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VOORWOORD EN DANKWOORD 
 

De Provincie Utrecht wil graag weten welke functie de Grebbelinie heeft voor vleermuizen. 
De opdracht bestond uit , middels bestaande gegevens en een veldbezoek aan de linie, te 
onderzoeken welke functies de verschillende delen van de Grebbelinie hebben voor de  
verschillende vleermuissoorten.  
 
Tevens is gevraagd waar in de linie en bij welke activiteiten/ ontwikkelingen knelpunten en 
conflicten kunnen ontstaan en waarbij de functies van het gebied voor vleermuispopulaties 
sterk belast of aangetast worden en hoe dit vermeden kan worden.  
 
Het veldwerk en de analyse zijn uitgevoerd door Eric Jansen. Wij danken de Provincie Utrecht 
voor het leveren van de kaart ondergronden en de inhoudelijke discussies. 
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SAMENVATTING 
  

1) Om de Grebbelinie meer op de kaart te zetten en beter te kunnen beschermen is een 
gebiedsvisie opgesteld. In deze gebiedsvisie worden een elftal sleutelprojecten 
genoemd die de Grebbelinie meer herkenbaar en meer beleefbaar moeten maken. 
Het herstel van historische waarden biedt de mogelijkheden lokaal de natuurwaarden 
te vergroten, maar betekent ook meer verstoring en ingrepen en veranderingen van 
het huidige landschap en de huidige gebruiksvormen van objecten en gebieden. Als 
vervolg op de visie is een ontwerphandreiking en een uitvoeringsprogramma 
ontwikkeld. Dit rapport levert de bouwstenen voor deze handreiking m.b.t. duurzame 
omgang met vleermuizen en vleermuispopulaties. 

 
2) Het vermoeden is dat de Grebbelinie meerdere belangrijke functies heeft voor 

vleermuizen. 
 
3) In totaal komen 9 soorten vleermuizen in het Grebbeliniegebied voor. Van nog eens 

twee soorten zijn (helaas geen formeel bevestigde) waarnemingen. 
 
4) Omdat vleermuizen streng beschermd zijn zal voor iedere ingreep waarbij meerdere 

bomen verwijderd dienen te worden vooraf informatie aanwezig moeten zijn over het 
voorkomen van soorten, typen gebruik en effecten van de ingreep. Indien deze 
informatie afwezig is of niet goed ingeschat kan worden zal er vooraf onderzoek 
moeten plaatsvinden naar de functies, zoals gebruik als vliegroute, jachtgebied en 
(paar)verblijfplaats. 

 
5) De Grebbelinie is een laag gelegen gebied. Op korte afstand liggen overgangen naar 

hoger gelegen delen. Hierdoor is het gebied bijzonder rijk aan vleermuissoorten en 
kent het verschillende grote populaties. 

 
6) In het gebied komen bijzondere soorten voor zoals de meervleermuis, de  

baardvleermuis en de franjestaart.  
 

7) Voor iedere soort zijn de gegevens van voorkomen uitgewekt en is nagegaan, dan 
wel geëxtrapoleerd aan de hand van informed expert judgement hoe zij het 
Grebbelinie gebied (kunnen) gebruiken.  

 
8) Er is een inschatting gemaakt van de informatiestand ten aanzien van het aantal en 

het detailniveau van de waarnemingen van vleermuizen. Er zijn op veel meer plekken 
vleermuizen en vleermuizenfuncties te verwachten dan de huidige dataset aangeeft. 
Vaak zijn de gegevens verzameld in een enkele avond, terwijl 5-7 bezoeken verspreid 
over het seizoen noodzakelijk zijn om het gebruik goed in kaart te brengen. 

 
9) De informatiestand met betrekking tot het voorkomen van vleermuizen blijkt laag: in 

minder dan 5-10% van de gebieden waar op grond van onze informed expert 
judgement vleermuizen zijn te verwachten, zijn waarnemingen verzameld. Om dit 
enigszins te ondervangen is per soort een functionele eenheid van elementen en 
gebieden beschreven. Dit zijn elementen die voor bepaalde vleermuissoorten een 
belangrijke functie hebben, en alleen in samenhang een populatie kunnen herbergen. 

 
10)  In dit onderzoek is nagegaan welke elementen voor vleermuispopulaties een functie 

hebben. Deze zijn: de begroeiing op liniedijken en kades, de bossen en bosjes, de 
forten en werken, de kazematten, de doorlaten, het kanaal en de oudere boerderijen 
in het gebied. 

 
11)  Er is een inschatting gemaakt van de potentiële waarde van al deze elementen. 
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12)  In het gebied liggen meerdere knelpunten die ontstaan zijn door het verwijderen van 
bomen bij weg- en dijkverbeteringen. Zo zijn er gaten ontstaan bij wegkruisingen en 
dijkvakverbeteringen en aanpassingen van doorlaten (vernauwingen). In het rapport 
wordt aangegeven waar enkele van deze verbeterpunten liggen.  

 
13)  Aan de hand van de gebiedsanalyse is voor sleutelproject gekeken waar conflicten 

kunnen ontstaan (voorlopige conflictanalyse) en waarbij met de uitvoering van de 
projecten mogelijkheden ontstaan om knelpunten voor vleermuizen op te lossen 
(kansen).  

 
14)  Wij komen voor de sleutelprojecten tot de conclusie: Voor twee sleutelprojecten is 

extra aandacht nodig bij de uitvoering, en kan de uitvoering alleen plaatsvinden in 
een aangepaste vorm (Hoornwerk Grebbelinie, fort aan de Buursteeg). 

  
15)  Nader onderzoek is nodig voor drie andere sleutelprojecten (voorwerk aan de 

Aschatterkade, fort aan de Daatselaar en bij de kade Lambalgen) omdat de 
aanwezigheid van en gebruik door zeldzame en kwetsbare vleermuizen vermoed 
wordt en de uitvoering van de huidige plannen het leefgebied meer of minder sterk 
zal aantasten. De uitvoering moet worden afgestemd op de eventuele aanwezigheid 
van vleermuispopulaties. Voor de overige zes projecten zijn geen directe knelpunten 
of problemen te verwachten. Twee van de projecten gaan over het stimuleren van 
lokale initiatieven, het houden van een vinger aan de pols is wel noodzakelijk. 
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1. INLEIDING  
 
De provincie Utrecht heeft in 2006 een Visie op de Grebbelinie ontwikkeld (“de Grebbelinie 
boven water”). Als vervolg hierop is nu een ontwerphandreiking in ontwikkeling. Het is de 
bedoeling dat initiatiefnemers van nieuwe projecten in het gebied een goede handreiking 
krijgen over hoe om te gaan met bestaande en potentiële waarden in het gebied. Dit geldt 
vooral voor natuur- en cultuurhistorische waarden.  
 
In de ontwerphandreiking wil de Provincie richtlijnen meegeven voor het omgaan met deze 
diergroep bij nieuwe ontwikkelingen. Ook kansen om de Grebbelinie aantrekkelijker te maken 
voor vleermuizen dient in beeld te worden gebracht. 
Beplanting is een belangrijk aspect van de Grebbelinie. Vanuit bijvoorbeeld cultuurhistorisch of 
recreatief oogpunt kan het gewenst zijn plaatselijk beplanting uit te dunnen of te verwijderen. 
Voor veel soorten vleermuizen is een aaneengesloten lijnvormige beplanting belangrijk. 
Daarom is het nodig om te weten wat het belang van de beplanting in dit gebied is voor 
vleermuizen, zodat een goede afweging gemaakt kan worden bij het plannen van nieuwe 
ontwikkelingen. Ook bij inrichting of herstel van doorlaten, sluizen en kazematten/bunkers kan 
het zinvol zijn om met de betekenis voor vleermuizen rekening te houden. 
 
De rapportage is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 is weergeven welke gegevens beschikbaar waren, en hoe deze 
geïnterpreteerd zijn.  
In het hoofdstuk 3 is per element beschreven welke functies dit type element voor 
vleermuizen heeft of kan hebben. 
In hoofdstuk 4 wordt, per soort, ingegaan op de in en om het visiegebied aanwezige 
vleermuispopulaties. Redenerend vanuit de aanwezige gegevens en onze soortskennis wordt, 
per soort wordt aangeven welke elementen een belangrijke functie hebben als verblijfplaats, 
jachtgebied of vliegroute/verbindingsroute. Er wordt per soort aangeven wat de functionele 
eenheid is (welke landschappen of structuren voor de soort van belang zijn), waar populaties 
aanwezig zijn of vermoed worden, hoe zij het landschap gebruiken en hoe compleet het 
huidige kaartbeeld is. Tevens wordt per soort aangeven wat de kwaliteit van de functionele 
eenheid is in het Grebbelinie gebied, welke ontwikkelingen negatieve effecten hebben. Tevens 
worden er per soort aanbevelingen gedaan met betrekking tot het instandhouden of zelfs 
verbeteren van de functionele eenheden.  
Daarnaast wordt er is een analyse gemaakt aangaande de mate van compleetheid van de 
dataset. 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de in en om het visiegebied aanwezige structuren en hun 
belang voor vleermuizen. Hierbij komen punten als huidige inrichting en beheer, bijzondere 
delen en het belang voor vleermuizen aan de orde. Tevens worden enkele specifieke 
aanbevelingen gedaan. In dit hoofdstuk wordt een nieuwe inschatting gemaakt van het belang 
van deze elementen, dit om te komen tot een informed expert judgement.  
In hoofdstuk 6 is per element aangeven welke ingrepen ontwikkelingen conflicten kunnen 
opleveren, die het voorbestaan van populaties in gunstige staat in gevaar brengen, en wat 
mogelijke oplossingen zijn. 
In hoofdstuk 7 worden de conclusies van bovenstaande analyse-keten weergegeven.  
In hoofdstuk 8 worden concrete aanbevelingen gedaan met betrekking tot de 
herontwikkeling van de Grebbelinie. In dit hoofdstuk staan beknopt de “do’s and don’ts” voor 
behoud en verbeteren van de Grebbelinie voor de vleermuis. 
 
 
1.1 Vleermuizen en hun gedrag 
 
In Nederland leven verschillende soorten vleermuizen. Gedurende de zomer- en 
wintermaanden leven vleermuizen in grote groepen bij elkaar. Een aantal van de soorten 
verblijven overdag in gebouwdelen zoals spouwmuren, achter gevelbekleding/-betimmering, 
onder dakpannen of in dilataties, smalle open ruimten tussen verschillende gebouwdelen. 
Andere soorten vleermuizen verblijven in boomholten of -spleten. Deze plekken bieden 
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vleermuizen bescherming tegen vijanden en het weer. Vleermuizen zijn zeer trouw aan deze 
plekken en komen jaren achtereen terug naar dezelfde plek. 
Meestal hebben deze ruimten een specifiek klimaat en liggen ze gunstig ten opzichte van 
jachtgebieden. Jachtgebieden zijn vaak kleine windbeschutte plekken met een grote dichtheid 
aan (nachtactieve) insecten.  
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 1500 m 
voor gewone grootoorvleermuizen tot 35 km voor meervleermuizen,  maar ligt voor de meeste 
soorten tussen de 1½ en 5 km.  
Sommige groepen verhuizen regelmatig om dicht bij geschikte voedselgebieden te blijven: de 
locatie van de meest geschikte gebieden kan door het jaar veranderen. 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 een ander gebied 
opgezocht, waar zich geschikte overwinteringslocaties liggen. 
Op bepaalde tijden kan de hele 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 
en verjonging van lanen, kunnen tot gevolg hebben dat jachtgebieden en andere leefgebieden 
voor vleermuizen onbereikbaar worden en kunnen directe slachtoffers maken onder 
vleermuizen.  
Veranderingen in het groene landschap betekenen vaak ook veranderingen in kwantiteit en 
kwaliteit van jachtgebieden voor vleermuizen. Aanvullende informatie over vleermuizen en hun 
gedrag staat in bijlage 2. 
 
 
1.2 Gebiedsbeschrijving 
 
De Grebbelinie is een militaire verdedigingslinie, aangelegd tussen 1750-1840, die na 1938  
opnieuw in gebruik is genomen en verbeterd. De belangrijkste verdedigende eigenschappen 
waren de inundatievelden en de vooruitgeschoven posten met verbindende kades. Deze linie 
ligt in het laagst gelegen deel van de Gelderse Vallei, op het grensgebied van de provincie 
Utrecht met Gelderland. De linie loopt van het IJsselmeer tot de Waal bij Opheusden. De linie 
ligt grotendeels langs het Valleikanaal en de Eem en op de smalste plek tussen Lek en Waal. 
Via diverse sluizen naast deze wateren werd inundatie mogelijk. De oude linieonderdelen 
bestaan uit diverse stellingen en forten, bestaande uit terreinen met een aarden omwalling, 
een fortgracht en diverse liniedijken om manschappen te kunnen verplaatsen. In de periode 
1938-1940 werden er langs het kanaal en op enkele andere strategische plekken betonnen 
versterkingen gebouwd voor het opstellen van zware mitrailleurs of klein veldgeschut of als 
observatieposten. De bevoorrading was mogelijk via de spoorlijn Amersfoort-Veenendaal-
Rhenen. 
Tussen 1940-1945 hebben de Duitsers hier grotendeels langs de spoorlijn Nijkerk-Utrecht een 
nieuwe stelling gebouwd (de Pantherstellung), en er verschenen 21 grotere 
geschutkazematten en enkele tankgrachten. Verschillende objecten zijn kort na WO II weer 
opgeruimd. 
Aan beide zijden wordt Gelderse Vallei, waardoor de linie loopt, begrensd door de hogere 
zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Het landschap rond de Grebbelinie 
varieert van kleinschalig agrarisch met diverse begroeide kades en bosjes, weide en akkerland 
tot vrij open agrarische gebieden. Daarnaast loopt de linie door het stedelijke gebied van 
Amersfoort, Leusden en Veenendaal. De linie wordt doorsneden door diverse nieuwere 
infrastructurele werken zoals de spoorlijnen Utrecht-Amersfoort-Nijkerk, Amersfoort-
Veenendaal-Ede en Opheusden-Kesteren, de autosnelwegen A1, A12 en A28 en provinciale 
wegen zoals de N224 en N225.  
In en direct om het plangebied liggen diverse elementen die voor vleermuizen een functie 
kunnen hebben.  
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Figuur 1. De Grebbelinie, met inundatievelden en werken.
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1.3 Vleermuizen en hun bescherming 
 
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. 
 
1.4 Wettelijk kader 
 
De bescherming van inheemse (van nature in Nederland voorkomende) in het wild levende 
diersoorten is geregeld in de Flora- en faunawet. Deze wet, die 1 april 2002 van kracht is 
geworden, vervangt de Vogelwet, Jachtwet en een gedeelte van de Natuurbeschermingswet. 
De Flora- en faunawet is de uitwerking van de Europese Habitatrichtlijn in onze nationale 
wetgeving. De kern van de Flora- en faunawet wordt gevormd door de zorgplicht zoals 
beschreven in artikel 2. Daarnaast zijn er verschillende verbodsbepalingen voor inheemse 
soorten en daarmee voor vleermuizen.  
 
Artikel 2 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 
voor hun directe leefomgeving.  
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of 
fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 
voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, 
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken.  
 
De Flora- en faunawet gaat uit van het ‘nee tenzij’ beginsel. Beschermen staat voorop, 
ingrijpen is een uitzondering. De wet erkent de intrinsieke waarde van het in het wild levende 
dier. Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat mensen 
daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Deze ‘zorgplicht’ houdt in dat iedereen 
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en hun 
leefomgeving. Dit moet bijvoorbeeld worden waargemaakt door een zorgvuldige beoordeling 
van de effecten van gebruik en ontwikkeling van forten en het landschap op en om de forten 
op de vleermuizen.  
 
Artikel 9 
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te 
verwonden, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  
 
Artikel 10 
Het is verboden dieren behorende tot een beschermde inheemse soort opzettelijk te 
verontrusten.  
 
