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De Stichting VZZ, onderdeel van de Zoogdiervereniging VZZ is niet 
aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens 
verkregen van de VZZ; opdrachtgever vrijwaart de Stichting VZZ voor 
aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

© Zoogdiervereniging VZZ 

 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt 
worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Zoogdiervereniging VZZ, 
noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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VOORWOORD EN DANKWOORD 

 
De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het 
inventariseren van het gebruik van 21 bomen in een laan op het landgoed 
Rhynestein te Cothen. De oude bomen in deze laan zijn 6 jaar geleden 
grotendeels vervangen. Vleermuizen waren de belangrijkste reden waarom 
de overige bomen zijn blijven staan. De VZZ is gevraagd het huidige 
gebruik te onderzoeken en te adviseren ten aanzien van een mogelijke 
vervanging.  
Wij danken mevr. Beeck- Calkoen voor de spoedige opdrachtverlening en 
het regelen van de toegang tot het terrein. Het veldwerk is uitgevoerd 
door Eric Jansen. 
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SAMENVATTING 
       
In het plangebied zijn vijf soorten vleermuizen aangetroffen. Dit zijn de 
gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de 
gewone grootoorvleermuis en de laatvlieger. Dezelfde soorten werden in 
2004 aangetroffen. Alle soorten gebruiken het oudere gedeelte van de laan 
als jachtgebied en als vliegroute. Alleen van de ruige dwergvleermuis werd 
een enkele paarverblijfplaats aangetroffen in een dode gekandelaberde 
beuk. Waarschijnlijk is in een tweede dode beuk ook nog een 
paarverblijfplaats van een gewone dwergvleermuis aanwezig. 
Paarverblijfplaatsen van rosse vleermuizen werden niet in de laan, maar 
wel op het landgoed zelf waargenomen.  
 
Hoewel niet onderzocht, is de aanwezigheid van kraamkolonies in de laan 
niet aannemelijk. Er is geen gebruik gevonden van watervleermuizen, 
grootoren of rosse vleermuizen in de nazomer. Veel van de holten in de 
bomen zijn recent, secundaire holten zijn grotendeels afwezig. De enige 
secundaire holte die aanwezig is, is ongeschikt omdat de opening te groot 
is. Indien de twee dode bomen blijven staan in gekandelaberde vorm, is 
een aanvraag Flora & Faunawetgeving niet noodzakelijk. Indien deze twee 
bomen niet gehandhaafd blijven is een ontheffing noodzakelijk. Eventueel 
kan het verloren gaan van deze twee verblijven gecompenseerd worden 
door het ophangen van twee houtbetonnen vleermuiskasten. 
 
Als de laan deze herfstperiode al wordt ingeplant met >10 jarige bomen, 
zal de vliegroute functie kunnen blijven bestaan. De jachtfunctie zal na 15-
20 jaar dezelfde kwaliteiten hebben als nu. De omvang van het aan te 
tasten gebied is gering. 
In de directe omgeving zijn geschikte jachtgebieden aanwezig.  
Er is sprake van een tijdelijke aantasting van de kwaliteiten van dit 
jachtgebied. Deze aantasting van de vliegroute en jachtgebied is niet 
dusdanig dat er sprake zou zijn van het in slechte staat brengen van lokale 
populaties. 
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1       INLEIDING  

1.1     Vleermuizen en hun bescherming 

In Nederland leven verschillende soorten vleermuizen die zich overdag 
verschuilen in  gebouwdelen zoals spouwmuren, achter gevelbekleding/-
betimmering, onder dakpannen of in dilatatievoegen. Andere soorten 
verblijven in boomholten of spleten in bomen. Deze plekken bieden 
vleermuizen bescherming tegen vijanden en het weer. Vleermuizen zijn 
zeer trouw aan deze plekken en komen jaren achtereen terug naar 
dezelfde plekken. Meestal hebben deze ruimten een specifiek klimaat en 
liggen ze gunstig ten opzichte van jachtgebieden. Gedurende de zomer- en 
wintermaanden leven vleermuizen in grote groepen bij elkaar. 
Op warme avonden verlaten vleermuizen deze schuilplekken en vliegen via 
vaste routes, vaak langs hoog opgaande landschapselementen zoals lanen 
en houtwallen, naar hun jachtgebieden. Dagelijks wordt meerdere keren 
heen en weer gependeld tussen deze gebieden. De afstand die de 
verschillende soorten afleggen varieert van maximaal 1,5 km voor gewone 
grootoorvleermuizen tot 35 km voor meervleermuizen,  maar ligt voor de 
meeste soorten tussen de 1,5-5 km.  
Sommige groepen verhuizen regelmatig om dicht bij hun voedselgebied te 
zitten. Daarnaast hebben sommige soorten speciale paargebieden, plekken 
waar in de herfst veel mannetjes zitten en waar de vrouwtjes dan naartoe 
komen. In de wintermaanden wordt vaak weer een ander gebied 
opgezocht.  
 
