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VOORWOORD EN DANKWOORD

De opdracht voor de Zoogdiervereniging VZZ bestond uit het inventariseren
van het terreingebruik van vleermuizen van het plangebied Jessurunkamp.
Dit defensieterrein zal ontmanteld worden en teruggegeven worden aan de
natuur. Deze inventarisatie zou oorspronkelijk worden uitgevoerd door
bureau Natuurbalans in 2006, maar kon door toegangsproblemen pas in
2007 door de Zoogdiervereniging worden uitgevoerd.
Wij danken het PIT en de Dienst DGW&T voor de verleende toegang en
begeleiding op het terrein. Het veldwerk is uitgevoerd door Eric Jansen en
Ruud Kaal.
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SAMENVATTING
Op het Jessurunkamp zijn bij de inventarisaties in de zomer vier soorten
vleermuizen aangetroffen; de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse
vleermuis en de gewone grootoorvleermuis. De laatvlieger en de rosse vleermuis
gebruiken het terrein als jachtgebied en passeren het gebied van en naar verderaf
gelegen jachtgebieden. De gewone grootoor werd te kort waargenomen om het
gedrag te kunnen vast stellen. Gewone dwergvleermuizen gebruiken het terrein
en de gebouwen voor verschillende functies. Een tweetal gebouwen wordt
gebruikt als zomerverblijfplaats van zo’n 30-35 vrouwtjes. Het betreft hier
waarschijnlijk een kraamgroep, gezien de vliegoefeningen van jonge vleermuizen
in de directe omgeving.
Verschillende delen van het terrein worden
gebruikt als jachtgebied, vooral het NO deel wordt vaak door meerdere individuen
bezocht.
Naast de dieren uit de op het terrein
aanwezige verblijfplaats(en) komen ook gewone dwergvleermuizen op het terrein
jagen uit de omgeving van Soestduinen.
Langs de oostrand van het terrein
ligt een diffuse vliegroute van 3-7 dieren en langs de zuidrand van 2-5 dieren.
Enkele gewone dwergvleermuizen hebben hun baltsterritorium op het terrein.
Enkele van deze paarverblijven konden opgespoord worden. In totaal zijn 4-7
paarterritoria in het plangebied aanwezig. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
de loodsen of kantoorgebouwen dienst doen als winterverblijfplaats voor grotere
groepen gewone dwergvleermuizen.
Voor de nieuwe bestemming van het terrein worden alle gebouwen geamoveerd.
Dit betekent dat alle verblijfplaatsen in gebouwen, zowel de zomerverblijfplaatsen
van een kleine kraamgroep dwergvleermuizen als een redelijk aantal
paarverblijven van gewone dwergvleermuizen, verdwijnen. In de directe
omgeving zijn naar de sloop op dit terrein en op het Kodak terrein geen gebouwen
meer aanwezig.
De kraamgroep zal zich mogelijk (weer)
aansluiten bij een groep in Soestduinen. Aanbevolen wordt het terrein van enkele
vleermuiskasten te voorzien zodat deze gewone dwergvleermuizen dit terrein nog
kunnen blijven gebruiken als paarplek. Deze kasten kunnen dan ook door gewone
dwergvleermuizen gebruikt worden als (nacht) rustplek. In overweging te nemen
is delen van gebouwen te laten staan als ruïne. Met aanpassingen blijven deze
nog lange tijd geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen.
Tellingen van de vleermuiswerkgroep van Defensie laten zien dat in de
wintermaanden gewone grootoren en watervleermuizen op het terrein aanwezig
zijn in een aantal van de ondergrondse/ grondgedekte objecten. In een
personeelsschuilplaats overwinteren tot 6 dieren, in drie andere worden jaarlijks
enkele overwinterende vleermuizen gevonden. Naast de bezochte objecten zijn
mogelijk ook kleine aantallen overwinterende vleermuizen aanwezig in de grote
kelders onder de gebouwen 14 en 28 en in de aansluitpunten van de
leidingkanalen. Dit plangebied ligt aan de rand van de hotspot voor overwintering
van watervleermuizen. Uitbreiding van deze hotspot met twee grote kelders tot
winterverblijfplaatsen wordt sterk aanbevolen, mede gezien de druk op andere
overwinteringlocaties door nieuwbouwgebieden en herbestemming.
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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
Het Jessurunkamp ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug. Het terrein is
omringd door bossen, heidevelden en stuifzanden. Op korte afstand ligt het
villadorp Soestduinen en het voormalige industrieterrein Kodak (nu bijna geheel
gesloopt). Op grotere afstand ligt het dorp Soest. Het Jessurunkamp is 13 ha
groot en bestaat grotendeels uit gemengd bos met een groot aantal loodsen en
ondersteunende gebouwtjes. Aanwezige boomsoorten op het terrein zijn grove
den, zomereik, Amerikaanse eik, valse acacia, beuk en berk. In
enkele beschadigde bomen zijn spleten en scheuren aanwezig.
Dit kamp is van Duitse oorsprong en is later door de Nederlandse Luchtmacht
voor diverse doeleinden gebruikt, uitgebreid en aangepast. Als gevolg hiervan
zijn op het terrein verschillende typen gebouwen met verschillen in bouwwijzen
aanwezig, zoals oude als boerderijen gecamoufleerde gebouwen met zware
muren en ondergrondse schuilruimten (WO II), gebouwen met spouwmuren en
vlieringzolders (jaren ’50) en zeer grote hoge loodsen gebouwd met smalle
gasbeton snelbouwstenen en lichtgewicht daken.
De moderne loodsen zijn goed tot zeer goed onderhouden. De Duitse gebouwen
en enkele van de ondersteunende gebouwen zijn in de huidige onderhoudsstaat
matig tot slecht te noemen. Verder liggen er op het terrein bluswatervijvers, 2
dubbele bluswaterkelders en 6 kleinere personeelsschuilplaatsen. Daarnaast
liggen er op het terrein vele meters aan leidingkanaaltjes.

