet & Keyl, 1990, Huitema & van der Vliet, 1998). Het onderzoek in 1999 (Huitema 
& Verboom, 1999) was in het bijzonder gericht op evaluatie van het effect van het grootschalige 
evenement Fleurig welke in de drie voorafgaande jaren op het landgoed was georganiseerd. Om 
uitspraken te kunnen doen over aantalsontwikkelingen is in 1999 ook een aanvang gemaakt met 
monitoring volgens gestandaardiseerde methoden. Van de toegepaste methoden werden 
koloniemonitoring, telling op vliegroutes en karteren van paarverblijven als de meest bruikbare 
monitoringmethoden aangewezen.  
 
Om meer duidelijk te krijgen over de ontwikkeling van de vleermuispopulatie van Kernhem en 
omgeving heeft Gemeente Ede, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer aan de 
Zoogdiervereniging VZZ gevraagd om een monitoringprogramma op te zetten naar het gebruik van 
het Landgoed Kernhem en een deel van de Doolhoflaan in het Edese Bos door vleermuizen. Dit 
rapport geeft de resultaten van dit onderzoek. Het is een eerste stap in een monitoringsproject dat 
loopt tot en met 2010. De volgende herhalingsonderzoeken zullen plaatsvinden in 2008 en 2010. 
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Doelstelling 
Doelstelling is het volgen van de ontwikkeling van de vleermuispopulaties op en nabij het Landgoed 
Kernhem en het Edese Bos. Op basis van de verzamelde informatie dienen de (mogelijk negatieve, 
lange-termijn) effecten van landschappelijke ingrepen op vleermuizen, beoordeeld te kunnen worden. 
Tevens dient inzicht verkregen te worden in de eventuele noodzaak om specifieke maatregelen te 
nemen (“vinger aan de pols houden”). 
 
Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van de voorgenomen en reeds uitgevoerde 
plannen en projecten met betrekking tot beheer in het landgoed en ruimtelijke ontwikkelingen buiten 
het landgoed op de aanwezige vleermuispopulaties. Voor de vleermuizen zijn de volgende indexen 
van belang: 
 
1. Aantal vleermuizen per soort dat gebruik maakt van vliegroutes (en ligging daarvan) van en naar 

de vaste verblijfplaatsen in zomer en najaar; 
2. Aantal vleermuizen per soort dat gebruik maakt van de vaste verblijfplaatsen; 
3. Begrenzing van belangrijke foerageergebieden (met concentraties jagende vleermuizen) per soort.  
 
Om het gebruik van de bomen in de winter en de geschiktheid van de holle bomen te kunnen 
beoordelen is aanvullend onderzoek gedaan met een boomcamera. Doel van het 
monitoringsonderzoek is per meting de verandering in het gebruik door vleermuizen van de hierboven 
vermelde parameters vast te leggen.  
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Methode 
 

Algemeen 
 
In de periode aug 2005 t/m aug 2006 zijn veertien bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. Het 
onderzoek is uitgevoerd met batdetectors, grotendeels volgens een standaard methode (Limpens et 
al. 1993). Het gebied is systematisch lopend en met de fiets doorkruist.  
 

Datum Periode Aard onderzoek 
9-8-2005 ochtend Karteren paarplaatsen 
30-8-2005 avond Karteren paarplaatsen 
19-9-2005 ochtend Karteren paarplaatsen 
20-9-2005 ochtend Karteren paarplaatsen 
22-9-2005 ochtend Karteren paarplaatsen 
13-1-2006 overdag Inspectie boomholten met boomcamera 
22-2-2006 overdag Inspectie boomholten met boomcamera 
23-4-2006 avond Karteren baltsende grootoorvleermuis 
15-6-2006 avond, nacht Vliegroutes en jagende dieren 
28-6-2006 avond nacht Vliegroutes en jagende dieren 
29-6-2006 ochtend Zwermende dieren en verblijfplaatsen 
3-7-2006 avond, nacht Vliegroutes en jagende dieren 
4-7-2006 ochtend Zwermende dieren en verblijfplaatsen 
8-7-2006 ochtend Zwermende dieren en verblijfplaatsen 
9-10-2006 overdag Merken vleermuisbomen 