Ook als een ingreep niet gericht is op het doden van vleermuizen of op het opzettelijk 
verontrusten van vleermuizen kan er sprake zijn van ‘voorwaardelijke opzet’ wanneer degene 
die verantwoordelijk is voor de ingreep weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat doden of 
verontrusten het gevolg kan zijn.  
Bij gebruik en ontwikkeling van forten en het landschap op en om de forten (slopen, 
renoveren, verwarmen, kappen) moet daarom worden nagegaan of hiermee (onbedoeld) 
vleermuizen kunnen worden gedood of verontrust.  
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Artikel 11 
Het is verboden nesten, holen of andere voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen 
of te verstoren.  
 
Verblijfplaatsen die niet continu, maar wel regelmatig en steeds weer worden gebruikt 
(winterverblijven, zwermlocaties, zomerverblijven, paarverblijven) gelden als vaste rust- of 
verblijfplaatsen ook op het moment dat de vleermuizen niet aanwezig zijn. 
 
Door vleermuizen gebruikte verblijfplaatsen als winterverblijf, zwermlocatie, zomerverblijf en 
paarverblijf zijn verblijfplaatsen in engere zin. Het Europese Hof van Justitie geeft echter aan 
dat onder beschadigen of vernielen van voortplanting-, vaste rust- en verblijfplaatsen moet 
worden verstaan alle handelingen die de functionaliteit van die voortplanting-, vaste rust- en 
verblijfplaatsen in ongunstige zin wijzigen, aantasten of tenietdoen. Jachtgebieden, vliegroutes 
en verbindingsroutes zijn daarom op te vatten als onderdeel van de vaste rust- en 
verblijfplaats in ruimere zin, als zij essentieel zijn voor de functionaliteit van de vaste rust- en 
verblijfplaats in engere zin.  
 
Alle vleermuizen worden beschermd door de Flora- en faunawet (tabel 3 – soorten genoemd in 
bijlage IV van de Habitatrichtlijn). Voor deze soorten kan een ontheffingsaanvraag worden 
ingediend. Hierop is een uitgebreide toets van toepassing. Ontheffing kan worden verleend 
wanneer: 
- er geen alternatief is, d.w.z. geen andere bevredigende oplossing bestaat, en 
sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 
sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten, en 
- geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
De zorgplicht en de verboden vragen ons de effecten van gebruik en van ontwikkeling van 
forten en veranderend landschapsgebruik op vleermuizen te beoordelen, door de gevolgen 
voor het gehele netwerk van verblijfplaatsen, jachtgebieden, zwermlocaties en vliegroutes te 
analyseren. Voor ingrepen waarvoor ontheffing verleend kan worden vraagt de zorgplicht alle 
maatregelen te nemen die effecten kunnen vermijden, mitigeren of compenseren. Hierbij 
dienen mitigerende en compenserende maatregelen functioneel te zijn, alvorens of op het 
moment dat de ingreep uitgevoerd gaat worden en het originele habitat wordt aangetast. 
 
Bij gunstige staat van instandhouding van de soort gaat het in gevolge de Habitatrichtlijn voor 
vleermuizen om ‘populaties van de soort’ in hun natuurlijke habitat. Het gaat derhalve niet om 
(de populatie van) de soort op de abstractere ‘Nederlandse of Europese schaal’, maar 
bijvoorbeeld om de lokale populatie in een winterverblijf, op een zwermlocatie, in een 
zomerverblijf, op een vliegroute et cetera. 
 
De meervleermuis wordt genoemd onder bijlage II van de Habitatrichtlijn. Voor deze soort zal 
altijd een passende beoordeling uitgevoerd moeten worden, ook  voor ingrepen buiten het 
leefgebied die van invloed kunnen zijn op populaties van deze soort. Tevens zullen belangrijke 
delen van het leefgebied aangewezen moeten worden als beschermd leefgebied. De 
randmeren van de Veluwe zijn aangemeld als Habitatrichtlijngebied voor meervleermuizen. Dit 
heeft consequenties voor gebruik en inrichting van de oeverzones van het Veluwemeer. Alle 
ingrepen buiten dit leefgebied welke van invloed kunnen zijn op dit leefgebied moeten 
afgewogen/getoetst worden. 
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1. 5 Wetgeving en de vleermuisfuncties van de Grebbelinie 
 
Bij de ontwikkeling en het beheer van de Grebbelinie en het landschap eromheen moet worden 
nagegaan wat de effecten zijn op de functies die de forten en het landschap hebben voor 
vleermuizen. Dit is een verplichting vanuit de Flora- en faunawet.  
Op locaties waar soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn voorkomen, zoals de 
meervleermuis, zal dit ook moeten gebeuren in het kader van een passende beoordeling van 
de richtlijnen van de Habitatrichtlijn. Het gaat daarbij om de zogenaamde externe werking van 
projecten of ontwikkelingen op de staat van instandhouding van een voor die soort 
aangewezen gebied of object.  
Negatieve effecten moeten worden vermeden en gemitigeerd, en resterende effecten of 
schade worden gecompenseerd.  
Een eerste belangrijke vraag is daarom welke vleermuissoorten er in het gebied voorkomen, 
en welke functies de elementen van de Grebbelinie en het landschap op en om de forten 
vervullen voor vleermuizen. Daarover gaat deze rapportage. 
Op grond van het landschap op en rond de Grebbelinie kunnen we de hierna in hoofdstuk 3 
weergegeven functies verwachten.  
Of de functie in een concreet gebied aan de orde is, hangt natuurlijk af van het specifieke 
landschap in het deelgebied. Zijn er bomen in laanvorm of hoogopgaande struiken? Zijn het 
oude bomen, met spleten en holtes? Zijn er voor vleermuizen toegankelijke ondergrondse 
gebouwen? 
Wanneer er een nieuwe ontwikkeling voorbereid wordt, moet worden nagegaan welke functies 
te verwachten zijn, over welke functies gegevens voorhanden zijn en of deze actueel genoeg 
zijn. Voor zover die gegevens er niet zijn, of te oud zijn, moeten deze voor de beoordeling van 
effecten verzameld worden. Bijlage 3 geeft een overzicht van de informatie toestand per 
element. 
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2. MATERIAAL EN METHODEN 
 
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. 
 
2.1 De gegevens 
 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van het bij de Provincie Utrecht aanwezige databestand 
van verspreidingsgegevens. Lokale vrijwilligers zijn benaderd om deze dataset aan te vullen 
met recentere gegevens. Deze bestaan hoofdzakelijk uit ongepubliceerde waarnemingen uit de 
omgeving van de Boom bij Woudenberg en het Broekerbos bij Scherpenzeel, enkele recent 
bekend geworden verblijfplaatsen en een effectrapportage ten bate van een dijkverzwaring ten 
noorden van Amersfoort. 
 
 
2.2 Veldbezoek, elementen en functionele eenheden 
 
Voorafgaand aan het veldbezoek zijn verschillende elementen van de Grebbelinie beoordeeld 
op de aanwezigheid van functies voor vleermuizen en vleermuispopulaties. Dit is gebeurd op 
basis van informed expert judgement en kennis opgedaan met onderzoeken aan andere linies 
en landschappen. Daarna is een intensief veldbezoek gebracht aan de verschillende 
deelgebieden van het Grebbeliniegebied. Twee deelgebieden werden tijdens het veldwerk niet 
bezocht, dit zijn Bunschoten- Spakenburg met het gebied ten noorden van het werk bij 
Krachtwijk en het gebied vanaf stelling de Spees en ten zuiden hiervan.  
Speciale aandacht is gegeven aan structuren die een functie kunnen hebben voor 
vleermuispopulaties. Er is onderscheid gemaakt in structuren met matige kwaliteit en 
structuren met een goede kwaliteit. Van deze gegevens is een gedetailleerde kaart gemaakt. 
Tevens is nagegaan of over deze elementen binnen de Grebbelinie specifieke informatie 
voorhanden is. Daarna is er opnieuw per element beoordeeld of deze mogelijk of waarschijnlijk 
een functie voor vleermuizen hebben om te komen tot een informed expert judgement. 
 
 
2.3 Beoordeling van compleetheid van het kaartbeeld  
 
Een belangrijk onderdeel van deze rapportage is de beoordeling van de waarnemingen en te 
komen tot een indeling van waardevolle en minder waardevolle gebieden voor vleermuizen. 
Een andere vraag is of met de huidige hoeveelheid gegevens en onder voorwaarden van 
bepaalde werkwijze en perioden, een algehele ontheffing mogelijk is.  
Een belangrijke onderliggende vraag is of de leefgebieden van de verschillende populaties 
vleermuizen in het Grebbeliniegebied voldoende bekend zijn. Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden zijn de gegevens beoordeeld op vier punten.  
1. Is het aantal gevonden gebieden met verblijfplaatsen vergelijkbaar met intensief 

onderzochte gelijksoortige gebieden? 
2. Zijn van alle groepen jagende dieren de verblijfplaatsgebieden bekend? 
3. Staan de jachtgebieden in verhouding tot de tellingen van uitvliegende individuen uit de 

verblijfplaatsen? 
4. Zijn de ingezette inspanningen en gebruikte methodieken de juiste om de verspreiding te 

achterhalen? 
 
 
2.4 Effecten van ingrepen en sleutelprojecten 
 
Vleermuizen zitten overdag weggekropen, en tolereren zowel sporadisch als permanent lawaai 
en een groot aantal passanten, maar zijn zeer gevoelig voor verstoringen in hun 
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verblijfplaatsen en landschappelijke veranderingen in de directe omgeving van deze 
verblijfplaatsen. Soorten verschillen wel in hun tolerantiegrenzen ten aanzien van verlichting 
en mate van veranderingen.   
Per sleutelproject is gekeken welk type ingreep/ welke veranderingen er landschappelijk te 
verwachten zijn. Dit kunnen zijn het verwijderen of doorsnijden van opgaande begroeiingen, 
het verwijderen van bomen met holten, het verlichten van delen van routes of gebouwen, het 
aanpassen van bruggen en doorlaten, gebruik en functieveranderingen van gebouwen en 
gebouwdelen in de linie. Indien er met een aangepaste uitvoering geen wezenlijke negatieve 
effecten optreden is het project ingeschaald als sleutelproject met extra aandacht voor 
vleermuizen. Als bij een sleutelproject zeker sterk negatieve effecten te verwachten zijn, of 
niet gemakkelijk te vermijden zijn omdat onduidelijk is waar vleermuizen precies van gebruik 
maken is het sleutelproject ingeschaald als project waarbij eerst vooronderzoek noodzakelijk 
is. De resultaten van de beoordeling van de sleutelprojecten staat in paragraaf 6.1. 
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3. ELEMENTEN IN DE GREBBELINIE MET POTENTIËLE FUNCTIE(S) VOOR 
VLEERMUIZEN 
 
3.1 De groene elementen 
 
In het gebied zijn diverse groene elementen aanwezig. De meest herkenbare zijn de forten, 
werken  en stellingen: Krachtwijk, Werk aan de Roode Haan, Fort aan de Buurtsteeg, Batterij 
bij de Buursteeg, Werk en Batterij bij Juffrouwwijk, Werk aan de Daatselaar, de Schans bij 
Engelaar, Werk bij de Glashut en het Hoornwerk bij de Grebbeberg. Het meest opvallende is de 
liniedijk langs het Valleikanaal en de oudere liniedijken (Slaperdijk en Groeperkade) bij 
Renswoude. Deze dijken zijn in sommige delen geheel kaal, andere delen zijn begroeid met 
struiken en boomgroepjes en voor een deel dichter begroeid. Andere karakteristieke groene 
opgaande elementen zijn de dwarskaden, voornamelijk aanwezig tussen 
Scherpenzeel/Renswoude en Veenendaal.  
 
Tabel 1: De groene elementen en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winter-

verblijf 
zomer-
verblijf 

vlieg-
route/ 
verbinding 

jacht-
gebied 

zwerm-locatie paar-
plek 

Forten werken V? V V V V V 

Liniedijken en 
dwarskaden 

V? V V V V V? 

Bosjes en 
Landgoederen 

V V V V  V 

V= Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
3.1.1 De forten en werken 
 
Forten en werken bestaan uit aardwerken, grachten en een begroeiing bestaande uit struiken 
en bomen. Deze structuren bieden vleermuizen windbeschutte jachtgebieden van goede tot 
zeer goede kwaliteit. Het reliëf zorgt ’s avonds voor warmere plekken waar veel insecten op af 
komen. Andere komen op spiegelend water af. De bomen en struiken zorgen voor 
windbeschutting en gaan een sterke afkoeling door uitstraling tegen.  
Ook kunnen ze een functie hebben als belangrijke vlieg- en verbindingsroutes om van en naar 
de verschillende deelleefgebieden te komen. Indien de bomen een hogere leeftijd hebben, bij 
zachthout ouder dan 40 jaar en hardhout ouder dan 70 jaar, zijn in verschillende bomen 
spleten en holten aanwezig die gebruikt kunnen worden als zomerverblijfplaats of 
paarverblijfplaats. 
 
 
3.1.2 De Liniedijk en de dwarskaden 
 
Parallel aan het Valleikanaal en de Eem liggen diverse bomenlanen en heggen. Ook de dwars 
hierop gelegen elementen zoals de begroeide dwarskadedijken kunnen op verschillende 
locaties een belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen hebben. Deze structuren 
bieden vleermuizen windbeschutte jachtgebieden en ook belangrijke vlieg- en 
verbindingsroutes om van en naar de verschillende deelleefgebieden te komen. Indien de 
bomen een hogere leeftijd hebben (zachthout> 40 jaar en hardhout>70 jaar) zijn in 
verschillende bomen spleten en holten aanwezig die gebruikt kunnen worden als 
paarverblijfplaats. Wanneer meerdere van deze bomen aanwezig zijn en beschut zijn tegen de 
wind, kunnen ook zomerverblijfplaatsen aanwezig zijn. Op diverse locaties in het visiegebied 
zijn op en langs de Liniedijk zijn deze verblijfplaatstypen bekend, zoals ten noorden van 
Amersfoort, Lockhorst, Heiligenberg, het Broekerbos, Lambalgen, Bruinenhorst en in de 
omgeving van Achterberg.  
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3.1.3 Landgoederen en bosjes 
 
In het visiegebied liggen diverse bosjes en enkele landgoederen. Op iets grotere afstand liggen 
diverse grotere landgoederen en bosgebieden. Deze structuren bieden vleermuizen 
windbeschutte jachtgebieden zowel in het gebied als langs de randen en kunnen ook 
belangrijke vlieg- en verbindingsroutes om van en naar de verschillende deelleefgebieden te 
komen. In deze gebieden zijn vaak bomen met hogere leeftijd aanwezig. In zachthout ouder 
dan 40 jaar en hardhout ouder dan 70 jaar zullen in verschillende bomen spleten en holten 
aanwezig die gebruikt kunnen worden als zomerverblijfplaats of paarverblijfplaats. Op diverse 
locaties in het visiegebied zijn in de bosjes op en langs de Liniedijk verschillende 
verblijfplaatstypen bekend van verschillende soorten vleermuizen, zoals zomer – en 
paarverblijven van diverse soorten in Coelhorst, Lockhorst, Heiligenberg, het Broekerbos, 
Lambalgen, Bruinenhorst en in de omgeving van Achterberg. In enkele gevallen gebruiken 
populaties van soorten als de gewone grootoor alleen de holten in een enkel bosje, terwijl 
bijvoorbeeld een populatie rosse vleermuizen gebruikt maakt verschillende bosgebiedjes in 
verschillende seizoenen in een bepaalde volgorde.  
Mogelijk zijn in enkele van deze gebieden ook winterverblijfplaatsen in bomen aanwezig. In de 
directe omgeving van de Grebbelinie zijn bosjes met grotere groepen oudere bomen, die 
holten van een groter volume hebben, zeer schaars. 
 
 
3.2 De blauwe elementen  
 
De belangrijkste blauwe elementen in het gebied zijn het Valleikanaal/ Grift en de Eem. 
Diverse kleinere weteringen en beken zorgden voor een snelle inundatie. Deze zijn soms 
moeilijk herkenbaar. Ander groot open water is in het gebied grotendeels afwezig, met 
uitzondering van enkele waterpartijen op de landgoederen de Boom, in en om het Kasteelbos 
Renswoude, bij den Treek, het kanaal bij Geeresteyn en de tankgracht bij Voskuilen.  
 