1.3

Type ingreep
De gemeente Soest, de toekomstige eigenaar van het plangebied, is voornemens
dit terrein terug te geven aan de natuur en deels in te richten als bos, heideveld
en stuifzandgebied. Hiervoor dienen alle nu aanwezige gebouwen gesloopt en de
infrastructuur verwijderd te worden. Ook zal een deel van de bomen en struiken
verwijderd worden. Mogelijk blijven een aantal ondergrondse gebouwdelen liggen,
zoals de personeelsschuilplaatsen en de waterkelders. Op een later tijdstip zal
bepaald worden of enkele historische gebouwen gehandhaafd blijven.
Diverse typen gebouwen en terreindelen kunnen een belangrijk leefgebied zijn
voor vleermuizen. In de directe omgeving liggen diverse gebieden die voor
vleermuizen en boommarters diverse functies hebben. Er zijn bij de
Zoogdiervereniging VZZ geen gegevens bekend van het plangebied.
Om de aanwezigheid van de verschillende vleermuissoorten en de verschillende
vleermuisfuncties uit te kunnen sluiten of te kunnen vaststellen is gebruik van meerdere en
de meest geschikte inventarisatietechnieken in de meest geschikte periode noodzakelijk.
Tabel 1 geeft per halve maand weer welke functies te verwachten zijn. Tevens is in tabel 1
aangegeven in welke perioden inventarisatie-inspanningen op het Jessurunkamp zijn
verricht. Verschillende keren was het niet mogelijk om toegang tot het terrein geregeld te
krijgen. In totaal is het terrein in het zomerseizoen 4 keer bezocht en 3 keer in de laatste
opeenvolgende winters.
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Tabel 1: De verschillende deelleefgebieden, de beschikbare methoden en
aanbevolen inventarisatieronden (naar Limpens & Twisk 2004, en aangevuld).
Jan

Fe
b

Mr
t

Apr

Mei

Zomerverblijf

_

Jun

_

Jul

_

aug

Sep

okt

Nov

de
c

Methoden

Detector+zichtwa
arneming

_

(telemetrie)

(+kraamp
laats)

visuele inspectie
pot. verblijven

Jachtgebied

Detector+zichtwaarneming
(telemetrie)

Vliegroutes

Detector+zichtwaarneming
(telemetrie)

(zomer)
Tussenverblijf/

P
n

P
p

Detector+zichtwaarneming
(telemetrie)

Verzamellocatie

visuele inspectie
pot. verblijven

Paarterritoria/

P
a

Paarverblijf
Migratie

?

N
n

P
n

?

V
m
?

?

Routes
“Zwermlocaties”

P
p

M
d

M
n

?

?