 
 Tabel 1 Overzicht van bezoeken 2005 - 2006 

Verblijfplaatsen 
Om verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen te vinden werden in de periode (vanaf ca 60 min) vóór 
zonsopkomst vleermuizen op vliegroutes teruggevolgd. Vleermuizen op vliegroute vertonen een 
rechtlijniger vlucht en maken een regelmatiger sonar geluid dan jagende dieren. Bij hun verblijfplaats 
maken ze, alvorens ze daadwerkelijk invliegen, enkele rondvluchten bij de invliegopening wat bij 
meerdere dieren leidt tot een zwerm die zowel op zicht als met de batdetector van enige afstand is 
waar te nemen. Naast het opsporen van zwermen in de ochtend zijn dit jaar ook verblijfplaatsen 
gevonden doordat ’s avonds en overdag dieren geluiden maakten vanuit de holte. 

Vliegroutes 
Bij alle bezoeken in de avond en ochtendschemer zijn dieren op vliegroute in kaart gebracht. Op 11 
juli 2006 is met vijf personen op vier plaatsen op de Doolhoflaan de vliegroute van de 
watervleermuizen simultaan geteld. 

Fourageergebieden 
Bij alle bezoeken zijn de jagende dieren (te herkennen aan “feeding buzzes”) in kaart gebracht. 
Daarbij is aantekening gemaakt van plaatsen waar meerdere tegelijk en bij meerdere bezoeken 
jaagden. 

Paarverblijven 
Er zijn vier soorten vleermuizen waarvan paarverblijven kunnen worden opgespoord aan de hand van 
baltsgedrag. Voor de Gewone grootoorvleermuis valt de piekperiode van de balts in het voorjaar. Bij 
het voorjaarsbezoek op 24 april 2006 werd met name gelet op de luide ratelende sonar die 
grootoorvleermuizen maken tijdens de balts. Rosse vleermuizen, en beide dwergvleermuizen 
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vertonen baltsgedrag in het najaar. Rosse vleermuizen met name in augustus waarbij mannelijke 
dieren luide piepende geluiden maken vanuit boomholten. In de nacht en met name ochtend kunnen 
zich kleine groepjes vrouwtjes rond de paarboom verzamelen die van grote afstand luide sociale 
geluiden maken. Beide dwergvleermuizen vertonen een piek in baltsactiviteit in september. De 
Gewone dwergvleermuis vliegt roepend in zijn paarterritorium. De Ruige dwergvleermuis roept 
meestal van af een vaste plek op een boomstam. 

Winterverblijven / holle bomen 
In aanvulling op de genoemde monitoringmethoden is bij het huidige onderzoek ook onderzoek 
gedaan naar winterbomen / boomholten. Over het gebruik van bomen in de winter in het 
onderzoeksgebied is niet bekend. Aanwezigheid van winterslapende vleermuizen kan alleen door 
inwendige inspectie van de holte worden vastgesteld. Deze inwendige inspectie wordt uitgevoerd met 
een boomcamera. De boomcamera bestaat uit een kleine infraroodgevoelige camera (2.5x 3.5 cm) 
met zes infraroodledjes, gemonteerd op een telescopische hengel van ca. 12 m. Aan de basis van de 
hengel is een monitor bevestigd waarop de beelden van de camera worden weergegeven. Voor 
onderzoek naar vleermuizen wordt de camera zo bevestigd dat de holte boven de opening wordt 
bekeken. Naast het kunnen vaststellen van vleermuizen in de bomen wordt door inwendige inspectie 
van de boom ook een indruk verkregen van de omvang van de holte en daarmee de geschiktheid 
ervan als vleermuisverblijf in het algemeen. Op 13 januari en 22 februari zijn drieëndertig bomen met 
een boomcamera bekeken. Bomen met gaten met een diameter kleiner dan 3 cm en holten hoger dan 
ca 10 m konden niet met de gebruikte boomcamera worden bekeken.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1 Boomholte-inspectie met een boomcamera 
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Resultaten 