Tabel 2: De blauwe elementen en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf vliegroute/ 

verbinding 
jachtgebied zwermlocatie paarplek 

Valleikanaal/ 
Grift 

  V V ?  

Beken/ 
wetering 

  V V ?  

V = Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
 
Het Valleikanaal is 30 km lang. De Eem is 14 km lang. Aan de keelzijde van het Valleikanaal 
loopt de Griftdijk. In de omgeving van het Binnenveld is geen dijk aanwezig. Op het kanaal 
komen nog eens zes beken uit (Barneveldse beek, Heiligerbeek, Modderbeek, Moosterbeek, 
Nattegat sloot en de Luntersche beek. De kades zijn nu eens geheel begroeid met bomen, dan 
weer met struiken en boomgroepen en op enkele locaties geheel kaal.  
Windluwe wateroppervlakten zijn vaak belangrijke jachtgebieden voor diverse soorten 
vleermuizen. De onbeschutte delen worden alleen bij windstil weer als jachtgebied gebruikt. 
Tevens zullen delen van het Valleikanaal en de Eem door grotere aantallen vleermuizen 
gebruikt worden als vliegroute van en naar jachtgebieden en verblijfplaatsen. Ook hierbij is 
windbeschutting een belangrijke kwaliteit. Open delen worden niet of nauwelijks als route 
gebruikt, dit is afhankelijk van de soorten.  
Windbeschutting kan aanwezig zijn in de vorm van brede hoge rietstroken, grienden langs het 
water, bomenrijen, lanen. In het algemeen geldt: hoe hoger de begroeiing des te meer wind 
beschutting. 
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3.3 De rode elementen 
 
In de linie zijn diverse bouwwerken aanwezig. Te onderscheiden zijn de militaire bouwwerken 
in de vorm van kazematten en observatieposten, de civieltechnische werken zoals bruggen, 
dijkdoorlaten en sluizen en de verderaf gelegen boerderijen inclusief de opstallen (waarvan 
enkele ook met militaire functies) en woningen in de stadsrand.  
 
 
3.3.1 De Nederlandse kazematten en observatieposten 1938-1940 
 
In de Grebbelinie zijn diverse kazematten en militaire observatieposten aanwezig. Deze zijn 
klein tot zeer klein in volume en liggen grotendeels ondergronds tot bijna geheel bovengronds. 
Deze objecten worden, voor zover zij toegankelijk zijn voor inspecties, onregelmatig 
gecontroleerd op aanwezigheid van overwinterende vleermuizen.  
Alleen in het grootste type, een W5 stekelvarkenkazemat, gelegen in het Heimersteinse bos, 
werden onregelmatig overwinterende grootoorvleermuizen aangetroffen. Deze kazemat is 
echter door herstelwerk en rondleidingen in het object voor overwinterende vleermuizen niet 
meer geschikt.  
Het is niet geheel uit te sluiten dat andere geheel voor mensen afgesloten objecten gebruikt 
worden als overwinteringsplek door vleermuizen. Recent onderzoek aan de kleine objecten in 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft uitgewezen dat deze alleen door vleermuizen gebruikt 
worden als in de objecten voldoende wegkruipmogelijkheden aanwezig zijn en de objecten 
onder of bij bomen staan. Objecten die geheel of gedeeltelijk windbeschut staan en in de zon 
liggen kunnen ook gebruikt worden als nachtelijke rustplaats of (zomer) verblijfplek, vooral 
wanneer van buitenaf afgesloten kruitdampkanalen of periscoopkanalen aanwezig zijn. In deze 
kazematten zijn maar korte kanalen aanwezig, die kunnen dienen als dagrustplaats voor een 
of enkele vleermuizen. 
 
Tabel 3: De Nederlandse kazematten en observatieposten en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf  jachtgebied zwermlocatie paarplek 
NL 
kazemat 

V ?  ? ? V? 

V = Functie aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
 
3.3.2 De Duitse kazematten 1940-1945 
 
De Duitse kazematten zijn veel groter gedimensioneerd dan de Nederlandse Kazematten in de 
Grebbelinie. Daarnaast zijn op verschillende locaties pogingen ondernomen om deze objecten 
in de grond te laten zakken of om deze op te blazen. Tenminste op een tweetal locaties worden 
regelmatig overwinterende vleermuizen aangetroffen, vooral als er hier meerdere jaren 
achtereen geen verstoring/vandalisme plaatsvindt. Beide locaties liggen deels in de grond, 
liggen onder bomen en zijn aan een zijde geheel en aan een zijde grotendeels afgesloten.  
Van een groot aantal Duitse kazematten die nu ontoegankelijk zijn of niet onderzocht worden, 
is met gebruik door vleermuizen te rekenen, vooral als deze onder of bij bosstructuren liggen. 
Ook worden in een aantal bovengrondse objecten grotere aantallen vlinders gevonden, 
waardoor gebruik als jachtplek ook mogelijk is. Ook gebruik als nachtelijke rustplaats of 
vraatplaats van grootoren is mogelijk. Gebruik als zomerverblijfplaats door grotere groepen 
vleermuizen is minder aannemelijk door het ontbreken van geschikte structuren in het type 
object. 
 
 
 
 
 
Tabel 4: De Duitse kazematten en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf  jachtgebied zwermlocatie paarplek 
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D 
kazemat 

V V  V ? ? 

V = Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
 
3.3.3 De sluizen en bruggen 
 
In het gebied zijn diverse typen sluizen, bruggen en doorlaten aanwezig. Verschillende zijn 
behoren van oorsprong tot de linie, andere zijn latere toevoegingen als gevolg van de nieuwe 
infrastructuur en waterbeheersing. Enigszins vergelijkbare structuren zijn ook aanwezig in de 
vorm van enkele waterzuiveringsinstallaties. Gebruik als overwinteringsverblijf door enkele 
vleermuizen is mogelijk, maar vaak is de onderhoudsstaat zo goed dat wegkruipmogelijkheden 
ontbreken. Indien in spleten, zoals bij dilatatie- of uitzettingsvoegen, ruimte aanwezig is, 
kunnen vleermuizen in de zomermaanden en in het voor- en najaar aanwezig zijn, zelfs in de 
vorm van kraamkolonies. Vooral in situaties waarin deze elementen de grotere infrastructurele 
werken kruisen, kunnen deze bruggen en doorlaten de belangrijke functie hebben als 
vliegroute en verbindingen vormen tussen de verschillende deelleefgebieden van de 
verschillende soorten (zie soortteksten). 
 
Tabel 5: De sluizen, bruggen en doorlaten en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf vliegroute/ 

verbinding 
jachtgebied zwermlocatie paarplek 

Sluis/brug 
Doorlaat 

V V V V ? ? 

V = Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 

 
3.3.4 De boerderijen in het gebied 
 
Op enige afstand van de Grebbelinie zijn diverse oudere boerderijen met stallen aanwezig. 
Afhankelijk van de gebruiksvorm en intensiteit van de gebruiksvorm is te rekenen met de 
aanwezigheid van diverse soorten vleermuizen aan en in verschillende gebouwdelen. Tot op 
heden zijn alleen verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen gemeld. In het gebied zijn 
ook gewone grootoorvleermuizen aanwezig, evenals franjestaarten. Gebruik van de stallen en 
boerderijen door een of meerdere soorten is zeer waarschijnlijk.  
 
Tabel 6: De Boerderijen en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf vliegroute/ 

verbinding 
jachtgebied zwermlocatie paarplek 

Boerderij/ opstal ? V  V  V 

V= Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
  
3.3.5 De stadsrand 
 
De woningen in of bij de stadsrand bieden rotswand bewonende soorten verschillende 
mogelijkheden om overdag te verblijven, terwijl het buitengebied met natte voedselrijke 
gebieden op korte afstand ligt. In de verschillen dorpen en steden zijn verblijfplaatsen van 
kraamgroepen gewone dwergvleermuizen en laatvliegers bekend.  
 
 
 
Tabel 7: De stadsranden en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
Functies winterverblijf zomerverblijf vliegroute/ 

verbinding 
jachtgebied zwermlocatie paarplek 

Woningen stadsrand ? V   ? ? 
Uitvalswegen fietspaden   V V   
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V = Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
 
 
3.3.6 Het stads- of dorpscentrum 
 
De woningen in het stadscentrum bieden rotswandbewonende soorten diverse mogelijkheden 
om overdag te verblijven, maar goede voedselgebieden zijn schaars en verspreid. Goede 
jachtgebieden zijn beschutte waterpartijen, stadsparken en stukjes ruigten. Het stadscentrum 
wordt vooral gebruikt als overwinteringlocatie door rotswandbewonende soorten en als 
paarplek. Ook zijn in de oudere steden gemetselde kelders aanwezig waar bijzondere soorten 
vleermuizen overwinteren. Om van het buitengebied in de stad te komen worden verlichte 
zones vermeden. Bruggen en doorlaten, mits van onderen niet belicht, zijn belangrijke 
verbindingen naar deze winterlocaties. 
 
Tabel 8: Het stads- dorpcentrum en hun potentiële functies voor vleermuispopulaties. 
 
Functies winterverblijf zomerverblijf vliegroute/ 

verbinding 
jachtgebied zwermlocatie paarplek 

Woningen/ 
kantoren 

V V   V V 

V = Functie potentieel aanwezig 

? = Functie mogelijk aanwezig 
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 4 DE VOORKOMENDE SOORTEN VLEERMUIZEN 
 

In totaal komen negen soorten zeker in het gebied voor. Op volgorde van algemeenheid zijn dit 
de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, de ruige dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de 
gewone grootoorvleermuis, de watervleermuis, de gewone baardvleermuis, de franjestaart en 
de meervleermuis. Van een tiende soort (de mopsvleermuis) is alleen een onbevestigde 
waarneming uit de omgeving van Wageningen bekend. Een elfde soort, de noordse vleermuis, 
is per ongeluk per caravan aangevoerd. Een twaalfde soort is op korte afstand van de linie 
waargenomen: twee overwinterende Bechstein’s vleermuis bij respectievelijk Renkum en 
Millingen - Stroe.  
Drie soorten, de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de meervleermuis zijn typische 
rotswandbewoners, en verblijven ’s zomers in spouwmuren of achter gevel betimmering van 
gebouwen in de stadsrand, dorpen of in het buitengebied liggende gebouwen. In de winter 
verblijven de eerste twee soorten waarschijnlijk in de stadscentra.  
Andere soorten zijn boomholte-bewoners zoals de rosse vleermuis en de watervleermuis. In de 
winter verblijft de eerste soort ook in bomen, de tweede overwintert in ongebruikte kelders en 
bunkers. Gewone grootoorvleermuizen, baardvleermuizen en franjestaarten verblijven ‘s 
zomers meestal in boomholten, maar ook wel op zolders van (oude) gebouwen, vooral diegene 
met oude dakconstructies met veel houtverbindingen zoals bij koetshuizen, kerkzolders, oude 
boerderijen en landhuizen. Al deze soorten overwinteren in ongebruikte kelders en bunkers. 
 
4.1 De in en om het visiegebied aanwezige vleermuispopulaties 
 
In de onderstaande paragrafen wordt per soort aangegeven hoe de dieren het landschap in en 
om de Grebbelinie gebruiken. Als samenvatting wordt per soort aangegeven hoe de 
verschillende elementen gezamenlijk het leefgebied vormen van een bepaalde soort in het 
Grebbelinie gebied. De bijbehorende verspreidingskaarten vind u in bijlage 4. 
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Gewone dwergvleermuis  
 

Functionele eenheid 
De functionele eenheid voor gewone dwergvleermuizen is te definiëren als: dorpsbebouwing 
en nieuwbouwwijk, opgaande lijnvormige structuren zoals lanen, bermbeplanting en 
windsingels, beschut liggend jachtgebied in het buitengebied. In het voorjaar hoofdzakelijk 
langs het water en in de zomer in bosrijke omgeving. Individuen uit deze verblijfplaatsen jagen 
op korte tot middellange afstand bij diverse groene opgaande structuren in het omringende 
buitengebied (0,5-3km). De opgaande lineaire structuren zoals windsingels en lanen worden 
zowel als vliegroutes alsook als jachtgebied gebruikt. Al jagend langs deze structuren bereikt 
deze soort verderaf gelegen jachtgebieden. Beschut liggende wateroppervlakten zijn zeer 
belangrijke jachtgebieden in de maanden april en mei, terwijl de bosgebieden en lanen 
belangrijker zijn in juni en de meer open gebieden met hooilanden en houtwallen frequenter 
bezocht worden in de nazomer.  

 
Waarnemingen 
Gewone dwergvleermuizen zijn op een groot aantal locaties in het visiegebied aanwezig met 
diverse zomerkolonies. Grote zomerkolonies zijn aanwezig in de plaatsen Hoogland, Leusden, 
Maarsbergen, Achterberg, Renswoude, Bennekom, Wageningen en Rhenen. Middelgrote tot 
kleine groepen zijn bekend van Bunschoten, Baarn, Soest, Musschendorp, Oud Leusden, 
Stoutenburg, Geeresteyn, Overberg, Groot Lage Weide. Er zijn aanwijzingen van 
zomerkolonies in Veenendaal, Scherpenzeel, Leusden Zuid. Waarschijnlijk zijn op enkele 
andere locaties rond boerderijen in het buitengebied nog groepjes gewone dwergvleermuizen 
aanwezig zoals bij Voskuilen, Groot Landaas,  Emminkhuizen, de Kraats en Achterberg.  
 
 
Kaartbeeld 
Gewone dwergvleermuizen komen in het gehele gebied voor, er zijn een groot aantal 
kraamkolonies in en langs het gebied bekend. De groepen bestaan uit 75-300 vrouwtjes. Deze 
jagen in de directe en verdere omgeving. Er zijn uitzonderlijk weinig waarnemingen 
doorgegeven van deze soort in het Grebbelinie gebied in vergelijking tot de omgeving 
Wageningen en zuidelijke Utrechtse Heuvelrug. De verzamelde waarnemingen geven maar een 
beperkt aantal verblijfplaatsen van kolonies weer. Op iedere 2,5-5 km2 is een groep met 
meerdere verblijfplaatsen te verwachten. Dit betekent dat een of meerdere verblijfplaatsen van 
ongeveer 30% van de groepen bekend is. De verzamelde waarnemingen van jagende dieren 
geven waarschijnlijk minder dan 2% weer van het werkelijke landschapsgebruik. In het 100x 
100m grid zijn 50x meer jachtplekken aanwezig dan het kaartbeeld aangeeft.  
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
De verschillende zomerverblijfplaatsen van de kraamgroepen liggen aan of nabij een of 
meerdere opgaande lineaire landschapselementen. Deze laatste zijn essentiële delen van het 
leefgebied van deze soort. Deze lineaire structuren fungeren zowel als vliegroute van en naar 
verderaf gelegen jachtgebieden alsook als jachtgebied zelf. 
De groepen in Leusden zijn redelijk goed “aangebonden” aan het buitengebied, evenals 
Renswoude en Wageningen. De groep in Hoogland is matig aangebonden, evenals de groep  in 
Maarsbergen en Veenendaal zuidoost. De exacte locaties van de groepen in Veenendaal, 
Scherpenzeel en Woudenberg zijn grotendeels nog onbekend. De verbindingen tussen de 
verblijfplaatsen in en om Woudenberg en de jachtgebieden in de omgeving zijn slecht te 
bereiken, omdat opgaande lineaire structuren grotendeels ontbreken of voor grote delen 
afwezig zijn. Deze groepen zijn hierdoor matig tot slecht aangebonden, mede door de nieuwe 
rondweg.  
Winterverblijven met grote aantallen overwinterende dwergvleermuizen zijn aanwezig in 
Amersfoort en mogelijk ook in Veenendaal (Zuiderkruisflat). Om bij deze winterverblijven te 
komen volgt deze soort de opgaande structuren, zoals lanen en groenstroken, minder sterk. 
Veel dieren volgen op grote hoogte grotere landschapstructuren zoals rivierdalen, maar ook 
spoorlijnen (Jansen 2006). 
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De kwaliteit van deze functionele eenheid is rond Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, 
Amersfoort en Leusden goed te noemen, bij Veenendaal Noord en Oost, Achterberg en 
Woudenberg is de huidige kwaliteit van de functionele eenheid slecht door het (groten)deels 
ontbreken van geleidende structuren.  
 