Op bepaalde tijden kan de gehele regionale populatie van een 
vleermuizensoort overdag op een enkele plek zitten. Dit maakt 
vleermuizen kwetsbaar, vooral tijdens renovaties en sloop van de 
betreffende gebouwen of tijdens kap van bomen. 
Infrastructurele werken zoals het aanleggen van wegen, het (ver)plaatsen 
van wegverlichting, het verjongen van lanen en het anders inrichten van 
terreinen kunnen tot gevolg hebben dat jachtgebieden en andere 
leefgebieden voor vleermuizen onbereikbaar worden en kunnen directe 
slachtoffers maken onder vleermuizen.  
 
 
De Flora- en Faunawet, de Habitatrichtlijn, de conventie van Bern en de 
conventie van Bonn verplichten partijen, waaronder niet alleen de 
Nederlandse Overheid, maar ook lagere overheden en burgers, tot het 
nemen van stappen t.a.v. vleermuisbescherming, ook wel de zorgplicht 
genoemd. Een van de verplichtingen is vleermuispopulaties in gunstige 
staat van instandhouding te houden of te herstellen. 
Recent zijn door Limpens & Rosschen (1996, 2002) diverse nieuwe 
onderzoeksmethoden ontwikkeld om verschillende deelleefgebieden en het 
netwerk van vleermuizen grotendeels in kaart te brengen. Hoe deze 
resultaten ingepast kunnen worden in de planvorming laten onder andere 
Brinkmann et al. (1996), Brinkmann & Limpens (1999) en Limpens & 
Twisk (2004) zien. 
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1.2     Gebiedsbeschrijving 

Landgoed Rhynestein ligt deels op een oeverwal langs de Kromme Rijn. Het 
landgoed bestaat uit een kasteel met bijgebouwen gelegen in een kasteelpark 
met enkele kleine bosgedeeltes. Op enkele plaatsen staan oudere bomen met 
boomholten, maar het merendeel van de bomen is jonger dan 90 jaar. Aan de 
westzijde van het landgoed ligt een 400 m lange laan. Het landgoed ligt aan de 
zuidkant tegen het plaatsje Cothen. De noordelijke, oostelijke en westelijke 
omgeving van het landgoed bestaan uit weilanden en laagstamboomgaarden. 
Het landschap vormt een goed leefgebied voor meerdere soorten vleermuizen. 
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Tabel 1: De verschillende deelleefgebieden, de beschikbare methoden en 
aanbevolen inventarisatieronden.  (naar Limpens & Twisk 2004, en aangevuld) 

 
Oranje                    = efficiënte periode 

Donker grijs          = inventarisatie mogelijk 

Licht grijs              = vaststellen sporadisch mogelijk 

  -                           = interne controles vermijden, in verband met verstoring  

X = controle/inventarisatie  uitgevoerd 

o = geen controle uitgevoerd 

Pn=ruige dwergvleermuis, Pp=gewone dwergvleermuis, Pa=gewone 
grootoor, Nn=rosse vleermuis, Vm=tweekleurige vleermuis,  
Md=watervleermuis, Mn= franjestaart. 
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1.3     Type ingreep 

De opdrachtgever is voornemens het resterende oude deel van de laan te kapen 
 en deze bomen te vervangen door jongere bomen. De gezondheid van deze 
oude bomen is matig tot slecht, waardoor regelmatig takken uit de bomen 
(kunnen) vallen. Driekwart van de laan is in 2004 al gekapt en vervangen door 
jongere bomen. De mogelijke aanwezigheid van vleermuizen was de reden 
waarom deze 21 bomen zijn blijven staan. 
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2          MATERIAAL EN METHODEN 
 

In het kader van de Flora & Faunawet dient er voorafgaand aan het kappen van 
oude bomen en restauratiewerkzaamheden of sloop van gebouwen duidelijk te 
zijn welke functies deze bomen, gebouw- en terreindelen voor beschermde 
diersoorten hebben.  

Voorafgaand aan het veldonderzoek is beoordeeld welke soorten vleermuizen en 
functies er in het gebied mogelijk aanwezig zijn. De oudere bomen op het 
terrein kunnen functies hebben als zomer-, winter en paarverblijfplaats. De laan 
kan een functie hebben als jachtgebied, vliegroute en/of verbindingsroute. 
Daarna is bepaald welke inventarisatie-inspanningen noodzakelijk zijn om de 
mogelijke aanwezigheid van de verwachte soorten en functies vast te kunnen 
stellen dan wel uit te sluiten. 