Algemeen 
 
Er zijn zes soorten vleermuizen waargenomen; Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, Laatvlieger, Watervleermuis en Grootoorvleermuis.   
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Gewone dwergvleermuis 25-50 - 1 + - 
Ruige dwergvleermuis 10-25 - 3 - - 
Rosse vleermuis 25-50 5 5 + - 
Laatvlieger 10-25 - n.v.t. + - 
Watervleermuis 35 1 n.v.t. + - 
Grootoorvleermuis 1-10 - - - - 
 
Tabel 2 Overzicht resultaten onderzoek 2005-2006 
 

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 
 

Figuur 2 Waarnemingen Gewone dwergvleermuis 2006   

jagend dier  paarterritorium  vliegroute 
 
 
De Gewone dwergvleermuis kan overal worden aangetroffen. Het aantal dieren dat gebruik maakt van 
het onderzoeksgebied wordt ruwweg geschat op zo’n 25-50 dieren. 
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Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 
 

Op twee na zijn alle waarnemingen van Ruige dwergvleermuizen gedaan in de maanden augustus en 
september. Het totaal aantal dieren wordt ruwweg geschat op zo’n 10-25 dieren. 

Figuur 3 Waarnemingen Ruige dwergvleermuis 2006  jagend dier 

 paarboom  roepend dier 

Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

 Figuur 4 Waarnemingen Rosse vleermuis 2006  jagend dier 

  gelocaliseerd verblijf  verblijf niet gelocaliseerd  
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
 

 
Figuur 5 Waarnemingen laatvliegers 2006 

 
Er maken naar schatting 10-25 laatvliegers gebruik van het onderzoeksgebied. 
 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6 Waarnemingen Watervleermuis 2006 
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Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) 
Er is één grootoorvleermuis waargenomen op de Veense laan. Tijdens de voorjaarsronde zijn geen 
(baltsende) grootoorvleermuizen waargenomen 
 

Zomerverblijfplaatsen 
Tabel 3 geeft een overzicht van alle verblijfplaatsen – bomen - (zowel zomer- als paarverblijven) 
gevonden bij de onderzoeken in 1997, 1999 en 2006. In 2006 is een start gemaakt met het merken 
van vleermuisbomen. Tot op heden is slechts een deel van alle gevonden vleermuisbomen gemerkt.  
Figuur 7 geeft een overzicht van de ligging van alle gevonden verblijfplaatsen (incl. 1989). 
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1 Beuk Rv Zv 26-7-1997 - 27-7-1997 (12) Gat in 2006 gedeeltelijk dichtgegroeid + 
2 Beuk Wv Kv 27-7-1997 + 29-7-1997 (33) 

11-7-1999 (32) 
11-7-2006 (33) 

- 
- 
- 

+ 

3 Beuk Rv Zv 30-5-1997 - 4-6-1997 (18) - + 
4 Eik Rv Zv 

Pv 
11-7-1999 
6-8-1999 

- 11-7-1999 (4) 
6-8-1999 

Halfdood 
- 

+ 

5 Beuk Rv Pv 6-8-1999 - 6-8-1999 Onduidelijk of deze anno 2006 gekapt is - 
6 Beuk Rv Pv/Zv 20-8-1999 + 20-8-1999 Pv 

30-8-2005 Pv 
15-6-2006 (?) Zv 

- 
- 
Zwermgedrag, ‘s nachts 

+ 

7 Beuk Rv Pv 20-8-1999 - 20-8-1999 Dood. In 2006 alleen stomp over + 
8 Beuk? Rv Pv 23-8-1999 - 23-8-1999 Yperselaan - 
9 Beuk Rv Pv 23-8-1999 + 23-8-1999 Pv 