Aanbevelingen 
De verschillende zomerverblijfplaatsen van de kraamgroepen liggen aan of nabij een of 
meerdere opgaande lineaire landschapelementen. Deze laatste zijn essentiële delen van het 
leefgebied van deze soort. 
  
• Een globale inventarisatie is noodzakelijk om de belangrijkste jachtgebieden en 

vliegroutes in het gebied in beeld te krijgen. 
• Vooral bij ontwikkelingen van nieuwe woningbouw en bedrijventerreinen  rond 

verblijfplaatsen is extra aandacht nodig voor de verbindingen. Ook bij wegverbeteringen 
is extra aandacht nodig om bij kruisingen geen gaten groter dan 20m in de begroeiing te 
laten ontstaan.  

• Extra aandacht is nodig waar vliegroutes drukkere verkeerswegen kruisen zoals de 
spoorlijnen, de A28, A12 en de provinciale wegen N233, N224, N225 en de 
Amersfoortseweg bij Hoogland. Hop-overs (Limpens en Twisk 2004) kunnen deze soort 
helpen verder afgelegen jachtgebieden te kunnen blijven bereiken.  

• De kwaliteit van de Grebbelinie als jachtgebied kan voor deze soort vergroot worden door 
in plaats van een solitaire knotwilg strookjes essen van 5-16 bomen aan te planten. Deze 
bieden plaatselijk voldoende windbeschutting als jachtplek voor meerdere soorten 
vleermuizen.  

 
 
mate van aangebonden aan een gebied = De mate waarin het geheel aan groene opgaande 
structuren die voor een grote groep vleermuizen de kwaliteit hebben om als vliegroute naar 
het omringende (jacht)gebied te kunnen dienen. 
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Laatvlieger 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid voor laatvliegers bestaat uit dorpsbebouwing, opgaande lijnvormige 
begroeiing, eikenbossen/ lanen op de overgang van droog naar nat of langs randen van 
vochtige weilanden en boomrijke moerassen. Voor laatvliegers zijn vooral oudere eikenlanen 
en vochtige hooiweiden omzoomd door heggen of houtwallen van groot belang als jachtgebied. 
Laatvliegers jagen op korte tot middellange afstand van hun verblijfplaatsen (0,5-7,5 km). 
Jachtgebieden zijn vaak met houtwallen of singels omzoomde hooilanden, maar ook in oudere 
dennenbossen wordt gejaagd. Individuen jagen ook boven vaarten en groot stilstaand water 
wanneer er een verhoogd voedselaanbod is. In het voorjaar wordt vooral op meikevers en 
langpootmuggen gejaagd, later in het seizoen op wat grotere soorten nachtvlinders en kevers. 
Tijdens koudere nachten wordt rond middernacht onder witte lage druk kwiklampen gejaagd, 
zoals nog aanwezig bij enkele boerderijen en rond dorpen. Waarschijnlijk overwinteren veel 
laatvliegers op exact dezelfde locatie als waar zij gedurende de zomer verblijven, andere 
vertrekken waarschijnlijk naar stadscentra. 
 
Waarnemingen 
Laatvliegers zijn op verschillende locaties in het visiegebied aanwezig, maar slechts van een 
klein aantal groepen zijn de verblijfplaatsen bekend. Middelgrote groepen zijn bekend uit 
Hooglanderveen, Leusden en Veenendaal.  Kleinere groepen zijn bekend uit Woudenberg en 
tussen Achterberg en Rhenen. Zeer grote groepen laatvliegers zijn aanwezig in de omgeving 
van Lunteren-Terschuur-Voorthuizen. 
 
Kaartbeeld  
In het Grebbeliniegebied liggen diverse verblijfplaatsen. De groepen bestaan uit 35-100 
vrouwtjes. Deze jagen in de directe en verdere omgeving van de verblijfplaatsen. Er zijn 
weinig waarnemingen doorgegeven van deze soort in het Grebbelinie gebied in vergelijking tot 
de omgeving zuidelijke Utrechtse Heuvelrug. Zo zijn er verschillende verblijfplaatsen 
waaromheen geen waarnemingen zijn van jagende dieren en omgekeerd. Ongeveer van 20% 
van de groepen in het gebied is/zijn een of meerdere verblijfplaatsen bekend. Waarschijnlijk 
wordt van het aantal jachtplekken minder dan 5% weergegeven in het huidige kaartbeeld. Het 
kaartbeeld geeft maar een summier beeld van de verspreiding van de laatvlieger in het gebied.  
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
Het is de vraag of koloniegroepen in plaatsen als Veenendaal, Hooglanderveen en Leusden zich 
kunnen handhaven in een snel veranderende omgeving. De verblijfplaatsen worden nu door 
nieuwbouw omringd en er vindt een totale verandering van hun jachtgebieden plaats. 
 
Aanbevelingen 
Laatvliegerkolonies worden door eigenaren van woningen in het stedelijk gebied weinig 
getolereerd, behoud van kolonies in het buitengebied in boerderijen en op kerkzolders is 
waarschijnlijk de enige succesvolle strategie tot behoud van deze soort in dit gebied. 
  
• Een globale inventarisatie is noodzakelijk om de belangrijkste jachtgebieden en 

vliegroutes in het gebied in beeld te krijgen. 
 

• Door het aanbrengen van opgaande begroeiing op afstand (5-25 m.) van beken kan 
extra jachtgebied ingericht worden.  

 
• Door zomereiken te gebruiken in de laanbeplanting en bosjes op de iets hogere gelegen 

gronden toe te passen kan extra jachtgebied ontstaan.  Goede mogelijkheden zijn hierbij 
de aanleg van fiets- en wandelpaden vanaf de Heuvelrug naar dit gebied en de directe 
omgeving van Renswoude-Woudenberg. In de nabijgelegen hooiweiden zal dan wel 
afgezien moeten worden van emelten (larven van meikevers) bestrijding.  
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Gewone grootoorvleermuis 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid van leefgebieden voor gewone grootoren bestaat uit: Oude bomen of 
zolderruimten van oude boerderijen/ kerken, lanen, bosrijk gebied met afwisselende 
ondergroei van kruiden en struiken. Kraamgroepen bestaan uit een klein aantal vrouwtjes, 
meestal 7-30 vrouwtjes. 
Individuen uit deze kolonies jagen op korte tot zeer korte afstand van de verblijfplaatsen, 
meestal boven of langs de ruigere begroeiing van wegranden, bosgedeelten en kadedijken 
(0,1-1,5 km) en in en tussen kruinen van bomen. 
Vooral in de kraamperiode zijn deze vrouwtjes afhankelijk van goed jachthabitat direct om de 
kraamkolonie. Deze jachtplekken zijn meestal lanen, bosranden  en bosgebiedjes met 
kruidachtige vegetatie of enkele struiken.  
Grootoren overwinteren op korte afstand van hun zomerverblijfplaatsen in diverse typen 
gebouwen. Dit zijn vochtige kelderruimten zoals pompkelders en bunkers, maar soms ook in 
kerktorens en zolderruimten van landhuizen en kerken. 
 
Waarnemingen 
De gewone grootoor is op een beperkt aantal locaties in het Grebbeliniegebied aangetroffen. 
Verblijfplaatsen van gewone grootoren zijn aangetroffen in boomholten in lanen 
(Kofschotterdijk), in boomholten in bossen en landgoederen (Kasteelbos Renswoude, 
Laarserberg, den Treek, Broekerbos, Hoevelakerbos), op zolders van landhuizen (’t Jachthuis, 
Heygraeff) en in schuren van boerderijen. Vooral in het gebied tussen de Glind, Overberg en 
Amerongen zijn meerdere groepen gewone grootoren aanwezig. In het huidige bestand zijn 
geen waarnemingen aanwezig van op of langs de kades van de Grebbelinie jagende 
grootoorvleermuizen. Dit is echter waarschijnlijk eerder het gevolg van een geringe 
inventarisatie inspanning dan van afwezigheid van deze soort. In het gebied zijn enkele 
winterlocaties bekend in kazematten die regelmatig verstoord worden door menselijke 
bezoekers (met en zonder vandalisme). Vooral in de Duitse kanonkazematten van het type 
R702 worden regelmatig overwinterende grootoren aangetroffen en af en toe in de grotere of 
zwaarder uitgevoerde Nederlandse mitrailleurkazematten. 
 
Kaartbeeld 
Meestal zijn 3-6 bezoeken aan een terrein noodzakelijk om te kunnen vast stellen of deze soort 
in een gebied aan- of afwezig is. Het is moeilijk in te schatten hoe compleet het huidige 
verspreidingsbeeld is. In de grote open gebieden in het noorden en zuidoosten zal de soort 
grotendeels afwezig zijn. 
Waarschijnlijk is deze soort wel aanwezig rond Coelhorst en de Schans bij Amersfoort. Ook zal 
in de andere delen van de Grebbelinie rekening gehouden moeten worden met de 
aanwezigheid van deze soort. 
Waarschijnlijk wordt van het aantal jachtplekken minder dan 5% weergegeven in het huidige 
kaartbeeld. Voor enkele gebieden is dit zelfs minder dan 2%. 
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
Bijzonder geschikt jachthabitat is aanwezig langs de  Grebbelinie op en rond het werk aan de 
Daatselaar, langs de liniedijk rondom het kasteelbos Renswoude,  in en rondom de Lambalgen, 
rondom het Broekerbos, en rondom de Boom. Bij de opknapbeurt van de Schans bij 
Amersfoort is helaas geen rekening gehouden met de aanwezigheid van deze soort. 
 
Aanbevelingen  
Populaties gewone grootoren bestaan uit een zeer klein aantal dieren met een klein leefgebied. 
Zij zijn alleen daar aanwezig waar alle deelleefgebieden op korte afstand van elkaar aanwezig 
zijn en goed met elkaar verbonden zijn. Gebouwbewonende groepen zijn kwetsbaar voor 
restauraties en veranderend gebruik van zolderruimten en het verdwijnen van geschikt 
jachthabitat binnen een straal van 500 meter van de verblijfplaats. Boombewonende groepen 
zijn afhankelijk van holten in slecht groeiende bomen en in deels dode takken. Onzorgvuldige 
plannen van restauraties en/of laanbeheer op lokale schaal kunnen leiden tot het directe 
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verlies van populaties.  
 
• Een meer intensievere inventarisatie is noodzakelijk om de belangrijkste jachtgebieden 

en vliegroutes in het gebied in beeld te krijgen, vooral in gebieden waar ingrepen 
gepland zijn in lanen of kades met oudere boomgroepen.  

 
• Extra aandacht is nodig voor het beheer van groenstructuren direct rond gebouwen met 

kolonies gewone grootoren zoals rond kerken, koetshuizen, landhuizen en oudere 
boerderijen. 

 
• Winterverblijfplaatsen moeten een goede aanbinding houden in de vorm van dichte 

houtwallen of laanstructuren zonder gaten,  met de betere zomerleefgebieden.  
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Ruige dwergvleermuis 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid bestaat uit: groepjes met aftakelende bomen of groepen bomen met 
ruwe schors liggend bij bredere wateroppervlakten. In het noordelijk en zuidelijk deel van het 
gebied kunnen ook zomerverblijfplaatsen aanwezig zijn achter boeiborden of 
gevelbetimmering van gebouwen gelegen bij stadsparken of brede vaarten/kanalen. De brede 
waterpartijen zoals het Veluwemeer en het valleikanaal fungeren als trekbanen voor deze 
soort. 
Een gering aantal overwinterende dieren is gevonden in oude stadswijken, op landgoederen en 
in bosjes. In stedelijk gebied verbleven de dieren tussen dakgoten en de buitenmuur of achter 
boeiborden. Op landgoederen waar het gehele jaar door ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn 
overwinteren kleine groepjes in boomholten of achter schors, onder andere van els, iep, 
populier of wilg. 
 
Waarnemingen 
In diverse bosjes en bomen langs waterpartijen zijn in het voor- en najaar redelijk grote 
aantallen jagende en baltsende ruige dwergvleermuizen te vinden. Paarverblijven zijn 
gevonden in de Birkt, Randenbroek, Stoutenburg, Heiligenberg, Lockhorst, rond kasteelbos 
Renswoude, bij de Laarserberg en Grebbeberg, onder andere in een acaciabosje bij Laareind. 
Vooral bij Amersfoort, Renswoude  en bij Rhenen liggen meerdere baltsgebiedjes. Voor het 
grootste deel zijn dit of door oorlogshandelingen sterk beschadigde bomen zoals onderlangs de 
Grebbelinie en bij Scherpenzeel, of oudere populieren waar takken uitgebroken zijn, of plekken 
waar oudere pseudo-accacia’s staan, zoals bij Leusden en de noord- en oost rand van de 
Grebbeberg. Er zijn (nog) geen aanwijzingen van het voorkomen van zomerkolonies van deze 
soort in het visiegebied. 
 
Kaartbeeld  
Verblijfplaatsen en jagende dieren zijn vooral aangetroffen rond Kasteelbos Renswoude, de 
Grebbeberg en rond Amersfoort. De algehele inventarisatie inspanning in dit gebied is zeer 
gering (zie ‘Gewone dwergvleermuis’ en ‘Laatvlieger’). Deze inventarisaties hebben zich vrijwel 
beperkt tot een aantal landgoederen. De delen hierbuiten zijn niet of nauwelijks onderzocht. 
Ruige dwergvleermuizen worden vooral in het voorjaar en najaar waargenomen. In deze 
perioden werden in het verleden maar weinig inventarisaties uitgevoerd.   
Het huidige kaartbeeld is hierdoor onvolledig.  
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
De Grebbelinie is waarschijnlijk een belangrijke trekbaan voor deze soort vleermuis. Door de 
zeer beperkte inventarisatie inspanningen is moeilijk aan te geven welke gebieden en/ of 
structuren van groter belang zijn.  
Duidelijk is wel dat de gebieden rond kasteelbos Renswoude en rondom de Grebbeberg voor 
ruige dwergvleermuizen van bijzonder belang zijn. Onderhoudswerkzaamheden in het 
westelijk deel van het Kasteelbos Renswoude hebben de waarde als baltslocatie doen 
afnemen. 
 
Aanbevelingen 
Opgaande lineaire elementen spelen een rol als jachtgebied, en waarschijnlijk ook als 
vliegroute/ verbindingsroute. De Grebbelinie is een belangrijke trekroute voor ruige 
dwergvleermuizen met op verschillende locaties baltsplekken van meerdere mannetjes, die 
mogelijk dienen als baken voor de vrouwtjes. Daarnaast is van een aantal locaties onduidelijk 
of deze hierin ook een rol hebben zoals de liniedijk langs de Coelhorst, langs Leusden en de 
Boom, in en bij de Lambalgen (verschillende oude pseudo-acacia’s en populieren), het werk 
aan de Haan, de kade langs de A12 en het gebied rond Achterberg.  
 
• Een extensieve inventarisatie is noodzakelijk om de belangrijkste paargebieden in het 

gebied in beeld te krijgen, vooral in gebieden waar ingrepen gepland zijn in lanen of 
kades met oudere boomgroepen.  



VZZ                               Vleermuizen in de Grebbelinie 

 

31 

• Ga zorgvuldig om met oude populieren; Indien er laan verjonging noodzakelijk is, of in 
verband met veiligheid voor wandelaars ingrepen noodzakelijk zijn zal vooraf duidelijk 
moeten zijn wat het belang is voor ruige dwergvleermuizen. 

• Ga zorgvuldig om met exoten. Veel van deze boomsoorten zoals pseudo acacia’s en 
paardekastanjes hebben een ruwe schors en zijn op jongere leeftijd geschikt als 
paarverblijf voor ruige dwergvleermuizen. Amerikaanse eiken met beperkte vitaliteit 
hebben vaak veel spechtenholten en loszittende delen schors. 