Detector+zichtwaarneming

”Luisterposten”

“Luisterposten”
netvang
(telemetrie)

Winterverblijf

M
n

Inventarisatie
aanbevolen
(VZZ)

◘

Controle
rondes

x

Visuele inspectie
potentiële
verblijven
◘

◘

◘

◘

0

◘

X

X

◘

X

◘

X
0

Jessurunkamp
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Oranje

= efficiënte periode

Donker grijs

= inventarisatie mogelijk

Licht grijs

= vaststellen sporadisch mogelijk

-

= interne controles vermijden, in verband met verstoring

X = controle/inventarisatie uitgevoerd
0 = toegang geweigerd
Pn=Pipistrellus nathusii, Pp= Pipistrellus pipistrellus, Pa=Plecotus auritus,
Nn=Nyctalus noctula, Vm= Vespertilio murinus, Md=Myotis daubentoni,
Mn= Myotis nattereri.
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2

MATERIAAL EN METHODEN
In het kader van de Flora & Faunawet dient er voorafgaand aan
restauratiewerkzaamheden of sloop duidelijk te zijn welke functie de gebouw- en
terreindelen voor beschermde diersoorten hebben. Het terrein kan voor
vleermuizen zeven verschillende functies hebben; jachtgebied, vliegroute,
zomerverblijfplaats, winterverblijfplaats, paarplek, verbindingsgebied tussen
zomer- en winterverblijfplaatsen en nazomer zwermlocaties. Gebouwen met en
zonder spouwmuren zoals aanwezig op het Jessurunkamp, kunnen potentieel vijf
verschillende functies voor vleermuizen hebben: jachtgebied, zomerverblijfplaats,
winterverblijfplaats, paarplek en nazomer zwermlocaties. Ook de oudere bomen
op het terrein kunnen een functie hebben als zomer-, winter en paarverblijfplaats.
Daarnaast kan het opgaande groen een functie hebben als jachtgebied, vliegroute
en/of verbindingsroute. Natuurbalans/ Limens divergens hebben in 2006 de
andere soorten Flora en Fauna beoordeeld.
Voorafgaand aan het veldonderzoek is beoordeeld welke soorten vleermuizen
en functies er in het gebied mogelijk aanwezig zijn. Daarna is bepaald welke
inventarisatie-inspanningen noodzakelijk zijn om de mogelijke aanwezigheid
van deze soorten en functies vast te kunnen stellen dan wel uit te sluiten. De
inventarisatie-inspanning op het Jessurunkamp zal uitsluitsel moeten geven
over het aanwezig zijn van overwinterende water-, baard-, en gewone
grootoorvleermuizen en franjestaarten in de diverse gebouwen, over de
aanwezigheid van paarverblijven en zomerverblijven van gewone grootoor-,
dwerg- en ruige dwergvleermuizen in/aan de verschillende gebouwen en over
de functie van het terrein 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 4 inventarisaties uitgevoerd, verspreid over het jaar.
In de winterperiode is er een visuele inspectie van de gebouwen uitgevoerd.
In het najaar zal nog met een enkele inventarisatieronde geïnventariseerd
worden naar roepende mannetjes vleermuizen m.b.v. vleermuisdetectors. Er
kon geen controleronde uitgevoerd worden in het voorjaar. De bezoekdata
waren 6 juli, 12/13 juli, 2 augustus en 17 september.
De geplande bezoeken van 15 juni en 30 augustus konden geen doorgang
vinden.
In de zomermaanden is gedurende twee nachten gezocht naar ’s ochtends
zwermende en invliegende vleermuizen. Met deze methode kunnen
zomerkolonies van diverse soorten vleermuizen opgespoord worden, zowel
van soorten die in boomholten verblijven als in gebouwdelen.
Het gebied is eind juli/ begin augustus bezocht en gecontroleerd op rond
middernacht zwermende gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Deze
dieren “inspecteren” in deze periode van het jaar de winterlocaties.
Op dit tijdstip zwermende vleermuizen zijn indicatief voor de aanwezigheid
van winterverblijfplaatsen. Ook grotere aantallen zwermende
watervleermuizen, baardvleermuizen en gewone grootoren kunnen in deze
periode aanwezig zijn bij hun winterverblijfplaatsen.
Het terrein is in midden september bezocht voor een controle van het aantal
paarplekken van gewone dwergvleermuizen. In deze periode zwermen ook
de baardvleermuizen en franjestaarten.
Op alle avonden en nachten is ook op jagende vleermuizen en vleermuizen
op route geïnventariseerd.
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Tabel 2. De verschillende aanwezige gebouwen op het Jessurunkamp, potentieel
geschikte ruimten voor vleermuizen en het aangetroffen vleermuizengebruik.
Gebouw

Geschikte ruimten

Toegangen

Gebouw 1

Spouw+ gevelbetimmering

-

Gebouw 2

Spouw

-

Gebouw 3+4

Pannendak

Gebouw 4

Spouw

-

Gebouw 5

Pannendak

-

Gebouw 8

Spouw

-

Gebouw 9

Spouw

-

Gebouw 10

Spouw

-

Gebouw 11

Spouw

-

Gebouw 13

Spouw

-

Gebouw 14

Grote Kelderruimte+pannendak

-

Gebouw 15

10 cm Spouw

Paarplek? P.pip

Gebouw 16

??