9-8-2005 Pv 
28-6-2006 (?) Zv 

- 
- 
Gepost, niet uitvliegend 

+ 

10 Beuk Rv Zv/Pv 9-8-2005 + 9-8-2005 Pv 
8-7-2006 Zv 
9-10-2006 Pv?  

- 
Geluid uit de boom 
Geluid uit de boom overdag 

+

11 Beuk Rv Pv 9-8-2005 + 9-8-2006 Pv 
9-10-2006 Pv? 

- 
Geluid uit de boom overdag 

+ 

12 Eik Rd Pv 9-8-2005 + 98-2005 Pv - + 
13 Eik Rd Pv 30-8-2005 + 30-8-2005 Pv - + 
14 Beuk Rv Zv 11-7-2006 + 11-7-2006 Zv Zwermgedrag rond dode beuk - 
15 Eik Rv Pv 9-8-2005 + 9-8-2005 Slingerboslaan - 
16 ? Rv Pv 30-8-2006 + 30-8-2005 Zwermgedrag, ‘s nachts - 
17 ? Rv Pv 30-8-2006 + 30-8-2006 - - 
 
Legenda 
Vleermuissoort   Type verblijf 
Rv = Rosse vleermuis  Zv = zomerverblijf 
Wv = Watervleermuis  Kv = kraamverblijf 
Rd = Ruige dwergvleermuis Pv = paarverblijf 
 
Tabel 3 Verblijfplaatsen (zomer- en paarverblijven) 1997, 1999 en 2006 
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Bij het onderzoek in 2006 zijn vier zomerverblijfplaatsen gevonden, drie van Rosse vleermuizen en 
één van watervleermuizen. Een grote beuk (nr. 9) was eerder (23-8-2005) als paarplaats en in 2006 
als zomerverblijfplaats door Rosse vleermuizen in gebruik. Bij een poging tot telling van uitvliegers 
(28-6-2006) werden wel veel geluiden gehoord tot 45 minuten na zonsondergang maar vlogen geen 
dieren uit. Uit een halfdode beuk (nr. 10) waar eerder (9-8-2005) baltsende rosse vleermuizen zaten, 
riepen in de ochtend van 8 juli een kwartier voor zonsopkomst een aantal rosse vleermuizen. Er werd 
verder geen zwermgedrag waargenomen. In de ochtend van 11 juli zwermde een rosse vleermuis 
rond een dode beuk (nr. 16). Hij vloog aan op een gat maar vloog niet in. In de ochtend van 3 juli 
vlogen enkele Rosse vleermuizen rond zonsopkomst over het NUON terrein richting begraafplaats. De 
verblijfplaats van deze dieren kon niet worden gevonden.  
De verblijfplaats van watervleermuizen was dezelfde dode beuk die in eerdere jaren als verblijfplaats 
werd gebruikt. Er zijn geen zomerverblijfplaatsen van ander waargenomen soorten uit het 
onderzoeksgebied of omgeving bekend. 
 
 

 
 
 
 
 

Figuur 7 Totaalkaart verblijfplaatsen1989, 1997, 1999, 2006  (zie ook tabel 3) 
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Vliegroutes 
Er zijn vliegroutes gevonden van watervleermuis, gewone dwergvleermuis en laatvlieger. Van de 
rosse vleermuis zijn wel dieren waargenomen die in de ochtend of avondschemer snel en rechtlijnig 
(op vliegroute) vlogen maar deze trekbewegingen zijn te verspreid om te spreken van een vliegroute.  
 
De vliegroute van watervleermuizen is dit jaar gevolgd van Huis Kernhem tot aan de verblijfplaats 
nabij de Apeldoornse weg in het Edese bos (fig. 6). Bij een simultaantelling werden op de laan ten 
hoogte 31 passerende watervleermuizen geteld. Op een tweede vliegroute vanuit het bosje even ten 
zuid-westen van de verblijfplaats vlogen tenminste 10 dieren. De verblijfplaats van deze dieren is niet 
gevonden. Het verloop van de vliegroute in de richting van de wateren in de wijk Veldhuizen (waar de 
dieren vermoedelijk nog steeds jagen) is niet verder onderzocht. 
 