• Kap alleen als duidelijk is dat de bomen voor ruige dwergvleermuizen (of andere) geen 
functie hebben. Ring de bomen als zij wel een functie hebben. Kap alleen wanneer 
voldoende potentiële verblijfplaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn en de 
vleermuizen afwezig zijn.  
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Rosse vleermuis 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid van leefgebieden van rosse vleermuizen bestaat uit: bosgebieden met 
verschillende groepen (zeer) oude bomen met veel boomholten. Populaties rosse vleermuizen 
bestaan uit meerdere groepen verspreid over een middelgroot gebied. De mannetjes en 
vrouwtjesgroepen leven grotendeels afzonderlijk. De populaties bestaan uit een groot aantal 
dieren (100-1200) en de individuen verhuizen vaak. Per populatie zijn 60-120 geschikte 
boomholten noodzakelijk. Bosranden en vochtige hooilanden, weilanden of moerasgebieden en 
randen van grotere waterpartijen worden gebruikt als jachtgebieden. Midden in de nacht jagen 
rosse vleermuizen ook bij grote verkeerskruisingen en wegen die sterk verlicht zijn. 
De afstand die afgelegd wordt naar geschikte jachtgebieden is middelgroot tot groot (1,5-17 
km). Vaak jagen verschillende individuen in de nacht afwisselend op dezelfde jachtplekken. Op 
weg naar deze jachtgebieden maken rosse vleermuizen meestal geen gebruik van opgaande 
lineaire elementen, maar mogelijk wel van bakens. Deze bakens zijn boomgroepen, maar ook 
(kerk)torens of autosnelwegen.  
 
Waarnemingen 
In en langs het visiegebied leven waarschijnlijk meerdere populaties. Elke populatie gebruikt 
meerdere (20-120) boomholten als verblijfplaats, paarplaats en winterverblijfplaats. De 
populatie kan verspreid zitten over enkele landgoederen en lanen of bosjes.  
Verblijfplaatsen zijn bekend uit 6 regio’s: 
A. Groeneveld/Monnikenbos/ Baansebos/ Soestdijk 
B1. De Boom/ de Treek, Lambalgen /Heiligerberg/Lockhorst/  
B2 Hoevelaakse bos,  De Birkt, Coelhorst, de Schans? 
C. Renswoude/Broekerbos 
D. Hoekelum/Kernhem/Edesche bos (Gem. Ede) 
E. Laarserberg/Grebbeberg/Heimerstein 
Twee ander groepen bevinden zich met hun verblijfplaatsen ruim buiten het visiegebied, maar 
individuen maken mogelijk deels wel gebruik van het gebied als jachtgebied. Dit is de groep 
van de landgoederen Broekhuizen en Zuylenstein (Utrecht) en rond het landgod Oldenaller 
(Gelderland). 
Individuen uit bovengenoemde groepen vliegen ’s avonds uit en jagen grotendeels boven 
middelgrote waterpartijen en vochtige weidegebieden of ruigten, meestal in het open gebied.  
 
Verschillende bosjes en bosgebieden vervullen ook de rol als paargebied, de belangrijkste zijn 
Renswoude, Laarserberg en Kernhem. In het gebied is een enkele winterlocatie bekend; in een 
relatief jonge eikenboom in een laan van kasteelbos Renswoude overwinteren zo’n 130 rosse 
vleermuizen. 
 
Kaartbeeld  
Het kaartbeeld is met betrekking tot de ligging van belangrijke verblijfplaatsen  redelijk 
volledig. Waarschijnlijk is meer dan 60% van de gebieden met verblijfplaatsen bekend. 
Waarschijnlijk leven in het Grebbeliniegebied 300-600 rosse vleermuizen (geteld als uitvliegers 
uit zomerverblijfplaatsen). Ondanks de grote aantallen aanwezige rosse vleermuizen komen in 
het kaartbeeld maar een klein aantal waarnemingen van jagende dieren naar voren. Een deel 
van de dieren jaagt mogelijk buiten het gebied, een deel van de dieren jaagt in het 
Grebbeliniegebied. Het huidige kaartbeeld van rosse vleermuizen in en rond Grebbelinie is met 
betrekking tot de jachtplekken zeer onvolledig en geeft waarschijnlijk minder dan 10% van de 
werkelijke jachtplekken weer.  
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
De Grebbelinie is met het Vechtplassengebied, het oostelijk deel van het westelijk veengebied 
en het gebied rond de noordelijke randmeren het belangrijkste leefgebied van de rosse 
vleermuis in Midden Nederland. 
Een aantal oudere kasteelbossen en landgoederen heeft een redelijk aanbod aan boomholten, 
maar op andere terreinen is dit aanbod beperkt tot schaars, zoals op de Coelhorst, de Schans, 
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de Treek, de Boom, Lockhorst en Heiligenberg. Dit komt deels door de omvang van het terrein, 
deels door beheersmaatregelen zoals intensieve laanverjonging of houtkap. Deels zijn 
jachtgebieden opgeofferd aan woningbouw. Op andere locaties zijn nieuwe of betere 
jachtgebieden ontstaan door aanleg van waterbergingbekkens (zoals bij Renswoude) of herstel 
van de natuurlijke beekloop bij Renswoude en Leusden.  
 
Aanbevelingen 
Voor deze soort is het belangrijk een hoog holte aanbod te hebben op landgoederen die 
vanouds gebruikt worden door populaties. Per populatie zijn tenminste 60-120 geschikte 
boomholten noodzakelijk. Deze boomholten bevinden zich bijna uitsluitend in bomen ouder 
dan 110 jaar. Gemiddeld is zo’n 6-25% van de holten in bomen geschikt voor vleermuizen 
(van de Wijde 2003, Dietz 2000). Veel hangt af van het historische beheer van het gebied 
(Jansen 2004).  Er is een minimum aanbod van zo’n 240-820 boomholten per populatie 
(Jansen 2004) noodzakelijk. Veel landgoederen halen dit aantal niet en deze situatie 
verslechtert door onvoldoende aandacht voor deze problematiek bij landgoedherstel. Het 
aanbod kan stijgen door het sparen van holte bomen, maar ook door het sparen van slecht 
groeiende bomen en het kandelaberen van gevaarlijke bomen.  
  

• Bij verjonging en regulier beheer zal ook een doelstelling ten aanzien van het aanbod 
boomholten opgesteld moet worden. 

• In bosgebieden en landgoederen van middelgrote (50- 100 ha) en grote omvang (> 
100ha) is een holtebestand van 240-480 noodzakelijk voor behoud van deze soort. 

• In een drietal bijeengelegen kleinere landgoederen/ bosjes is een totaal bestand van 
240-480 boomholten noodzakelijk voor het behoud van deze soort.  

• Op ieder landgoed en bosgebied dat van belang is voor rosse vleermuizen zal gestreefd 
moeten worden naar een evenwichtige leeftijdsopbouw van het bomen bestand.  

• De voedselsituatie kan verbeterd worden door de aanleg van grotere moerasgebieden/ 
waterspaarbekkens met brede oeverzones.  
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Watervleermuis 
 

Functionele eenheid 
De functionele eenheid als leefgebied voor watervleermuizen bestaat uit:  Groepjes oude 
bomen, complete laanstructuren en of waterlopen en beschut liggend open water breder dan 
6m. Populaties watervleermuizen bestaan uit meerdere groepen van 20-200 individuen 
verspreid over een middelgroot gebied. Individuen verhuizen regelmatig van boomholte.  De 
mannetjes en vrouwtjesgroepen leven grotendeels afzonderlijk. Verblijfplaatsen zijn in de 
zomermaanden vooral boomholten van bomen in meer gesloten bosdelen/ bosjes maar in 
enkele gevallen zitten kraamgroepen ook in beek-overkluizingen of fortgebouwen. Ook in 
kleinere populierenbosjes worden spechtenholten of ingescheurde stammen/ takbreuken  als 
verblijfplaats gebruikt. Vaak liggen deze verblijfplaatsen op donkere plekken, dichtere delen 
van bosgebieden.  Vliegroutes lopen altijd langs donkere opgaande structuren of boven 
waterwegen. Als jachtgebied wordt overwegend beschut liggend open water gebruikt. Soms 
jagen individuen ook in meer open lanen en boven hooilanden. De jachtgebieden liggen 
regelmatig tot op 3,5-7 km van de kolonieplekken. De individuen uit een kolonie verhuizen 
regelmatig. Watervleermuizen overwinteren in ondergrondse objecten, vaak in grote aantallen 
op zogenaamde hotspots. 
 
Waarnemingen 
In het Grebbeliniegebied zijn meerdere populaties aanwezig die voor het merendeel afhankelijk 
zijn van de (water-) kwaliteiten van de Grift en de naburige beken als jachtgebied. In en langs 
het visiegebied leven meerdere populaties. Slechts van een klein aantal groepen is de exacte 
verblijfplaatslocatie/gebied  in de zomer bekend.  
 
Dit zijn: 
A. de Coelhorst/de Schans. Mogelijk zijn ook individuen aanwezig in nabij gelegen doorlaten 

van de waterzuivering van Amersfoort of in boomholten op de Schans. 
B. Hoevelaken en omgeving. 
C. de Heiligenberg, Randenbroek en de Treek. 
D. Kasteelbos Renswoude  e.o. Dieren jagen in een groter gebied en gebruiken mogelijk de 

Luntersche beek om bij het Valleikanaal te komen. 
E. Lambalgen/Bruinhorst.  Er zijn aanwijzingen gevonden voor verblijfplaatsen in dit gebied, in 

de Lambalgen werden zwermende watervleermuizen gehoord. 
F. De Grebbeberg/Laarserberg. Dieren jagen hoofdzakelijk in de Blauwe Kamer, maar er loopt 

waarschijnlijk ook een route naar de Grift/ Valleikanaal via Heimerstein.  
 
Ook de aanwezigheid van een groep watervleermuizen in de omgeving van  Scherpenzeel en 
bij Veenendaal is aannemelijk. Tellingen van uitvliegende individuen geven aan dat de groepen 
middelgroot tot groot zijn. 
 
De opgaande lineaire elementen langs en dwars op de Grebbelinie dienen als vliegroute van en 
naar hun verblijfplaatsgebieden en de groepjes oude bomen bij o.a. de Lambalgen en de 
Coelhorst als (zomer-)verblijfplaatsen. Grote aantallen watervleermuizen overwinteren op en 
rond het vliegveld Soesterberg en in het pompstation bij Soestduinen. Kleinere aantallen 
overwinteren in de ijskelders en pompkelders op de Heuvelrug (Remmerstein/Heimerstein), bij 
Bennekom en in de steenfabriek en kasteelkelder Amerongen in de uiterwaarden van de Lek. 
Belangrijke verbindingsroutes zullen ergens tussen Amersfoort, Leusden-Zuid en Woudenberg 
moeten liggen. 
 
Kaartbeeld  
In het gebied komen meerdere groepen watervleermuizen voor. Van iedere groep is vaak maar 
een enkele of geen verblijfplaats bekend, terwijl groepen vaak meerdere verblijfplaatsen 
hebben en meerdere gebiedjes gebruiken. Het is onduidelijk hoe groot de verschillende 
populaties zijn. Geschat wordt dat minder dan 20% van de locaties met verblijfplaatsen in het 
gebied bekend is. 
Tellingen van uitvliegers laten zien dat het tenminste om 300-600 individuen gaat die ook 
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deels buiten het Grebbeliniegebied jagen. Er zijn maar een handvol locaties in het gebied 
gemeld waar watervleermuizen jagen.  
In het huidige kaartbeeld zijn maar enkele jachtplekken aangegeven. Op deze locaties wordt 
vaak wel door meerdere individuen gejaagd. Het huidige kaartbeeld geeft waarschijnlijk 
minder dan 2% van alle jachtplekken weer. 
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
In het gebied liggen diverse gebieden met boomholten, zowel op landgoederen als in groepen 
bomen langs het valleikanaal. De verbindingen van de landgoederen en Heuvelrug naar de 
jachtgebieden is in sommige delen van redelijke kwaliteit in andere van matige tot slechte 
kwaliteit. Ook de kwantiteit en kwaliteit van geschikte jachtgebieden is beperkt. Verschillende 
open water oppervlakten met stilstaand water groeien in de loop van het seizoen dicht met 
kroos, kroosvaren of algen, waardoor deze ongeschikt worden als jachtgebied. Dit gebeurt 
vooral snel als het water ondiep en eutroof is en niet beschaduwd wordt.   
 
Aanbevelingen 
Deze soort is bijzonder gevoelig voor verandering in bosstructuur om de verblijfplaatsen en 
aan de verblijfplaatsen zelf. Deze plekken worden resoluut verlaten. Ook het aanbrengen van 
verlichting of gaten in vliegroutes leidt al snel tot verlies aan leefgebied. De soort heeft 
robuuste zones nodig om van verblijfplaatsgebieden naar geschikte jachtgebieden te komen.  
 

• Houd bekende vliegroutes lichtvrij 
• Zorg voor een aaneen gesloten groentunnel of wand van verblijfplaats tot aan 

jachtgebied.  
• Vermijd verlichting bij bruggen en tunnels die ook gebruikt worden door 

watervleermuizen als jachtgebied of vliegrouten. 
• Verbeter de bereikbaarheid van de Eem en het Valleikanaal voor watervleermuizen 

door groene structuren te laten doorlopen zoals bij de Grebbeberg, Broekerbos,  en bij 
Coelhorst. 

• Verbreed het profiel van de beken en verlaag de doorstromingssnelheid  zodanig dat er 
geschikte jachtgebieden ontstaan voor watervleermuizen. 

• Zorg voor goede kwaliteit van de wateroppervlakten rond de werken en forten, zodanig 
dat deze minder snel dichtgroeien. 

• Vergroot de windbeschutting langs het Valleikanaal door brede rietstroken of 
elzensingels. 

  
 



VZZ                               Vleermuizen in de Grebbelinie 

 

36 

Baardvleermuizen 
 
Functionele eenheid 
Eigenlijk gaat het hier om twee soorten die met verschillende observatie/ inventarisatie 
technieken niet te onderscheiden zijn. Met zekerheid komt in het Grebbeliniegebied de gewone 
baardvleermuis voor (Myotis mystacinus) maar mogelijk is ook de brandt’s vleermuis (Myotis 
brandti) aanwezig. Voor de bescherming van de soort is het onderscheidt tussen de beide 
dieren niet relevant: wel is de Brandt’s vleermuis veel zeldzamer dan de baardvleermuis. 
 
De functionele eenheid voor baardvleermuizen bestaat uit: grotere kasteel- of kerkzolders met 
zijkamers of gebouwen met houten gevelbetimmering of achter luiken, lanen en een groot 
aantal bosjes, lanen en houtwallen in een ruim gebied rondom de verblijfplaatsen. Soms 
gebruiken baardvleermuizen ook boomholten of ruimten achter schors als verblijfplaats. Lanen 
en houtwallen worden gebruikt om van en naar de individuele jachtgebieden te komen. Op 
deze routes zijn vaak maar een of enkele dieren waar te nemen. De afstand tussen 
verblijfplaats en jachtgebied ligt tussen 1,5 en maximaal 15 km. Het gedrag van deze soort is 
zeer conservatief. Vaak zijn deze individuen uren en dagen achtereen op dezelfde jachtplek 
aanwezig. Deze bosjes en houtwallen moeten oorspronkelijk zijn (Kapteyn 1993). 
Baardvleermuizen overwinteren hoofdzakelijk in grotere typen deels bovengrondse gebouwen 
zoals forten, grote ijskelders, schuilgangen, oude steenfabrieken en kasteelkelders. 
Overwinterende baardvleermuizen zijn in het visiegebied (nog) niet aangetroffen. Bij Soest en 
Baarn en in de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn verschillende kelders met grotere aantallen 
overwinterende baardvleermuizen aanwezig. Deze overwinteringsplekken zijn kouder en iets 
droger dan voor de andere soorten.  
 
Waarnemingen 
Baardvleermuizen zijn tot nu toe maar op een klein aantal locaties waargenomen, namelijk in 
het dorp Leusden, bij het landgoed Stoutenburg, bij Geeresteyn en op het Landgoed de Boom. 
Een tweede groep waarnemingen komt uit de omgeving van Doorn-Leersum. Het is onbekend 
waar verblijfplaatsen van deze soort gezocht moeten worden. Het volgen van vliegroutes was 
tot nu toe weinig succesvol. De verblijfplaats(en) binnen de Grebbelinie moeten mogelijk 
gezocht worden in de driehoek Leusden-de Heygraaff-Woudenberg. Ongeveer de helft van de 
waarnemingen betreft individuen op route, de andere helft betreft steeds een jagend individu. 
Het merendeel van de jagende dieren betrof dieren jagend in lanen.  
 