-

Gebouw 17

10 cm Spouw

-

Gebouw 18

10 cm Spouw

-

Gebouw 19

10 cm Spouw

-

Gebouw 20

10 cm Spouw

-

Gebouw 21

10 cm Spouw

-

Gebouw 22

10 cm Spouw

-

Gebouw 23

10 cm Spouw

-

Gebouw 24

10 cm Spouw

Paarplek? P.pip

Gebouw 25

Spouw+pannendak+vliering

Stootvoeg
oostzijde

Zomerverblijfplaats P.pip,
(kraamkolonie)

Gebouw 27

Spouw+pannendak+vliering+kelder

Nokpan+Zw
nok

Zomerverblijfplaats P.pip

Diverse

Opmerking

-

(kraamkolonie)
Gebouw 28

Spouw+ pannendak+zolder+grote
kelder

Overwintering?

Gebouw 29

Pannendak+zolder?+kelder?

Niet toegankelijk

Gebouw 30

Spouw+gevelbetimmering+kouddak

-
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Gebouw 31

Spouw+gevelbetimmering+kouddak

-

Gebouw 42

Spouw+kouddak?

-

Gebouw 43

Open loods

-

Pers.schuilplaats 1

Kelder

Winterverblijfplaats

Pers.
Schuilplaats
2

Kelder

Winterverblijfplaats

Pers.schuilplaats 3

Kelder

Winterverblijfplaats

Pers.
Schuilplaats
4

Kelder

-

Pers.
Schuilplaats
5

Kelder

Winterverblijfplaats

Pers.
Schuilplaats
6

“kelder”

-, Geen
gronddek

Waterkelder
t.o. gebouw
1

Kelder

nog vol met
water

Waterkelder
t.o. gebouw
22

Kelder

Geen vlm., nog
vol met water

17

3

RESULTATEN

De gegevens met betrekking tot het wintervoorkomen;
Er is opdracht verleend voor een zomerinventarisatie. Voor de gegevens van de
winterverblijven is gebruik gemaakt van de gegevens van de vleermuiswerkgroep
van Defensie, aangevuld met vrijwilligers van vleermuiswerkgroep in Utrecht. Op
het Jessurunkamp worden vanaf 2005 jaarlijks alle personeelsschuilplaatsen
gecontroleerd. De resultaten van deze tellingen laten zien dat met uitzondering
van personeelschuilplaats 6, alle andere schuilplaatsen jaarlijks of bijna jaarlijks
door vleermuizen worden gebruikt als overwinteringplek. Hoofdzakelijk worden
hierbij gewone grootoren aangetroffen alsook enkele watervleermuizen. De twee
bluswaterkelders worden onregelmatig bekeken. Meestal staan deze bijna of
geheel vol water, waardoor een goede inspectie van deze ruimten niet mogelijk
is. Beide bluswaterkelders zijn in huidige staat voor vleermuizen ontoegankelijk.
Of vleermuizen ’s winters aanwezig zijn in de twee grote kelders onder de
gebouwen 14 en 28 is onbekend. Beide waren tot vrij recent in gebruik en voor
vleermuistellers niet toegankelijk. De kelder van gebouw 14 is vrij droog en er
komt licht binnen via de diverse koekoeken. In de kelder van gebouw 28 staat op
enige plaatsen water. Gebruik van de kelder van gebouw 14 als overwinteringplek
door vleermuizen is mogelijk. Gebruik van de kelder van gebouw 28 als
overwinteringplek door overwinterende vleermuizen is waarschijnlijk.
De zomerinventarisaties
Tijdens de zomerinventarisaties zijn vier soorten vleermuizen aangetroffen op het
terrein; de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis een
grootoorvleermuis. Voor rosse vleermuizen is er nauwelijks sprake van
terreingebruik. Een enkel exemplaar komt ’s nachts hoog over vliegen. Mogelijk
gaat het hier om rosse vleermuizen die overdag in de omgeving van Soest of
Soestduinen verblijven en ’s avonds langs de vliegbaan van Soesterberg gaan
jagen. De grootoorvleermuis werd maar een keer kort waargenomen aan de
zuidwestrand van het terrein. ’s Avonds zijn regelmatig enkele laatvliegers jagend
op het terrein aanwezig, vooral rond enkele witte lantaarns in de omgeving van
het voormalige ziekenhuisje. Een klein aantal dieren (3-4) gebruikt deze kant van
het terrein ook als vliegroute om naar verderaf gelegen jachtgebieden te komen.
Een kleine groep dwergvleermuizen heeft zijn verblijfplaats op het Jessurunkamp.
Tenminste twee gebouwen worden opeenvolgend in het seizoen gebruikt, gebouw
25 en gebouw 27. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een kraamkolonie. Duidelijk
was in begin juli vast te stellen dat meerdere nauwelijks vliegvlugge jongen op het
terrein aanwezig zijn en ’s ochtends in de betreffende gebouwen invlogen. Een
exacte uitvliegtelling heeft niet plaatsgevonden, maar geschat aan het aantal
invliegers is deze groep vrij klein, 15-35 exemplaren. Naast dieren uit deze
kolonie komen er ook dieren uit Soestduinen om in het plangebied te jagen. Deze
komen aan de oost- en zuidoostzijde het terrein op. Dit kunnen vrouwtjes zijn uit
een naburige kraamkolonie, of mannetjes uit de omliggende gebouwen.
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De nazomerinventarisaties;
Enkele gewone dwergvleermuizen (3-5 exemplaren) hebben hun baltsterritorium
op het terrein. Enkele van deze paarverblijven konden opgespoord worden door
het aanvliegen van gebouwdelen door individuen.
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4.