De inventarisatie-inspanning zal uitsluitsel moeten geven over het aanwezig zijn 
van verblijfplaatsen van rosse-, water-, baard-, gewone grootoor-, dwerg- en 
ruige dwergvleermuizen in de bewuste bomen en over de laan en zijn omgeving 
als jachtgebied, vliegroute en verbindingsroute. 
 
Aan- of afwezigheid van deze verschillende vleermuissoorten en 
vleermuisfuncties is vastgesteld met verschillende methoden en in de beste 
perioden c.f. Limpens & Twisk 2004, zie ook tabel 1. In totaal zijn er 3 
inventarisaties uitgevoerd, hoofdzakelijk in de nazomer en begin van de herfst. 
 
De bezoekdata waren 13 augustus, 15 augustus en 20 augustus.  

 

 15



 
 

 

 16



3  RESULTATEN 

Op het terrein zijn tijdens de inventarisatie van de laan en de directe omgeving 
vijf soorten vleermuizen aangetroffen: de gewone dwergvleermuis, de ruige 
dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger en de gewone grootoor. 

De (paar) verblijfplaatsen 

In de laan zijn twee baltsende vleermuizen aangetroffen; een mannetje ruige 
dwergvleermuis en een mannetje gewone dwergvleermuis. Van de ruige 
dwergvleermuis kon de exacte locatie vastgesteld worden; de dode 
gekandelaberde beuk aan het begin van het oude gedeelte. De gewone 
dwergvleermuis werd vastgesteld bij de dode beuk aan het einde van de laan. 
De exacte locatie kon niet vastgesteld worden, aangezien deze soort alleen 
vliegend roept. In de laan zijn geen paarverblijven van rosse vleermuizen 
gevonden. Deze zijn wel aanwezig buiten de laan in de oude bomen rond het 
kasteel. 

 

Jachtgebied en vliegroutefunctie 

In en langs  het oude laandeel zijn vaak meerdere jagende vleermuizen 
aanwezig.  Op iedere avond zijn tussen de 4-7 jagende gewone 
dwergvleermuizen aangetroffen. Langs de laan jagen meestal zo’n 1-2 
laatvliegers en 1-2 rosse vleermuizen. Op een enkele avond werd ook een langs 
de laan jagende gewone grootoor vastgesteld. Naast deze jagende dieren 
werden ook gewone dwergvleermuizen op route vastgesteld. Het nieuw 
aangeplante gedeelte werd nauwelijks gebruikt als jachtgebied, op enkele 
avonden werd er maar een jagende gewone dwergvleermuis vastgesteld. Dit 
deel van de laan werd wel gebruikt als vliegroute. 
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4 DISCUSSIE 

Algemeen 

In het plangebied zijn in de (na)zomermaanden vijf soorten vleermuizen 
aanwezig; de gewone dwergvleermuis, de ruige dwergvleermuis, de laatvlieger, 
de rosse vleermuis en de gewone grootoorvleermuis. Voor de verschillende 
soorten vleermuizen heeft het plangebied verschillende functies. De kap van dit 
gedeelte van de laan zal van invloed zijn op de verblijfplaatsen en de kwaliteit 
van dit gebied als jachtgebied en vliegroute. Er heeft dit jaar geen  onderzoek 
plaatsgevonden naar het gebruik van de laan in de zomermaanden. 

 

 

 

 

 

4.1     Afname in het aantal verblijfplaatsen 

Er zijn in de nazomer geen aanwijzingen gevonden voor gebruik van de 
aanwezige holten door grotere groepen vleermuizen.  Ook in 1995 werden in 
dit gedeelte van de laan geen aanwijzingen gevonden van 
zomerverblijfplaatsen (van Vliet et al. 1997). In de laan is een paarverblijf van 
een ruige dwergvleermuis en een paarterritorium van een gewone 
dwergvleermuis aangetroffen. Van de tweede wordt vermoed dat zijn 
verblijfplaats zich in een dode boom bevindt. Bij de kap van deze 21 bomen 
zullen twee verblijfplaatsen verdwijnen. 

De laan bestaat uit twee keer een enkele rij bomen. Enkele bomen zijn rond de 
100-120 jaar oud, de meeste bomen zijn 80-100 jaar oud.  In  zeven bomen 
zijn holten aanwezig. Meestal betreft het takinrottingen, in een drietal bomen 
zitten spechtengaten of beginnende spechtengaten. In twee bomen zijn 
mogelijk voor kleinere groepen vleermuizen geschikte holten aanwezig. 
Daarnaast zijn er twee dode bomen met loszittend schors. De onbeschutte 
ligging maakt dat deze bomen minder geschikt zijn als kraamverblijfplaats. Het 
landgoed is niet bijzonder rijk aan bomen met geschikte holten voor 
vleermuizen. Het omringende landschap is wel bijzonder geschikt als 
jachtgebied.  