Kaartbeeld  
Aangezien geen verblijfplaats bekend is, en dus ook niet de grootte van deze groepen, is geen 
schatting te geven van de compleetheid van dit kaartbeeld. 
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
Om de werkelijke verspreiding en landschapsgebruik in beeld te krijgen zijn een groot aantal 
velduren noodzakelijk. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om een goed beeld te krijgen 
van de aanwezigheid en belang van het gebied voor deze soort. 
 
Aanbevelingen 
 
• Een meer intensieve inventarisatie is noodzakelijk om de belangrijkste leefgebieden van 

deze twee soorten in beeld te krijgen.  
• Voorafgaand aan het verwijderen van begroeiing zoals houtwallen en bosjes moet 

duidelijk zijn of baardvleermuizen hiervan gebruik maken als jachtgebied, mede gezien 
het conservatieve gedrag.  
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Franjestaart 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid van leefgebieden bestaat voor Franjestaarten uit: oude potstallen of 
bosgebieden met veel spleetvormige boomholten zoals in Acacia’s en oude grove dennen, 
opgaande lijnvormige elementen, elzensingels, veestallen zonder nachtverlichting, poeltjes met 
stilstaand water. 
Franjestaarten vormen populaties van enkele tot meer dan 1000 dieren. Individuen verhuizen 
erg vaak, en verplaatsen ook hun niet vliegvlugge jongen. De in Nederland gevonden 
verblijfplaatsen hebben vaak maar 5-15 vrouwtjes. Vaak wordt maar een van de meerdere in 
het gebied verblijvende groepjes gevonden. De afstand die franjestaarten afleggen van en 
naar hun jachtgebieden is middelgroot.  
Franjestaarten jagen in een groot aantal verschillende biotopen: in onverlichte veestallen met 
nachtelijk vee, langs randen van zandverstuivingen, boven maïsakkers, in dennenbossen, 
boven rietmoerasjes, bospoeltjes en langs elzensingels. Voor het overwinteren verlaten 
franjestaarten grotendeels dit gebied. Overwinterende franjestaarten worden gevonden bij 
Amerongen en Doorn, maar vooral bij Utrecht-Houten, bij Apeldoorn en ten noorden van 
Arnhem. 
 
Waarnemingen 
Zomerwaarnemingen van franjestaarten zijn zeer schaars. Zeven van de acht 
vondsten/waarnemingen in de provincie Utrecht komen uit de Gelderse Vallei/ het ruimere 
Grebbeliniegebied. In een boomholte op den Treek werd een levende franjestaart 
waargenomen, bij ’t Jachthuis (Slaperdijk) en bij Voskuilen werd een dood exemplaar 
gevonden. Bij Woudenberg en stelling de Roffelaar werden onbevestigde 
detectorwaarnemingen gedaan. Bevestigde detectorwaarnemingen komen uit 
Hooglanderveen/Holkerveen. Daarnaast werd een franjestaart teruggevonden in een braakbal 
van het Leersumse veld. Er is maar een onbevestigde jachtlocatie bekend (Roffelaarskade) en 
een vliegroute  door de tunnel onder de A28 bij Hoevelaken. Al deze observaties leiden tot de 
conclusie dat er een tot drie groepen aanwezig zijn in het middendeel van de Grebbelinie, en 
een andere in de omgeving van Hoevelaken. 
 
Kaartbeeld  
Het huidige kaartbeeld geeft alleen een zeer grove indicatie waar groepen franjestaarten zich 
bevinden. In de omgeving van deze locaties bevinden zich ook jachtgebieden, vliegroutes en 
waarschijnlijk ook de verblijfplaatsen. 
Waarschijnlijk is minder dan 5% van het leefgebied bekend. 
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
Aangezien de exacte locaties van verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden nagenoeg nog 
onbekend is kan geen indicatie worden gegeven van de kwaliteit van de functionele eenheden 
van deze populatie(s). 
 
Aanbevelingen 
Jagende franjestaarten zijn lastig te horen met een vleermuisdetector. Er zijn nu andere meer 
succesvolle methoden waarmee de zomerlocaties gevonden kunnen worden (Limpens 2003, 
Trappman 2006.  
• Andere inventarisatietechnieken zullen ingezet moeten worden om de belangrijkste 

leefgebieden van deze soort in beeld te krijgen.  
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Meervleermuis 
 
Functionele eenheid 
De functionele eenheid voor meervleermuizen bestaat uit spouwmuren van enkele woningen of 
oudere fabriekspanden, een of meerdere vliegroutes langs houtwallen of lanen, leidend naar 
kanalen en vaarten of naar groot open water of veenweidegebieden met vele brede sloten. De 
afstand tussen verblijfplaats en jachtgebied is vaak 3,5-20 km. Voor overwintering legt deze 
soort grotere afstanden af van 50-250 km. Overwinterende meervleermuizen worden 
gevonden in bunkers bij Arnhem en Scheveningen en in groeven in Zuid-Limburg, Belgie en 
Duitsland.  
 
Waarnemingen 
Jagende individuen worden alleen in kleine aantalen waargenomen jagend boven de Lek en de 
Eem. In de nazomer zijn ook exemplaren aanwezig boven enkele oude zandwingaten bij 
Amersfoort. Grotere aantallen meervleermuizen jagen boven de Randmeren/ Veluwemeer en 
het westelijk deel van het veenweide gebied.  
 
Kaartbeeld  
De meervleermuis is een zeldzame vleermuis in het visiegebied. Het is niet uit te sluiten dat 
individuen op weg naar de groeven in zuid-Limburg in de nazomer jagen boven de Grift /het 
Valleikanaal en enkele zandwinplassen langs de snelwegen. Er wordt over het algemeen maar 
weinig veldwerk verricht in de perioden dat meervleermuizen doortrekken. 
Mogelijk zijn zelfs zomerkolonies aanwezig in/ om de Eempolder. Met een intensieve detector+ 
telemetrie studie konden voor het Gelderse deel van het Veluwemeer twee vrouwtjesgroepen 
gevonden worden en een drietal mannetjesgroepen (Limpens & Bach 2003). Het huidige 
verspreidingsbeeld van meervleermuizen in het Grebbeliniegebied is waarschijnlijk onvolledig.  
 
Kwaliteit van de functionele eenheden 
Meervleermuizen leven hoofdzakelijk in de meer open gebieden van Noord en West-Nederland. 
Geschikt jachthabtitat is maar op een klein aantal plekken aanwezig. Langs grote delen van 
het Valleikanaal ontbreken brede riet- en ruigtezomen, die een gebied aantrekkelijk maken als 
jachtgebied voor deze soort.  
 
Aanbevelingen 
Het is mogelijk dat in het gebied van het Valleikanaal meervleermuizen voorkomen. De 
aanbinding van potentiële verblijfplaatsgebieden met jachtgebieden is voor deze soort 
voldoende. Er zijn echter maar weinig kwalitatief goede jachtgebieden. 
• Het aanbrengen van brede riet/ruigtezomen langs het Valleikanaal kan het jachthabitat 

voor deze soort verbeteren. 
 
 
4.2 De compleetheid van de beschikbare vleermuisgegevens  
 
Er hebben binnen het visiegebied nauwelijks vleermuisinventarisaties plaatsgevonden. De 
gegevens met betrekking tot het voorkomen van vleermuizen in het gebied zijn grotendeels 
verzameld in het kader van het Vleermuis Atlasproject (1987-1996) op een 5 x 5 km schaal. In 
dit project werd meestal maar een enkel goed landgoed bezocht in een gebied van 25 km2. Al 
deze landgoederen liggen buiten het huidige plangebied. Voor enkele soorten werden toen 
minder goed werkende methodieken gebruikt. 
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Voor specifieke projecten zijn lokaal in het Grebbeliniegebied intensiever gegevens verzameld 
met betrekking tot het voorkomen van vleermuizen. Dit gebeurde onder andere voor de 
bosgebieden van het Utrechts Landschap, voor landgoederen onder beheer bij de PHB, voor de 
nieuwe afrit van de A12 bij Veenendaal (van Vliet 2004), voor bouwlocaties in Leusden en in 
het franjestaart project van 2000-2003. In 2000-2006 hebben diverse groene adviesbureaus 
(tijd- en gebiedsbeperkt) onderzoek uitgevoerd naar gebruik en voorkomen van vleermuizen in 
het gebied net ten noorden van Amersfoort (o.a Koopmans 2004). Lang niet al deze data zijn 
bij de zoogdierendatabank aangeleverd of zijn op detailniveau van een kilometerhok 
ingevoerd. 
 
 
4.2.2 Het kaartbeeld van de zomerverspreiding 
De waarnemingen uit de zoogdierdatabank zijn aangevuld met waarnemingen uit enkele nog 
niet verwerkte rapporten en veldverslagen. Er is al een redelijk beeld van de aanwezigheid en 
ligging van de belangrijkste verblijfplaatsgebieden van de algemenere soorten zoals gewone 
dwergvleermuis, rosse vleermuis en in mindere mate voor de watervleermuis. Er is een minder 
compleet beeld van de ligging van de verblijfplaatsgebieden van laatvliegers, gewone 
grootoren en ruige dwergvleermuizen. De locaties van de verblijfplaatsen van 
baardvleermuizen, meervleermuizen en franjestaarten zijn nog totaal onbekend.  
De compleetheid voor de ligging van de verblijfplaatsgebieden wordt voor de drie verschillende 
groepen geschat op 30-60%, 15-20% en 0%.  
In minder dan 5% van de kilometerhokken binnen de Grebbelinie zijn data met betrekking tot 
het voorkomen van jagende vleermuizen verzameld. Er zijn nauwelijks waarnemingen verricht 
buiten de “interessante” landgoederen. Deelgebieden zijn bijna in hun geheel niet 
geïnventariseerd. Dit zijn de delen die liggen tussen Opheusden en Ochten, Grebbeberg-
Veenendaal, Leusden-Amersfoort, rond Renswoude en tussen Hoogland en Eemnes.  
Voor een goede uitspraak over het voorkomen van diverse soorten zijn minstens 5-7 bezoeken 
noodzakelijk (Limpens & Twisk 2005, Limpens et al. 2000). Hiertoe behoren ook bezoeken in 
het vroege voorjaar en het najaar, en bezoeken in de vroege ochtend.  
De compleetheid van deze dataset ten opzichte van de werkelijke verspreiding ligt 
waarschijnlijk nog onder de 2%.  
Daarom is er, naast een expert judgement van welke elementen en gebieden waardevol 
kunnen zijn,  alleen maar een uitspraak mogelijk over welke soorten in het gebied voorkomen, 
maar niet waar. Ook zijn geen uitspraken mogelijk over het belang van verschillende 
deelgebieden. Het kaartbeeld van het voorkomen van vleermuizen en de exacte ligging van 
vleermuisleefgebieden in de Grebbelinie is dus zeer onvolledig te noemen.  
 
 
4.2.3 Het kaartbeeld van de winterverspreiding 
Eens in de 5-10 jaar worden groepjes (toegankelijke) kazematten gecontroleerd op het 
voorkomen van overwinterende vleermuizen. Hierbij worden meestal alleen de objecten tussen 
Wageningen en Veenendaal en rond Renswoude gecontroleerd. Over het voorkomen van 
overwinterende vleermuizen in andere deelgebieden zoals ten noorden van Amersfoort en bij 
Woudenberg is niets bekend. De dataset is onvolledig, minder dan 20% van de objecten is ooit 
bekeken. Om een goed beeld te krijgen over de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen 
in kleine objecten zijn tenminste 3 bezoeken in opeenvolgende winters noodzakelijk.  
 
Wel kan er een indruk gevormd worden over de kwaliteit van de objecten en hoe regelmatig 
vleermuizen in de verschillende objecten overwinteren. 
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5. DE IN EN OM HET VISIEGEBIED AANWEZIGE STRUCTUREN EN HUN BELANG VOOR 
VLEERMUIZEN 
 
De kaarten uit hoofdstuk 4 (bijlage 4) zijn samengevat tot een kaart met de belangrijkste 
structuren voor vleermuizen. Wanneer geen inventarisatiegegevens voorhanden zijn over het 
gebruik is naar aanleiding van het veldbezoek een indicatie gegeven van de kwaliteit van 
aanwezige elementen. In het kaartbeeld zijn dus ook de structuren aangeven die nog niet 
onderzocht zijn, maar mogelijk wel een functie voor vleermuizen hebben onder 
onbekend/geen info.   
 
5.1 De groene elementen 
 
5.1.1 De keerkades en liniedijkbegroeiing 
 
Huidige inrichting 
Een belangrijk element in de Grebbelinie en het meest herkenbare, is de liniedijk zelf.  
Daarnaast liggen er in het gebied diverse keerkades. Door verschillende vormen van beheer, 
inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen in de directe omgeving heeft de liniedijk een 
zeer divers uiterlijk.  
Er zijn delen die bijna geheel open zijn met uitzondering van een enkele solitaire 
meidoornstruik of knotwilg. Andere delen bestaan uit hoogopgaande struikbegroeiing met her 
en der een geknotte es of eik. Weer andere delen zijn halfopen, met oude uitgelopen 
eikenstobben en een elzenhaag aan de keelzijde. Andere delen zijn bosachtig (vooral nabij 
Leusden) en kenmerken zich door een dichte begroeiing van populieren gemengd met essen 
en eiken en diverse (aangeplante) soorten struiken.  
 
Op en rond de Grebbelinie zijn veel pseudo-acacia bosjes aanwezig, vooral op plekken waar 
veel beton in de grond zit (waar tijdens WO 2 gevochten is), zoals bij Leusden Zuid en de 
Laarserberg. Op enkele locaties zijn groepen oude populieren aanwezig met takbreuken en 
ingescheurde stammen, voornamelijk in het gebied rond Veenendaal. Op meerdere van deze 
locaties zijn paarverblijven van ruige dwergvleermuizen en rosse vleermuizen gevonden. Te 
verwachten zijn ook zomerverblijfplaatsen van watervleermuizen en franjestaarten, vooral in 
delen met meerdere van deze bomen bijeen. Langs en op de Grebbelinie liggen enkele 
bosgebiedjes met veel holten, zoals bij de enveloppe rond fort Daatselaar, bij boerderij de 
Engelaar, in en bij het Broekerbos, bij en in de Lambalgen, Bruinenhorst, bij en op landgoed 
Coelhorst en de Schans bij Amersfoort. In deze bosjes zijn meerdere verblijfplaatsen van 
watervleermuizen, gewone grootoren en rosse vleermuizen gevonden. In figuur 2 is aangeven 
waar deze groene structuren liggen en wat hun kwaliteiten zijn.  
 
De groene lijnvormige elementen zijn onderverdeeld in twee categorieën:  
- Structuren van matige kwaliteit als vliegroute voor diverse soorten vleermuizen; 
- Structuren van goede kwaliteit als vliegroute/ jachtgebied voor diverse soorten vleermuizen. 
 
De lijnvormige structuren van goede kwaliteit, maar zelfs die van matige kwaliteit, kunnen van 
bijzonder belang zijn als vliegroute voor nabij gelegen kolonies vleermuizen.  
 
In figuur 11 (bijlage 4) is in twee categorieën aangegeven wat de geschiktheid is van een 
gebied als verblijfplaats voor boombewonende soorten. 
 