DISCUSSIE
Algemeen
In het plangebied zijn in de zomermaanden vier soorten vleermuizen aanwezig;
de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis en de gewone
grootoorvleermuis. In de wintermaanden zijn andere soorten vleermuizen
aanwezig; de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis. Voor de
verschillende soorten vleermuizen heeft het plangebied verschillende functies.
•

Voor gewone dwergvleermuizen heeft het gebied de vier functies;
zomerverblijfplaats voor een kleine kraamkolonie, jachtgebied voor een
tiental dieren, vliegroute voor een klein aantal dieren vanuit Soestduinen
naar de Lange duinen en paarverblijven voor een klein aantal mannetjes.

•

Voor laatvliegers heeft het plangebied een functie als jachtgebied voor 1-3
exemplaren en als doorgangsgebied naar verderaf gelegen jachtgebieden
voor 3-5 exemplaren.

•

Er werd ook een gewone grootoor waargenomen, mogelijk jaagde het
dier. Aanwijzingen voor zomerverblijfplaatsen voor deze soort werden niet
aangetroffen.

•

Voor rosse vleermuizen heeft dit gebied geen functie, enkele dieren
vliegen op grotere hoogte over.

Voor gewone grootoren en watervleermuizen heeft dit gebied de functie als
winterverblijfplaats, en mogelijk ook nog een beperkte zwermfunctie. Deze
winterverblijven zijn een onderdeel van “de hotspot”, het belangrijkste paar- en
overwinteringgebied voor watervleermuizen in de provincie Utrecht. In
onderstaande paragrafen wordt ingegaan op de effecten van de nieuwe
terreininrichting op de aanwezige populaties vleermuizen en
compensatiemogelijkheden.

4.1

Verdwijnen van de verblijfplaatsen voor de kraamkolonie
dwergvleermuizen

Voor de nieuwe inrichting van het terrein zullen alle bovengrondse gebouwen
verdwijnen. Dit betekent dat ook de twee verblijfplaatsen van in de gebouwen
verblijvende kleine kraamgroep gewone dwergvleermuizen op het Jessurunkamp
verloren gaan. Binnen een straal van 1 km zijn verder geen gebouwen aanwezig.
Ook de gebouwen op het voormalige Kodakterrein zijn geheel verwijderd. Op 1
km afstand ligt Soestduinen, op 2 km afstand liggen de gebouwen van de
Willem Arntzhoeve.
Handhaving van de gebouwen wordt alleen overwogen als er een passende
bestemming voor een tweetal gebouwen gevonden wordt. Tenminste twee
bakstenen gebouwen zijn nodig om de kraamgroep huisvesting te geven op het
terrein.
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Een minder gebruikelijke oplossing kan zijn de gebouwen te laten staan als ruïne.
Alle houten delen zullen dan verwijderd moeten worden, de raampartijen
dichtgemetseld en de spouwmuur van boven worden dichtgezet. Eventueel
kunnen ook delen van de zijwanden worden verwijderd.
Gewone dwergvleermuizen vrouwtjes vormen netwerkpopulaties. Dit wil zeggen
dat er meerdere kraamgroepen zijn die samen een populatie en vormen en vaak
gemeenschappelijke jachtgebieden hebben. Hoewel er geen onderzoek verricht is
naar onderlinge relaties, is het waarschijnlijk dat deze groep connecties heeft met
een mogelijke groep in Soestduinen. De vrouwtjes zullen zich waarschijnlijk
aansluiten bij deze groep. Blijvende nadelen zijn de grote afstand tot dit
jachtgebied en paargebied. Dit kan enigszins opgeheven worden door het
aanbieden van nachtrustplaatsen in het gebied, in de vorm van vleermuiskasten.