Er is een kleine vliegroute van Gewone dwergvleermuizen door het laantje tussen Doolhoflaan en 
N224 ten westen van het NIZO complex (fig. 2). Hier werden ca. 10 passerende dieren geteld. Deze 
telling is vermoedelijk niet volledig. 
 
Op 3 juli vlogen ca. 10 laatvliegers over de spoorlijn in oostelijke richting (fig. 5). De vliegroute kon 
worden teruggevolgd op de Doolhoflaan tot 100 m in westelijke richting. Een deel van de dieren leek 
afkomstig uit noordelijke richting.  
 

Fourageergebieden 
Concentraties van jagende Gewone dwergvleermuizen werden gevonden op de laan tussen 
Kernhemseweg en boerderij Kalverkamp, Hanenburg en de kapvlakte nabij de Apeldoornseweg ten 
noorden van de laan. 
 
Het onderzoeksgebied omvat voor de Rosse vleermuis geen uitgesproken fourageergebieden. De 
rosse vleermuizen die in het gebied verblijven jagen in open terrein binnen een straal van 10-15 km 
bijvoorbeeld Ginkelse heide, Rijn. Kort na het uitvliegen jagen enkele dieren boven de weiden langs 
de Kernhemse weg. Ook werden enkele jagende dieren aangetroffen boven de kapvlakte in het 
oosten nabij de Apeldoornseweg. 
 
Concentraties jagende laatvliegers werden waargenomen op en nabij de kapvlakte bij de 
Apeldoornseweg ten noorden van de laan. Op 3 juli jaagden enkele dieren in het bosje ten zuiden van 
de laan vlakbij de Apeldoornseweg. Hier en daar werden solitair jagende dieren op de laan 
waargenomen. 
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PaarverblijvenPaarverblijven 

Gewone dwergvleermuis (fig. 2). Roepende gewone dwergvleermuizen rond Huis Kernhem duiden op 
een paarterritorium aldaar. 

Figuur 8 Ligging van de belangrijke fourageergebieden 

Ruige dwergvleermuis (fig 3). Op zeven plaatsen werden roepende ruige dwergvleermuizen 
waargenomen. Van drie roepende dieren kon de boom van waar het dier riep worden gelokaliseerd. 
Op vier andere plaatsen riepen dwergvleermuizen van een vaste plek maar kom de boom niet exact 
worden gelokaliseerd. 
Rosse vleermuis (fig. 4). Er zijn 9 baltsroepende vleermuizen waargenomen. Van twee van deze kon 
de boom van waaruit de vleermuis riep worden gelocaliseerd. 
Gewone grootoorvleermuis (geen kaart). Er is geen baltsactiviteit van grootoorvleermuizen 
vastgesteld. 

Winterverblijven / secundaire holten 
 

19
Figuur 9 Grootte van secundaire holten van met boomcamera gecontroleerde bomen 

 
 

 



VZZ                                                  Monitoring Landgoed Kernhem 2006 
 

   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 9 toont de grootte van de secundaire holten van de gecontroleerde bomen. Het kaartbeeld 
vertoont enige overeenkomst met ligging van de vleermuisbomen (fig. 7). De meest geschikte bomen, 
dat wil zeggen bomen met openingen groot genoeg voor vleermuizen, vrije invliegopening (niet teveel 
takken voor de invliegopening) en grote secundaire holte zijn gelegen op de Doolhoflaan en in het 
Edese bos. Er zijn geen vleermuizen in bomen aangetroffen. 
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Conclusie / discussie 

Vergelijking met voorgaande jaren 
 
Zomerverblijfplaatsen 
 
Soort 1989 1997 1999 2006 
Rosse vleermuis 2 (24) 3 (18) - 3 (?) 
Watervleermuis 1 (34) 1 (33) 1 (32) 31 
Grootoorvleermuis 1 (?) - - - 
 
Tabel 4  Zomerverblijfplaatsen – vergelijking met voorgaande jaren 
 
Er lijkt een kleine verschuiving in het gebruik van het gebied door Rosse vleermuizen. In de 50er jaren 
werden nog ruim 40 rosse vleermuizen geteld (in een overigens onbekend aantal verblijven). In de 
jaren 70 en 1989 tussen 20-en 25 dieren. In 2006 zijn drie verblijven gevonden met een onbekend 
aantal dieren. Gezien het gedrag van de dieren leek het er niet op dat er een kraamverblijf bij zat. De 
vliegroute duidt op aanwezigheid van een verblijfplaats in oostelijk richting.  
 