- Gebieden van algemeen belang met maar enkele bomen die geschikt zijn als paarverblijf, 

zomerverblijfplaats. 
- Gebieden van bijzonder belang met meerdere boomholten/ spleten die geschikt zijn als 

paarverblijf, zomerverblijfplaats.  
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Bijzondere delen zijn: 
 
De Slaperdijk- de Groeperkade -het dijkje naar de Daatselaar 
 
Dit deel van de Grebbelinie loopt van Fort aan de Buursteeg via de Slaperdijk naar het Werk 
aan de Daatselaar.  Het talud van de dijk is minder hoog en minder stijl dan de Liniedijk langs 
het Valleikanaal/de Grift, en op veel plaatsen aan de dijkvoet zijn kleine elzengrienden 
aanwezig, afgewisseld met poeltjes. Alleen rond enkele werken zijn meerdere bomen met 
hogere leeftijd en holten aanwezig. Dit gebied vormt voor diverse vleermuispopulaties een 
mogelijk verblijfplaatsgebied, een goed jachtgebied en vormt de aansluiting van het 
vleermuisrijke kasteelbos Renswoude, de Luntersche beek en de wijdere omgeving. Hier liggen 
meerdere vliegroutes en het gebied heeft waarschijnlijk ook een verbindingsfunctie. De 
kwaliteit van deze structuur is goed aan de oostzijde van Renswoude, maar matig van kwaliteit 
aan de westzijde. Hier is de begroeiing vaak een zeer dicht struikgewas, vaak zonder oudere 
bomen. 
 
Omgeving Coelhorst en de Schans 
Op dit landgoed is een klein aantal verblijfplaatsen van vleermuizen bekend, ook vleermuizen 
uit kolonies uit Hoogland en mogelijk Amersfoort maken gebruik van dit gebied. Er zijn goede 
verbindingen vanuit Coelhorst naar de Eem, maar nauwelijks goede verbindingen vanuit 
Hoogland en Amersfoort noord naar dit gebied. Dit gebied heeft waarschijnlijk ook een 
verbindingsfunctie voor vleermuizen die in de stad Amersfoort komen overwinteren. Er zijn 
ingrepen gepland, waarbij zowel de kwaliteit van het jachthabitat sterk achteruit gaat alsook 
de kwaliteit van de vliegroutes en verbindingsroutes. De gemaakte effectrapportage houdt 
geen rekening met het eventueel voorkomen van paarverblijven van ruige dwergvleermuizen 
(geen onderzoek in goede periode) en geeft geen duidelijkheid over de herkomst (vliegroute) 
van het grote aantal jagende dwergvleermuizen in dit gebied. 
 
Amersfoort Zuid- Leusden Noord 
In de directe omgeving liggen diverse landgoederen met verblijfplaatsen van boombewonende 
soorten. Een deel van de soorten zal de groene corridor gebruiken om de A28 te passeren om 
in de stadsparken van Amersfoort te kunnen jagen en hun overwinteringsplekken te kunnen 
bereiken. In de omgeving van de Heiligenberg is een alternatieve passage voor vleermuizen 
van de A28 aanwezig die waarschijnlijk intensiever wordt gebruikt.  
 
Leusden –Asschatterkade 
Vooral het oostelijk deel is bijzonder gestructureerd. De bosstructuur op het werk en de hoog 
opgaande begroeiing op de keerkades vormen een goed jachthabitat voor een groot aantal 
soorten. In deze omgeving zijn ook bijzondere soorten als gewone grootoren, 
baardvleermuizen en franjestaarten te verwachten. Daarnaast zal de begroeiing op en langs 
het Valleikanaal en op de kade belangrijke vliegroute functies hebben voor de kolonies 
dwergvleermuizen en laatvliegers in Leusden.  
 
Leusden Zuid-De Boom-de Treek 
In dit gebied leven diverse bijzondere soorten vleermuizen, de exacte locaties van de 
verblijfplaatsen zijn niet bekend. Mogelijk zijn verblijfplaatsen aanwezig in de oude pseudo-
acacia’s en populieren op de liniedijk. Waarschijnlijk spelen de opgaande structuren een 
belangrijke rol in de kwaliteit als vliegroute en jachtgebied. Zowel aan de westzijde als aan de 
oostzijde van dit gebied zijn bevestigde waarnemingen van zomervoorkomen van 
franjestaartvleermuizen. Aan de westzijde en de noordzijde van dit gebied zijn bevestigde 
waarnemingen van het zomer voorkomen van baardvleermuizen.  
 
De Lambalgen/Bruinenhorst/Broekerbos 
In dit gebied zijn verblijfplaatsen van diverse soorten vleermuizen bekend. De exacte locatie 
en vliegroutes zijn nog niet geïnventariseerd. De begroeiing op en langs de liniedijk en op de 
keerkades hebben waarschijnlijk een belangrijke rol als vliegroute en jachtgebied. Nabij de 
Broekersluis zijn ook bomen aanwezig die door vleermuizen gebruikt kunnen worden als 
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verblijfplaats. Bijzonder als jachtgebied is de oude eikenlaan tussen het Valleikanaal en het 
Broekerbos. 
 
De Roode Haan- Slaperdijk bij Veenendaal 
Op enkele locaties zijn oude populieren aanwezig met afgebroken takken, bij het Werk aan de 
Roode Haan en langs de A12. Dit gebied kenmerkt zich door een beschutte ligging. Dit gebied 
heeft een goede kwaliteit als jachtgebied voor meerdere soorten vleermuizen. Waarschijnlijk 
gebruiken watervleermuizen enkele oude populieren op het werk als zomerverblijfplaats en zijn 
er paarverblijven aanwezig in de oude populieren zowel op het werk als aan de overzijde van 
de A12. Het zuidelijke gebied heeft waarschijnlijk ook een rol als vliegroute voor kolonies in het 
randstedelijke gebied van Veenendaal naar de goede jachtgebieden langs de A12. 
 
 
Grebbeberg, Laarserberg- Blauwe Kamer 
Op de Grebbeberg en Laarserberg zijn diverse groepen boombewonende vleermuizen 
aanwezig. Een groot deel van de dieren jaagt op en rond het Valleikanaal en de Grift en een 
ander deel jaagt in de Blauwe Kamer. Het is nog onduidelijk waar precies de vliegroutes lopen. 
In het gebied is geen enkele doorlopende groene corridor naar het Valleikanaal/de Grift en 
naar de Blauwe Kamer meer aanwezig. 
Daarnaast is dit gebied van bijzonder belang als paargebied voor rosse vleermuizen en ruige 
dwergvleermuizen. Veel van de holten in pseudo-acacia’s en de slechte beuken in het gebied 
worden in het najaar gebruikt als paarverblijf. Bijzonder te noemen is het pseudo-acacia bosje 
bij Achterberg. 
 
De Bennekomse Meent bij Wageningen 
De restererende laanstructuren die in dit gebied nog aanwezig zijn, zijn intensief gebruikte 
jachtgebieden en vliegroutes voor vleermuizen uit de rand van Wageningen. Daarnaast worden 
verschillende bomen met holten gebruikt als paarverblijf van rosse- en ruige 
dwergvleermuizen. Vanuit Wageningen zijn er geen doorlopende groene corridors meer naar 
het Valleikanaal/de Grift. 
 
Beheer 
Het beheer van de liniedijken en keerkades is zeer divers: van (bijna) niets doen tot een 
intensief hakhoutbeheer van 3-5 jaar of beweiding met schapen. Op sommige plaatsen worden 
de essen gespaard en de eiken weggekapt, terwijl in andere delen juist de eiken gespaard 
worden. Enkele delen van de liniedijk worden permanent begraasd door schapen waardoor er 
hier een voor vleermuizen gunstige halfopen structuur ontstaat. Door constant dezelfde 
voerplekken te gebruiken in combinatie met permanente begrazing ontstaat er lokaal matige 
tot sterke erosie in het profiel.  
Langs verschillende kades en liniedijken rond Woudenberg is er een hakhoutbeheer, waarbij 
vaak alle boomsoorten worden weggezaagd met uitzondering van essen.  
 
Het belang voor vleermuizen 
Vaak zijn de hoog opgaande groene structuren langs de “keel” zijde (meestal  de westzijde van 
het Valleikanaal/ de Grift en de oostzijde van de Eem, de enige in de directe omgeving gelegen 
robuuste noord-zuid structuur. Deze structuur verbindt enkele andere hoog opgaande 
structuren in west-oost richting. Zij vormen de belangrijke (onverlichte) groene corridors het 
stedelijk gebied in en uit voor vleermuissoorten die in het randstedelijke gebied hun 
zomerverblijfplaatsen hebben (rotswand bewonende soorten) en voor andere soorten om in de 
herfst en winter in de oude kelders van de binnenstad te komen.   
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Verschillende met bomen begroeide keerkades en delen van de begroeide liniedijk vormen ook 
de groene corridor tussen de zomerverblijfplaatsen van boombewonende soorten en hun 
jachtgebieden boven en langs de liniedijken en omgeving. De ruimte tussen de bomen en 
struiken bepaalt in sterke mate welke soorten vleermuizen op deze plekken jagen of kunnen 
jagen (Jansen, Limpens & Dekker 2007). Een geheel gesloten structuur is alleen aantrekkelijk 
voor enkele soorten, evenals een sterk opgeschoren laan. Lanen en houtwallen met een deels 
goed ontwikkelde struiklaag worden bejaagd door gewone grootoren. In vochtige bosgebieden 
met veel vliegruimte tussen en onder de bomen zijn grote aantallen jagende 
dwergvleermuizen aan te treffen. 
 
Daarnaast zijn enkele boomgroepen op de liniedijken en keerkades in de Grebbelinie  van 
zodanige structuur en leeftijd dat zij zelf ook (kunnen) dienen als zomer-, paar- en 
winterverblijfplaatsen voor verschillende soorten vleermuizen. Op een aantal locaties zijn de 
bomen ouder dan 50 jaar (zachthout) en 80 jaar (hardhout). In deze boomgroepen zijn vaak 
geschikte holten voor vleermuizen aanwezig, die regelmatig ook door vleermuizen gebruikt 
worden. 
 
Aanbevelingen 
 
• Indien ingrepen gepland worden,  zoals het verwijderen van gevaarlijke of oude bomen, 

is altijd een check vooraf noodzakelijk. Met een inventarisatie moet vastgesteld worden 
wat het belang is van deze bomen als verblijfplaats of paarplaats voor vleermuizen. 

• Dijkvakken met een volledig huidig hakhoutbeheer moeten omgevormd worden in een 
hakhoutbeheer met grotere staanders tenminste om de 10- 20 meter.  

• Bij verkeersreconstructies is extra aandacht voor wegbeplanting en begroeiing op 
keerkades nodig. Bij reconstructies van kruisingen worden bomen meestal niet herplant, 
waardoor gaten in lanen zijn ontstaan, zoals bij Achterberg, Scherpenzeel en Leusden.  

• De lanen vanuit de verschillende dorpen en steden en de oudere bosgebieden die richting 
het Valleikanaal lopen zijn vaak van matige kwaliteit en vertonen gaten.  

 
 
5.2 De blauwe elementen 
 
Elementen van water zijn aanwezig in de vorm van het Valleikanaal/ de Grift, enkele bredere 
beken, meerdere smalle beken en enkele fortgrachten en vijvers (tankgrachten).  
 
Huidige inrichting en beheer 
Het Valleikanaal/ de Grift is een langzaam tot matig snel stromende wetering die nu 
voornamelijk wordt gebruikt voor de regulering van de waterhuishouding in de Gelderse Vallei. 
Op diverse punten stromen beken het kanaal in. 
De kades zijn vaak strak, steil. Op enkele punten zijn smalle natuurvriendelijke oevers 
aangebracht, zoals bij Woudenberg en Wageningen.  
Verschillende delen liggen beschut achter hoge bomen, andere liggen in open gebied. Op 
enkele plekken ligt een extra kanaal langs het Valleikanaal, dat soms breed is (ten noorden 
van Veenendaal) maar meestal niet meer is dan een halfdroge sloot. Op meerdere locaties in 
het gebied werden bij landelijk gelegen woonhuizen halogeen schijnwerpers gericht op 
opgaande begroeiing, zoals langs de oostzijde van de linie nabij Woudenberg, bij de 
Grebbeberg en bij Renswoude is aangetroffen. 
 
Bijzondere delen 
Vooral de delen die direct bij oudere landgoederen liggen, of in het buitengebied direct bij de 
stadrand, zijn van groter belang (tot 2 km uit de bebouwing). Ook de vochtige hooilanden en 
ruigtevelden direct aan het water liggend en in mindere mate de weilanden vormen belangrijke 
jachtgebieden voor dieren uit de omliggende verblijfplaatsen van rosse vleermuizen en 
laatvliegers. 
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Het belang voor vleermuizen 
Het Valleikanaal en de diverse beken, waaronder vooral de Heiligenbeek, worden intensief 
gebruikt als vliegroute en jachtgebied door verschillende soorten vleermuizen. Op verschillende 
locaties langs en boven deze objecten zijn grotere aantallen jagende vleermuizen 
aangetroffen. Concentraties jagende vleermuizen zijn te vinden in de windbeschutting van 
dijklichamen en opgaande begroeiing.  
De kleinere beken en weteringen zijn vaak belangrijke vliegroutes voor verschillende soorten 
vleermuizen van en naar hun jachtgebieden, vooral als deze aan maar een enkele zijde over 
grotere afstand een opgaande begroeiing heeft. Indien de wetering in een breed profiel ligt 
wordt deze ook gebruikt als jachtgebied door verschillende soorten vleermuizen. Bij 
wateroppervlakten groter dan 6 meter wordt er door verschillende soorten vleermuizen boven 
gejaagd. Indien beide structuren afwezig zijn is de functie als jachtgebied zeer beperkt. 
Gebruik als vliegroute is al mogelijk bij waterlopen met minder dan 1,5 meter breed 
wateroppervlakte. 
 
Aanbevelingen 

• Op kruisingen met menselijke infrastructuur zijn knelpunten ontstaan. Deze knelpunten 
kunnen bij een nieuwe inrichting opgelost worden.  

• Het verlichten van brugonderdoorgangen, of het uitstralen van verkeersverlichting op 
deze waterpartijen zal beperkt moeten worden.  

• De lichtintensiteit op het wateroppervlakte en omliggende begroeiing kan niet meer 
dan 0,1 lux  zijn. 

• Een nachtelijke inspectie geeft een goede indruk waar schadelijke of op onwenselijke 
plaatsen verlichting aanwezig is. 

 
 
5.3 De rode elementen 
 
In het gebied liggen diverse bouwwerken die een onderdeel zijn van de Grebbelinie, of geen 
onderdeel zijn maar wel in het gebied liggen. Onderscheiden zijn de kazematten en bunkers, 
de boerderijen, de stads- en dorpranden en de stadscentra.  
 
 
5.3.1 De kazematten en bunkers 
 
Huidige inrichting en beheer 
Tijdens het veldwerk werden in het gebied 68 Nederlandse kazematten aangetroffen, waarvan 
7 in opgeblazen toestand. Tevens liggen in het onderzochte gebied 9 Duitse kazematten (figuur 
12, bijlage 4). De inrichtingstoestand verschilt per regio. In het gebied ten noorden van 
Amersfoort zijn veel van de kazematten toegankelijk, en vooral in objecten bij Amersfoort ligt 
veel vuil.  
De kazematten rond Leusden zijn alle afgesloten. Ook de kazematten tussen Woudenberg en 
Veenendaal zijn vaak afgesloten of afgesloten geweest. De objecten op de Asschaterkade en 
tussen de Boom en Woudenberg zijn open.  
Indien de objecten zijn afgesloten (op SBB terrein) is er vaak een brievenbus met  lichtklep op 
aangebracht. Dit type toegang is voor veel soorten vleermuizen ongeschikt. Door het 
verschuiven van de grond zitten deze openingen ook regelmatig onder de grond of liggen 
onder dichte bramenstruiken. In de objecten waar ’s winters vleermuizen overwinteren worden 
waarschijnlijk de alternatieve ingangen gebruikt. Op een locatie (Heimerstein) zijn 
overwinterende vleermuizen verdwenen door restauratiewerkzaamheden en het huidige 
gebruik. 
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Bijzondere delen 
De Nederlandse kazematten zijn zeer klein van volume, en hebben vele openingen naar buiten 
toe. Hierdoor zijn zij in hun huidige staat weinig geschikt als overwinteringplek voor 
vleermuizen. Bovengronds liggende bunkerachtige objecten kunnen door vleermuizen gebruikt 
worden als zomerverblijfplaats, maar door regelmatig vandalisme is dit waarschijnlijk niet 
(meer) het geval in het Grebbeliniegebied. Tot nu toe zijn in vier objecten overwinterende 
vleermuizen aangetroffen. Dit zijn twee grotere mitrailleurkazematten bij Heimerstein en op de 
Schans en twee Duitse kazematten bij de Boom en langs het spoor bij Juffrouwwijk. De Duitse 
kazematten zijn door hun betonvolume veel stabieler in temperatuur dan de kleine 
Nederlandse kazematten. Voor Nederlandse kazematten is een gronddek noodzakelijk om deze 
geschikt te maken (houden). Alleen de grotere stekelvarkens W5 die onder bomen gelegen 
zijn, zijn met aanpassingen geschikt te maken voor vleermuizen als winterverblijfplaats*. 
Bijzonder geschikt zijn locaties waar meerdere objecten tegelijk ingericht kunnen worden. Het 
is niet onmogelijk dat de nu nog voor mensen ontoegankelijke objecten wel door 
overwinterende vleermuizen worden gebruikt. 
 