Het verlies van deze twee verblijfplaatsen kan in voldoende mate 
gecompenseerd worden door het ophangen van 3 houtbetonnen 
vleermuiskasten. Twee in de directe omgeving van de gevonden 
verblijfplaatsen en een op het landgoed zelf. 
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4.2     Effecten van de ingreep op het aantal jachtgebieden en 
vliegroute  

Het oude gedeelte van de laan wordt gebruikt door verschillende soorten 
vleermuizen. De deels dode bomen zorgen voor een extra insectenaanbod. De 
hoogte van de bomen zorgt ervoor dat er veel windbeschutting aanwezig is, 
zodat hier ook met windkracht 4-5 Bf. nog door vleermuizen gejaagd kan 
worden. Verschillende soorten gebruiken de laan ook als vliegroute. Na kap van 
de laan en inplant van de laan zal de vliegroutefunctie blijven functioneren. De 
jachtfunctie zal pas na 15-20 jaar ongeveer dezelfde kwaliteiten hebben als nu. 
De dichtheid aan jagende vleermuizen (en soorten) is hoog. Door de geringe 
oppervlakte en het in de directe omgeving aanwezig zijn van andere geschikte 
jachtgebieden zullen effecten op lokale populaties echter gering zijn.  

Er is sprake van een tijdelijke aantasting van de kwaliteiten van dit 
jachtgebied. Deze aantasting van de vliegroute en jachtgebied is niet 
dusdanig dat er sprake zou zijn van het in slechte staat brengen van lokale 
populaties. 
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5       CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Bij  kap van de overige 21 oude bomen in de laan van landgoed Rhynestein 
zullen twee paarverblijfplaatsen verloren gaan. De vliegroute functie blijft 
behouden, tenminste als de nieuw in te planten bomen een leeftijd hebben van 
meer dan 10 jaar. De jachtgebied functie van dit laangebied zal langere tijd 
marginaal zijn. Pas over een langere periode zal deze weer in zijn huidige vorm 
kunnen functioneren (<20 jaar). In de directe omgeving zijn wel diverse 
andere kwalitatief goede jachtgebieden aanwezig.  

Het is niet aannemelijk dat bij de kap boomholten verloren gaan die dienen of 
gediend hebben als kraamverblijfplaats. Op het landgoed zijn bomen met voor 
vleermuizen geschikte holten schaars. Vooral in dit laandeel staan verschillende 
bomen die op langere termijn vleermuizen hadden kunnen huisvesten. Er zal in 
het beheer extra aandacht nodig zijn voor het behoud van de bomen met 
spechtenholten en takbreuken in de andere delen van het landgoed, dit om de 
huidige situatie van goede staat te kunnen behouden. Als compensatie zullen in 
de laan en in het omringende landgoed tenminste 3 vleermuiskasten moeten 
worden opgehangen.  

Wij adviseren om in de laan 2-5 oude bomen te laten staan die geheel ontdaan 
zijn van hun takken. De holte ontwikkeling zal verder kunnen gaan. Deze 
bomen zullen ook minder risico voor wandelaars opleveren. Indien deze 
omvallen, zal dit in de richting van het weiland zijn.  Als de twee dode bomen 
met verblijfplaatsen blijven staan (in een gekandelaberde vorm) is er voor de 
ingreep geen ontheffing Flora en Faunawetgeving nodig. 

 

 

5.1     Slachtoffervermijding onder holtebewonende vleermuizen  door 
kap van bomen. 

          De kap van de bomen waarin vleermuizen verblijven kan alleen plaatsvinden 
wanneer zij niet een belangrijke functie hebben. In dit geval betekent dit dat 
kap in de periode 1 augustus- 1 oktober niet mogelijk is. De kap zal in die 
periode moeten plaatsvinden dat eventueel nog aanwezige vleermuizen nog 
kunnen ontkomen, dus kap in de winterperiode 15 december- 15 februari is niet 
toegestaan. De kap kan alleen uitgevoerd worden tijdens warmere perioden in 
oktober of maart/april. 

          Delen van bomen waarvan duidelijk is dat vleermuizen aanwezig zijn, of 
mogelijk aanwezig zijn, zullen opgetild en neergezet moeten worden, zodat 
dieren niet bekneld raken of beschadigen. Delen zullen rechtop moeten staan of 
met de openingen naar boven moeten liggen. Het verzagen van deze delen kan 
pas uitgevoerd worden na enkele warme nachten.  
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