De situatie van watervleermuizen is vrijwel gelijk gebleven. Er lijken meerdere verblijven aanwezig te 
zijn. Ook in 1999 is geconstateerd dat er op vliegroute meer dieren vlogen dan uit het kraamverblijf 
uitvlogen. Mogelijk gaat het hier om mannelijke dieren die verspreidt over meerdere bomen verblijven. 
Verblijf van enkele dieren is moeilijk te traceren doordat de zwermperiode korter is. 
 
Er is geen verblijf van grootoorvleermuizen meer sinds 1989.  
 
 
Paarverblijfplaatsen 
 
Soort 1989 1997 1999 2006 
Rosse vleermuis 4 1 + 6 5 (6) 
Ruige dwergvleermuis 6 3 3 3  (4)  
Gewone dwergvleermuis 1 - 1 1 
 
Tabel 5  Paarverblijven – vergelijking met voorgaande jaren 
Tussen haakjes het aantal paarplaatsen waarvan de exacte locatie niet bekend is 
 
Het aantal gevonden paar-territoria /verblijven van rosse vleermuizen is groter dan in voorgaande 
jaren. Het aantal gevonden paarterritoria / verblijven van ruige dwergvleermuizen is ongeveer gelijk 
gebleven. Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de bezoekfrequentie  
 
 
Vliegroutes 
 
Soort 1989 1997 1999 2006 Opmerkingen 
Rosse vleermuis + + + + vnl. door lanen 
Laatvlieger geen - 45 (10)  
Gewone dwergvleermuis 20-30 31 15 10 vnl. op Doolhoflaan 
Watervleermuis 34 39 44 41 twee routes in 2006 
 
Tabel 6  Vliegroutes – vergelijking met voorgaande jaren 

- = niet bekeken 
+ = wel aanwezig niet geteld 
(…) = wel geteld maar onvolledig) 
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Foerageergebieden 
De ligging van foerageergebieden vertoont verrassende overeenkomst met de situatie in voorgaande 
jaren. Ook bij het onderzoek in 1989 waren de belangrijke foerageergebieden (voor met name 
dwergvleermuizen) het bos rond de Hanenburg, de lanen tussen Bouwhuis en Nieuwe Lunterse weg 
en Doolhoflaan. Ook in 1997 en 1999 jaagden laatvliegers met name in oostelijke delen van de laan 
en in het Edese bos. Of de ligging van foerageergebieden van rosse vleermuis en watervleermuis is 
veranderd is niet onderzocht.  
 
Winterverblijven 
Er zijn geen gegevens uit voorgaande jaren beschikbaar over winterverblijven in het 
onderzoeksgebied. 
 