4.2

Afname in het aantal paarverblijven
Op het terrein zijn 5-7 roepende gewone dwergvleermuizen aangetroffen.
Aangezien gewone dwergvleermuizen niet vanuit hun verblijfplaatsen roepen is
het moeilijk de exacte verblijf-/ paarlocaties te vinden. In het voor- en najaar
werden enkele dieren ook zwermend bij de gebouwdelen aangetroffen (figuur 3).
Aangenomen wordt dat dit ook de verblijf-/ paarlocaties zijn. Bij een sloop van
alle gebouwen gaan alle paarverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen
verloren. Ook in het aanliggende gebied, het Kodakterrein, zijn alle
mogelijkheden verdwenen. Hierdoor dreigt de gehele omgeving niet meer te
kunnen functioneren als paargebied. Het is aannemelijk dat hier genen
uitwisseling plaatsvindt tussen twee of drie netwerkpopulaties. Geadviseerd wordt
deze functie te handhaven.
Compensatie kan gerealiseerd worden door twee bakstenen gebouwen te laten
staan, enkele bakstenen muren te laten staan of door enkele houtbetonnen
kasten op te hangen. Op lange termijn ontstaan er holten in de omringende
bomen. Enkele van deze holten kunnen dan als paarlocatie gebruikt worden door
gewone dwergvleermuizen.

4.2

Verdwijnen van een aantal winterverblijfplaatsen, aantasting van
hun kwaliteiten
Het terrein zal in de toekomst openbaar toegankelijk zijn. De huidige
groepsschuilplaatsen zijn nu nauwelijks afgesloten en hadden een functie als
schuilplek voor personeel. Door het zeer beperkte gebruik worden deze toch
gebruikt door vleermuizen als winterverblijfplaats. Om verstoring tegen te gaan is
voorgesteld deze permanent af te sluiten met metselwerk of een staalplaat met
een vleermuisopening. Ervaringen op andere terreinen laten zien dat de jeugd
zeer vindingrijk is en deze goed zichtbare kelders snel weet te vinden, te openen
en te gebruiken. Ook mensen zonder een vaste woonplaats maken soms
langdurig gebruik van dergelijke plekken zoals in Loosdrecht, Leusden en Utrecht
gebeurt. Dit leidt ertoe dat vleermuizen op lange termijn uit deze objecten zullen
verdwijnen.
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Het is af te raden deze elementen permanent af te sluiten met enkel een
vleermuisopening. Er bestaat zelfs het gevaar dat door baldadigheid vleermuizen
worden ingesloten. Ervaring leert dat objecten die niet controleerbaar zijn door
vrijwilligers, in kwaliteit afnemen door het achterwege blijven van noodzakelijk
onderhoud en uiteindelijk op lange termijn ook ontoegankelijk worden voor
vleermuizen zoals langs de Grebbelinie ( Jansen 2007 b) en in Bilthoven en
Baarn.
Er zijn meer vandalisme-proof constructies bedacht (Koettnitz 2004), die niet te
openen zijn met koevoeten, ijzerzagen, snijbranders of terreinwagens en waarbij
de objecten toch voor jaarlijkse inspecties toegankelijk zijn. De kosten liggen
tussen de € 2500,- tot € 8000,- per afsluiting en wegen nauwelijks op tegen het
maximale aantal te verwachten vleermuizen in deze kleine objecten.
De meest duurzame oplossing op lange termijn is de twee grote kelders onder de
gebouwen 14 en 28 in te richten als winterverblijf en deze vandalisme-proof af te
sluiten. Deze objecten zullen door hun lage ligging minder opvallen. De objecten
zijn groot genoeg om zonder tocht meerdere toegangen voor vleermuizen te
realiseren. Op lange termijn kunnen hier tussen de 50-300 vleermuizen per
kelder gaan overwinteren. Deze twee kelders vormen een goede aanvulling op de
hotspotfunctie voor overwintering van watervleermuizen in de omgeving
Soesterberg-Soestduinen (Limpens, Jansen & Spitzen van der Sluis 2006). Deze
twee kelders bieden een grote kans om de hotspot rond Soesterberg te
versterken, vooral nu de andere hotspot, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, sterk
onder druk staat.
Eventueel kan van de elementen van de groepsschuilplaatsen op dit terrein of een
ander terrein nog een derde kelder worden gebouwd. Wel wordt sterk
geadviseerd de belangrijkste huidige drie winterobjecten tenminste nog drie
winters te handhaven nadat de nieuwe kelders zijn ingericht, zodat de kennis van
de ligging van dit terrein bij vleermuispopulaties niet verloren gaat.
Het opruimen van enkele overwinteringobjecten van gering belang kan alleen met
een ontheffing Flora en Faunawet, en alleen in de maanden mei- juni- juli.
Voorwaarde is wel dat de compensatie vooraf gerealiseerd is. Concreet betekent
dit dat tenminste voor een “zwermperiode”, augustus- september, voorafgaand
aan het afbreken van deze objecten de nieuwe compensatiekelders klaar moeten
zijn, waarbij beton en/of cement ook chemisch uitgewerkt is. Belangrijk is wel dat
deze overwinteringkelders niet vrij in het veld komen te liggen, maar omgeven en
aangebonden blijven door enkele bomen/struiken. Dit is noodzakelijk voor een
goede werking als zwerm/baltsarena voor in de kelder overwinterende soorten.
Indien drie personeelsschuilplaatsen behouden blijven, twee waterkelders en een
of twee bunkerkelders voor vleermuizen worden ingericht ontstaat er op het
lange termijn een veel gunstiger situatie voor overwinterende vleermuizen dan de
huidige.
4.4