Ontwikkelingen en bedreigingen 
Voorzieningencluster en verbreding N224 
Met de huidige plannen voor het voorzieningencluster “Het Nieuw Landgoed” voor de wijken 
Veldhuizen en Kernhem zal de Veense laan worden opgenomen in een “natuurgebied” met een 
multifunctioneel karakter. De aanleg van de Nieuwe Lunterseweg in de jaren 70, waardoor enkele 
bomen die door rosse vleermuizen in gebruik waren moesten wijken, is aanleiding geweest tot de 
instelling van het vleermuizenreservaat. Ondanks de afsnijding van de rest van het gebied heeft de 
Veense laan zijn waarde voor vleermuizen voor een deel kunnen behouden. Dit heeft waarschijnlijk te 
maken met de relatief ongestoorde ligging. Daardoor zijn er nog altijd vijf vleermuizen die gebruik 
maken van het oude laandeel. De rosse vleermuis heeft er een zomerverblijf en diverse 
paarverblijven, dwergvleermuizen, laatvliegers en grootoorvleermuizen jagen er en het is onderdeel 
van de vliegroute van een deel van de watervleermuis populatie (zie ook Huitema, 2001). Met opname 
van de Veense laan in “Het Nieuwe Landgoed” zullen deze functies vrijwel zeker (voor het grootste 
deel) verdwijnen. Alleen de gewone dwergvleermuis zal er nog gebruik van maken als jachtgebied. 
Daarnaast voorzien de plannen in dempen van een deel van de waterpartijen die jachtgebied vormen 
van de watervleermuizen. De alternatieve waterpartij met wooneiland zal door lichtverstoring naar 
verwachting niet of nauwelijks daarvoor een alternatief bieden. De waterpartijen die verderop in de 
wijk liggen zullen door de ingrepen moeilijker bereikbaar worden. De vliegroute van watervleermuizen 
van hun verblijf naar jachtgebieden loopt ten dele langs huis Kernhem en ten dele over de Veense 
laan en dan over de N224. Verbreding van de N224 zal oversteek naar de jachtgebieden bemoeilijken 
zo niet onmogelijk maken indien geen aanvullende maatregelen genomen worden. Bij aanvullende 
maatregelen kan gedacht worden aan hopovers over de N224, aanleggen van een grote waterpartij 
ten noorden van de N224 op het landgoed Kernhem (eerder in 1997 voorgesteld).  
  
Verlichting 
Al jaren wordt door de Vleermuiswerkgroep Gelderland gepleit voor vermijding van verlichting op de 
laan. Dit omdat watervleermuizen die, voor hun verbindingsroute naar wateren in de wijk Veldhuizen 
van de laan afhankelijk zijn gevoelig zijn voor lichtverstoring. Na overleg is in ieder geval de verlichting 
van het NUON terrein adequaat afgeschermd door blindering van de kappen (zie bijlage 2). De 
verlichting van het overslagbedrijf op de hoek van Doolhoflaan en spoorlijn laat nog te wensen over. 
De recente bouw van het crematorium aan de Slingerboslaan geeft veel onnodig licht op de laan. De 
lichtverstoring op de laan kan eenvoudig met reflectors worden beperkt (zie bijlage 2). De verlichting 
van het overslagbedrijf op de hoek van Doolhoflaan en spoorlijn is nog altijd ongewijzigd. Ondanks de 
verlichting gebruiken de watervleermuizen de oversteek om hun enige jachtgebied te bereiken. Het 
zou wenselijk zijn om ook deze verlichting af te schermen (of van bewegingssensors te voorzien). 
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Aanbevelingen 
 
Algemene maatregelen ter verbetering 
• De grootste bedreiging voor vleermuizen (en andere fauna-elementen) is de voortschrijdende 

aantasting van hun leefgebied. Nadelige effecten van afzonderlijke ingrepen zijn meestal klein of 
verwaarloosbaar. Het cumulatieve effect van al deze ruimtelijke ingrepen is evenwel desastreus. 
Voor adequate vleermuisbescherming is een visie op een groter schaalniveau noodzakelijk dan tot 
nog toe gebruikelijk. Het verdient aanbeveling effecten op vleermuizen (en andere fauna-
elementen) door ruimtelijke ingrepen en planontwikkeling in een vroeg stadium met meerdere 
planontwikkelaars en betrokkenen te evalueren. 

 
• De open plek die enkele jaren geleden gecreëerd is in het Edese bos voldoet goed als 

foerageergebied voor rosse vleermuizen, laatvliegers en dwergvleermuizen. Ter verbetering van 
foerageermogelijkheden kunnen ook op  andere plekken kleine open plekken worden gecreëerd. 

 
• Insectenvriendelijk grasland beheer (aanleggen van bloemrijke rand of ruigte, verschralend 

beheer) kan de foerageermogelijkheden voor diverse vleermuizen verbeteren. 
 