Effecten van de ingreep op het aantal jachtgebieden en vliegroute
Het toekomstige terrein zal deels ingericht worden als stuifzandgebied,
heidevelden en enkele oude bomen op stuifduinen. In de zuid- en westhoek van
het terrein zal het huidige bos gehandhaafd blijven. Hierdoor verdwijnt ongeveer
de helft van de nu in gebruik zijnde beschutte jachtgebieden in het oostelijk deel
. Ook de vliegroute langs de oostrand van het terrein zal niet of minder goed
functioneren.
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Op enige afstand, de westzijde van het plangebied, zijn parallelle structuren van
goede kwaliteit aanwezig die de functie vliegroute van gewone dwergvleermuizen
vanuit NO naar ZZW kunnen overnemen. De route van laatvliegers wordt niet
aangetast.
Er kan bij de terreininrichting op verschillende manieren gecompenseerd worden
voor het verdwijnen van de helft van het aantal jachtgebieden voor gewone
dwergvleermuizen.
•

Dit kan door de plaatsen waar de gebouwen gesloopt worden niet opnieuw
met bomen in te planten. Hierdoor ontstaan kleinere heideveldjes/ ruigte
veldjes van 12-30 meter en zo’n 40-60 meter diep, aan drie tot vier zijden
omsloten door hogere bomen.

•

Dit kan door de bosranden niet rechtlijnig te maken, waardoor inhammen
ontstaan met 10-12 meter breedte.

•

Dit kan door de bosstructuur open te maken/ te houden zoals nu aan de
westzijde in het natuurgebied Lange duinen gebeurt. Hierdoor ontstaan voor
gewone dwergvleermuizen en laatvliegers geschikte jachtgebieden onder en
tussen de bomen.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het plangebied Jessurunkamp heeft voor verschillende vleermuissoorten functies
als verblijfplaats, kraamkolonie, winterverblijfplaats, jachtgebied en vliegroute. In
het gebied zijn alleen soorten aangetroffen die niet zeldzaam zijn. Voorkomen en
dichtheid zijn vergelijkbaar met veel van de andere terreinen in en rond de
drogere bossen op de Utrechtse Heuvelrug. De aanwezigheid van een kleine
kraamgroep gewone dwergvleermuizen, de paarverblijven van gewone
dwergvleermuizen en een aantal overwinterende vleermuizen in enkele kelders is
van algemeen belang te noemen. Het terrein biedt een grote kans om de
hotspotfunctie voor overwinterende vleermuizen te versterken.
In het nieuwe ontwerp dienen deze functies zoveel mogelijk gehandhaafd te
blijven...
•

Na het vinden van een passende functie/ gebruiksvorm voor twee gebouwen
kan de verblijfplaatsfunctie/ kraamkolonieplek van de gewone
dwergvleermuizen blijven voortbestaan.

•

Bij ruïnevorming van enkele gebouwen kunnen de dwergvleermuis zomer- en
paarverblijfplaatsen nog een tiental jaren gehandhaafd blijven. Wel dient de
spouw van bovenaf afgesloten te worden, en de raampartijen dichtgemetseld
te worden.

•

Indien er gekozen wordt alles wat bovengronds staat te verwijderen is extra
aandacht nodig voor het behoud van de kraamgroep dwergvleermuizen in
Soestduinen. In deze situatie is het aan te bevelen enkele nachtrustplaatsen
in de vorm van vleermuiskasten op te hangen..

•

De genenuitwisseling tussen de verschillende netwerken middels de
paarverblijven dient gegarandeerd te zijn. Dit kan door ruïnevorming van de
gebouwen of door het ophangen van een 7-tal vleermuiskasten. Door een
beheer van het sparen (en stimuleren) van bomen met holten, kunnen op
lange termijn geschikte holten ontstaan die deze functie kunnen overnemen.

•

De vliegroute langs de oostrand van het terrein zal met de nieuwe inrichting
geheel verloren gaan. De gewone dwergvleermuizen zullen dit open gebied
alleen met goed weer oversteken. Op enige afstand, langs het westelijk deel
van het plangebied, zijn alternatieve parallelle routes voorhanden.

•

Verschillende jachtgebieden van gewone dwergvleermuizen en laatvliegers in
het plangebied zullen sterk in kwaliteit sterk worden aangetast of verdwijnen.
Door de bosrand op enkele plekken terug te laten lopen en/ of bosgedeelten
een meer open structuur te geven kunnen nieuwe jachtgebieden ontstaan.

•

Het terrein heeft grote potenties als overwinteringgebied. Er liggen twee grote
ondergrondse bunkers met diverse openingen naar buiten toe. Deze objecten
kunnen een goede aanvulling zijn voor de hotspotfunctie van de diverse
ondergrondse objecten op en om vliegveld Soesterberg, op het terrein van
pompstation Soestduinen en langs de Amersfoortseweg ( Limpens, Jansen &
Spitzen 2006).
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•

5.1

Geadviseerd wordt deze kleine objecten voor publiek af te sluiten en over een
aantal jaren te verplaatsen en bijeen te plaatsen in de vorm van een
winterobject. Kleine overwinteringobjecten worden alleen gebruikt als deze
aansluiten op groenstructuren en onder bomen liggen (Limpens , Dekker &
Jansen 2007
Slachtoffervermijding onder gebouwbewonende vleermuizen door
sloop van gebouwen

Vergunningen voor de sloop of het ongeschikt maken van overwinteringlocaties
worden alleen verleend voor projecten van groot openbaar belang.
Men kan de sloop van de gebouwen met paar- en zomerverblijfplaatsen na het
verkrijgen van een ontheffing Flora & Faunawetgeving uitvoeren in een jaargetijde
dat vleermuizen afwezig zijn.
Sloop kan niet plaatsvinden in de perioden dat gebouwdelen een belangrijke
functie hebben als kraamplek, paarplek of overwinteringlocatie. De resultaten van
het onderzoek in 2007 geven aan dat de dieren tussen augustus en februari
afwezig zijn in de gebouwen 25 en 27. In de loodsen kunnen vleermuizen in alle
jaargetijden aanwezig zijn. Bij het slopen van dit soort gebouwen, waarin mogelijk
kleine aantallen vleermuizen aanwezig zijn, kan alleen gewerkt worden volgens de
langzamere stripmethode. Hierbij worden lagen van het gebouw een voor een
verwijderd, zodat vleermuizen nog weg kunnen kruipen en/of weg kunnen
vliegen. Dit kan bijvoorbeeld door de spouwmuur van boven open te zetten, of
door tochtgaten in de buitenmuur aan te brengen. Deze vorm van sloop kan
alleen plaatsvinden in warme perioden in het voorjaar en najaar. Bij de sloop
dient dan wel een vleermuisdeskundige beschikbaar te zijn.
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4

0

0

0

0

2005, 4-2- 2005

TOT.
4

Baardvleermuis
Gewone
grootoorvleermuis
Niet te
determineren

0
2

TOTAAL

6

0

0

Na
ingang
links
onder
sneeuw
bes

Ten
west
en
eerst
e rij
loods
en

Onder
populi
er,
zwart
e
spech
t
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hts
in
de
hoek

Rech
ts
bij
inga
ng

Vierka
nt
nabij
blusvij
ver

LOKATIE

1

2

3

4

5

6

TOT.

Watervleermuis

4

1

0

0

1

0

6

2
0
0

0

6
Niet geschikt

2006

Baardvleermuis
Gewone
grootoorvleermuis
Niet te
determineren

2

TOTAAL

6

1

0

0

1

0

Na
ingang
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onder
sneeuw
bes
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en
eerst
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loods
en

Onder
populi
er,
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e
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ver

LOKATIE

1

2

3

4

5

6

Watervleermuis

5

2007, 10-01-2007

0
2
0

TOT.
5

Baardvleermuis
Gewone
grootoorvleermuis
Niet te
determineren
TOTAAL

8

0
1

1

2
0

5

0

1

31

0

1

0

7
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