 
Laanherstel en vleermuiskasten 
Vanaf 1989 heeft de VZZ aangedrongen op gefaseerde kap en herplant. Dit is ten dele uitgevoerd; het 
oostelijke deel van de Doolhoflaan is verjongd over een lengte van ca. 200 m. Het overige deel van de 
Doolhoflaan (tussen Huis Kernhem en scoutinggebouw) verkeert in aftakelingsfase en in dusdanig 
slechte conditie dat het risico op vallend hout groot is. Het is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente dit risico te minimaliseren. Het is tevens de verantwoordelijkheid van de gemeente om zorg 
te dragen voor de beschermde fauna-elementen waaronder vleermuizen. Met de huidige middelen en 
goede communicatie kunnen deze twee verantwoordelijkheden uitstekend samengaan. Een incident 
met vallend hout in het vleermuisreservaat zou wel eens de nekslag kunnen beteken van 
vleermuisvriendelijk laanbeheer. Daarom dringt de VZZ nogmaals aan op korte termijn stappen te 
zetten om de laan verantwoord te verjongen. (Het gaat hierbij met name om de Doolhoflaan). Daarom 
stelt de VZZ het volgende voor: 
 
• expertmeeting (met vleermuisdeskundigen, boomverzorgers en juristen?) om verjongingsplan op 

te stellen 
• plaatsing van 10-15 grote vleermuiskasten vóór eind 2007 
• continuering van regulier onderhoud en vleermuismonitoring  
• uitvoering verjongingsplan op basis van monitoringgegevens en expertmeeting 
 
Het gebruik van vleermuiskasten was tot voor kort beperkt tot kleine educatie of onderzoekprojecten. 
Recente ontwikkelingen laten zien dat vleermuiskasten goed kunnen worden ingezet om een tijdelijk 
tekort aan vleermuisverblijven aan te vullen. Bovendien zijn recentelijk positieve ervaringen opgedaan 
met grotere kasten met meerdere compartimenten die vestiging van kraamgroepen mogelijk maken. 
Momenteel worden in Voorburg ter vervanging van gekapte vleermuisbomen vleermuiskasten 
opgehangen. Ondanks dat natuurlijke holten veruit te verkiezen zijn boven kunstmatige kan met 
behulp van vleermuiskasten een tekort aan holten tijdelijk met kasten worden opgevangen. 
Voorwaarde is wel het gebruik van een grote meervoudige kasten en monitoring.  
 
 
Meerjarige ontheffing 
Om te voorkomen dat voor ieder vleermuisboom die bij de gefaseerde verjonging van de laan gekapt 
moet worden een ontheffing dient te worden aangevraagd kan een meerjarig beheersplan worden 
opgesteld waarin rekening gehouden wordt met vleermuizen. Hiermee kan de gemeente voor een 
meerjarige ontheffing in aanmerking komen. 
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Vermijding, mitigatie en compensatie van effecten voorzieningencluster en verbreding N224 
• Handhaven van alle waardevolle bomen op de Veense laan (V) 
 
• Beperking van betreding op Veense laan (M) 
 
• Vermijden van verlichting op Veense laan (M) (eerder geadviseerd in Huitema, 2001) 
 
• Striktere bescherming van het landgoed en Edese bos t.b.v. vleermuizen (C)  
 
• Creëren van (grote) waterpartij op het landgoed ten noorden van de N224 ten behoeve van de 

watervleermuizen (C), bijv. Hanenburg, Edese bos (eerder geadviseerd in Huitema & Verboom 
1999) 

 
• Creëren van hopover over de N224 ter hoogte van oversteekplaatsen van de watervleermuis (M) 
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Bijlage 1 Foto’s vleermuisbomen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 1 Gemerkte vleermuisboom 1 (links dichtgegroeid gat) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2 Gemerkte vleermuisboom 10 inzet invliegopening zuid zijde) 
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Bijlage 2 Foto’s verlichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 Afgeschermde verlichting NUON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 Niet afgeschermde verlichting crematorium 
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