Aanbevelingen  
• Inrichting voor een toeristische functie is alleen mogelijk als duidelijk is dat dit object 

voor vleermuizen geen functie heeft. Deze controle zal in een of twee winters 
voorafgaand aan de geplande verandering met behulp van endoscopen of videoscopen 
moeten plaatsvinden.   

• Bij kleinere temperatuurinstabielere objecten zijn tenminste inspecties in drie 
opeenvolgende jaren noodzakelijk om vast te stellen dat er geen gebruik van wordt 
gemaakt.  

• Voor het succesvol inrichten en beheren van kazematten als 
vleermuiswinterverblijfplaatsen  specifieke kennis nodig (zie Limpens, Jansen & Dekker, 
2007).  

• Richt vooral de grotere Duitse kazematten en enkele grotere Nederlandse kazematten (in 
groepjes van 3-5) in als vleermuiswinterverblijf, waarbij extra aandacht wordt gegeven 
aan de afsluiting en de interne inrichting. Ook de inrichting van de omgeving speelt een 
belangrijke rol (Jansen, Limpens en Dekker 2007). De objecten moeten onder een 
bomendek staan en groen aangesloten zijn.  Houdt deze objecten toegankelijk voor 
jaarlijkse inspecties. 

 
Inrichten van kazematten en bunkers tot vleermuiswinterverblijfplaatsen 
 
De Duitse bunkers zijn 4-8x  groter dan de Nederlandse kazematten. De buitenwanden zijn 2-
5x zo dik. Hierdoor zijn zij potentieel geschikter dan de Nederlandse kazematten. Het klimaat 
in de bunker moet vochtig, donker en net vorstvrij zijn. Indien de grote opening aan de 
voorzijde afgesloten wordt, en de ingang aan de achterzijde sterk verkleind is, is dit object al 
geschikt als winterverblijfplaats. Het aanaarden van het object vergroot de stabiliteit van het 
binnenklimaat, maar het voornaamste is het aanbrengen van een bosstructuur om het object. 
Om verdere verstoring en vandalisme te beperken is het afsluiten van deze objecten in de 
periode 15 juli-15 april noodzakelijk. Er zijn diverse materialen en afsluitmethoden denkbaar. 
De zoogdiervereniging heeft ervaring met vandalismebestendige afsluitingen. Vooral de 
verdekt en aan de binnenzijde aangebrachte afsluitingen in slotkappen zijn nauwelijks te 
kraken. Het aantal schuilplekken in deze objecten is gering, en kan met op korte afstand 
geplaatste wandplaten vergroot worden. Tijdens het veldwerk is een lijstje gemaakt van de 
meest geschikte locaties en objecten.   
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5.3.2 De doorlaten, bruggen en sluizen 
 
Op verschillende locaties in de Grebbelinie zijn doorlaten en sluizen voor water aanwezig 
(figuur 13 in bijlage 4). Enkele hiervan hebben hun oorspronkelijke functie verloren zoals de 
doorlaten in het dijkje naar het werk aan de Daatselaar.   
 
Huidige inrichting 
De meeste doorlaten hebben nog hun oorspronkelijke functie. De gecontroleerde bruggen en 
sluizen bieden vleermuizen niet of nauwelijks mogelijkheden om overdag te schuilen. Enkele 
doorlaten lijken wel geschikt als zomer- of winterverblijfplaats, o.a. bij de provinciale weg 
Woudenberg- Scherpenzeel en bij de waterzuiveringsinstallatie. Alleen enkele lange doorlaten 
kunnen door vleermuizen gebruikt worden als zomer- of winterverblijfplaats. Op een aantal 
locaties zijn de doorlaten vervangen door lage duikers of chiffons zoals onderaan de 
Grebbeberg en op enkele locaties langs de A12. Enkele doorlaten hebben hun functie verloren 
doordat waterstromen zijn omgeleid.  
 
Bijzondere delen 
De twee ongebruikte doorlaten in het dijkje naar de Daatselaar kunnen geschikt worden voor 
overwinterende vleermuizen, evenals de twee doorlaten bij Fort aan de Buursteeg. De 
doorlaten onder de A1, de A12, de A28 en de spoorlijn spelen een belangrijke rol in de 
doorlaatbaarheid/ de mogelijkheid grote infrastructuur te kunnen “oversteken”. Doorlaten met 
tenminste 0,60 meter ruimte tussen het wateroppervlakte en het wegdek zijn vaak belangrijk 
als vliegroute voor diverse soorten vleermuizen zoals watervleermuizen, franjestaarten en 
gewone grootoren.  
 
Het belang voor vleermuizen 
Indien bruggen voldoende hoog boven het wateroppervlakte zijn, vliegt de helft van de soorten 
onder de brug of in de duiker naar de andere zijde. De andere helft van de soorten gebruikt 
plekken waar de vegetatie zo dicht mogelijk aan de wegrand staat en hopt zo over. Doorlaten 
die onder infrastructuur doorlopen zoals provinciale wegen, snelwegen en spoorlijnen zijn 
belangrijke elementen voor enkele soorten vleermuizen, omdat zij de doorlaatbaarheid van het 
landschap sterk vergroten. Veel van deze doorlaten worden op route gebruikt om naar 
jachtgebieden aan de andere zijde te komen. Dit is onder andere bekend van enkele doorlaten 
onder de A1, de A12 en de spoorlijn. 
Op verschillende locaties zijn de doorlaten extra verkleind, waardoor bij hoge waterstand voor 
vleermuizen problemen kunnen optreden. Zeer waarschijnlijk zullen de huidige sluizen en 
doorlaten wel de belangrijke functie hebben als vliegroute voor verschillende soorten Myotis-
vleermuizen en gewone grootoren vooral op die locaties waar deze infrastructuur kruisen 
(spoorlijnen, provinciale en rijkswegen) of in relatief open gedeelten liggen. Lange doorlaten 
met een lengte van meer dan 8 meter en een plafond waarin kieren en spleten voorkomen 
kunnen door vleermuizen gebruikt worden als winterverblijfplaats. Twee van zulke doorgangen 
worden onregelmatig gecontroleerd op overwinterende vleermuizen, maar deze zijn tot op 
heden niet aangetroffen.  
 
Aanbevelingen 

• De zones die door vleermuizen worden gebruikt onder wegen en spoorlijnen door 
dienen geheel onverlicht te blijven. Ook de hop-overs dienen grotendeels onverlicht te 
blijven. Bij wegreconstructies of wegonderhoud dienen deze zones tenminste in 
dezelfde kwaliteit behouden te blijven. 

• Bij de aanleg van kanoroutes dienen de onderdoorgangen bij drukke verkeerswegen 
onverlicht te blijven (<0,1 lux !!). Bij lokale wegen zijn meerdere oplossingen mogelijk. 

• Indien werkzaamheden worden voorgenomen in deze delen kan een dergelijk knelpunt 
opgelost worden door het aanbrengen van ruimer gedimensioneerde duikers of 
doorlaten. Het vergroten/verruimen van deze doorlaten maakt deze ook geschikter 
voor andere soorten.  Wanneer chiffons vervangen kunnen worden wordt de 
doorlaatbaarheid van het landschap voor vleermuizen sterk vergroot. De te gebruiken 
afmetingen verschillen per soort (zie Limpens en Twisk 2004). 



VZZ                               Vleermuizen in de Grebbelinie 

 

47 

• De doorlaten die hun watervoerende functie verloren hebben, en geen functie hebben 
als vleermuispassage kunnen eenvoudig en met beperkte middelen een nieuwe functie 
krijgen als overwinteringsplek voor vleermuizen. Dit kan door een of meerdere zijden 
weer met balken en zand af te sluiten. Kansrijke objecten liggen in het dijkje bij fort 
Daatselaer en naast de spoorlijn bij Fort aan de Buursteeg. 

 
 
5.3.3 De oude boerderijen 
 
In het Grebbeliniegebied liggen diverse oude boerderijen. Een klein aantal boerderijen ligt op 
korte of middellange afstand van het Valleikanaal en enkele bosgebiedjes. In gebouwdelen van 
deze oudere boerderijen kunnen koloniegroepen van verschillende soorten vleermuizen 
aanwezig zijn. Herstel en inrichting van verblijflocaties kunnen een bedreiging zijn voor deze 
groepen die vaak al tientallen jaren gebruik maken van deze locaties. Op de zolderruimten 
kunnen verblijfplaatsen van diverse soorten vleermuizen aanwezig zijn zoals de zeldzame 
franjestaart en soorten zoals laatvliegers en gewone grootoorvleermuizen. Achter de luiken of 
gevelbetimmering kunnen baardvleermuizen aanwezig zijn. Indien ’s nachts nog vee op stal 
staat in zogenaamde potstallen, zullen deze stallen intensief gebruikt worden door 
franjestaarten als jachtgebied (c.f. Trappman 2006). In de kaart in de bijlage (figuur 14) is 
aangeven welke boerderijen direct in of bij de Grebbelinie liggen en minder intensief gebruikt 
worden en nog niet gemoderniseerd zijn en dus mogelijk zomerverblijfplaatsen van 
vleermuizen hebben. 
 
Huidige inrichting en beheer 
Bij de reconstructie Gelderse Vallei zullen enkele agrarische bedrijven uitbreiden of 
gemoderniseerd worden, andere zullen inkrimpen of geheel stoppen. Verschillende gebouwen 
van deze historische boerderijen zullen hierna opgeknapt worden en nieuwe functies krijgen 
als moderne woningen, zorgboerderijen en recreatie boerderijen.  
 
Bijzondere delen 
Rondom dit gebied zijn enkele zomerwaarnemingen van de zeldzame baardvleermuis en 
franjestaart bekend. De exacte locatie van de verblijfplaatsen jachtgebieden en vliegroutes van 
deze twee soorten is tot nu toe onbekend. Het is zeer aannemelijk dat de Grebbelinie een 
groot deel uitmaakt van het leefgebied. Waarschijnlijk is deze soort aan te treffen in een van 
de oude boerderijcomplexen. Vooral tussen Leusden en Veenendaal zijn een groot aantal 
historische boerderijen aanwezig. 
De potstallen, voor zover nog aanwezig in het gebied, zijn belangrijk als jachtgebied, terwijl de 
oudere zolders waarschijnlijk gebruikt worden als verblijfplaats.  
 
Aanbeveling 

• Geadviseerd wordt deze boerderijen gericht te laten onderzoeken op aanwezigheid van 
vleermuiskolonies zoals met het project “voor franjestaarten de boer op” in de 
Achterhoek.  

• Voorafgaand aan de verbouwing of herbestemming moet duidelijk zijn of zeldzame 
vleermuizen aanwezig zijn. 

• Het gebruik en de bouw van dichte potstallen dient gestimuleerd te worden.  
 
De voorgestelde ingrepen in dit gebied zijn van dien aard dat gerichter onderzoek noodzakelijk 
is naar het landschapgebruik van de franjestaart en baardvleermuis. 
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5.3.4 De stadsrand 
 
Huidige inrichting en beheer 
De stads- en dorpsranden bestaan vaak uit drie contrasterende gebieden. Nieuwbouwwijken, 
bestaande uit moderne woningen en groenvoorzieningen met veel water en boomgroepjes en 
groenstroken. Industriegebieden bestaande uit grote moderne loodsen, enkele drainagesloten 
en weinig tot geen opgaand groen. Verrommelde overgangsgebieden met enkele van 
bestemming veranderde agrarische bedrijven zoals maneges, bouw-, sloop- en 
transportbedrijven met ertussenin verruigde open terreinen. In sommige gevallen is het gebied 
al sterk uitgeruimd.  
 
 
Bijzondere delen 
In de nieuwbouwwijken kunnen diverse groepen vleermuizen aanwezig zijn, die water en 
groenpartijen gebruiken als jachtgebied. Ook de verruigde terreinen worden op speciale 
avonden intensief als jachtgebied gebruikt, maar het verrommelde stadsrand gebied heeft 
vooral een functie als vliegroute naar goede jachtgebieden in het buitengebied en een functie 
als verbindingsgebied naar in de oudere steden liggende winterverblijfplaatsen. Vaak liggen 
deze routes langs de historische lanen en singels of oude spoortrajecten.  
 
Aanbeveling 

• Houdt bij inrichting van dit gebied rekening met de functies van opgaande 
groenstructuren voor vleermuispopulaties.  

• Draag zorg dat bij veranderingen in infrastructuur geen knelpunten ontstaan, en neem 
oude knelpunten weg door het vervangen van chiffons en lage duikers door 
hogere/ruimere duikers of bruggen. 

• Respecteer onverlichte groene corridors, bij voorkeur langs water de stad in. Houdt met 
bebouwing en aanleg van sportvelden voldoende afstand, of breng afschermingen aan. 

 
 
5.3.5 Het stadscentrum 
 
Huidige inrichting 
Het stadscentrum is grotendeels versteend, er zijn maar een beperkt aantal stadsparken en 
singels aanwezig waar vleermuizen kunnen jagen. Midden in het stedelijk gebied zijn vaak 
geen of maar kleine kraamkolonies vleermuizen aanwezig. Wel verblijven er in het stedelijke 
gebied een groot aantal mannetjes van gewone dwergvleermuizen en enkele laatvliegers.  
 
Belangrijke delen 
Het stadsgebied vervult een belangrijke rol als paarplek voor de gewone dwergvleermuis. Ook 
in de stadsparken zijn paarplekken van ruige dwergvleermuizen en rosse vleermuizen 
aanwezig. Enkele bijzondere gebouwen hebben de functie als massa-winterverblijfplaats voor 
gewone dwergvleermuizen. Deze vleermuissoort maakt gebruikt van het 2°C warmere 
stadsklimaat om de winter door te komen en is tijdens warmere winterdagen ook jagend in de 
stadsparken aan te treffen. In het stadscentrum overwinterende gewone dwergvleermuizen 
komen uit een groot gebied om de stad heen, tot uit een omtrek van 40 km.  
De Grebbelinie vervult waarschijnlijk een belangrijke rol als verbindingsgebied naar de 
stadscentra van Amerongen, Veenendaal en Amersfoort .  
In speciale, vaak oudere jaren ‘30 wijken zijn ook grotere aantallen overwinterende ruige 
dwergvleermuizen te vinden. De winterlocaties van ruige dwergvleermuizen liggen vaak dicht 
bij oudere parken aan singels of grotere waterwegen.  
 
Aanbeveling 

• Zorg ervoor dat de locaties van deze massa-overwinteringsplekken bekend zijn, alsook 
de route hiernaartoe. Zorg ervoor dat langs deze route voldoende paarverblijven 
aanwezig blijven bij sloop en nieuwbouw langs dit gebied. Zorg er ook voor dat rond 
deze paarverblijven groene structuren aanwezig zijn die kunnen dienen als jachtgebied. 
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6. BESCHRIJVING VAN DE VERSCHILLENDE TYPEN INGREPEN; ONTWIKKELINGEN 
EN DE MOGELIJKE CONFLICTPUNTEN/ OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
In opdracht van de Provincie Utrecht is een ontwerphandreiking in ontwikkeling voor het 
Grebbeliniegebied. Hierin worden de historische achtergronden, het huidige landschap en een 
visie voor verschillende deelgebieden gegeven. De inspiratie is de Grebbelinie herkenbaarder 
en meer beleefbaar te maken, door het versterken van het landschap van linie zelf en andere 
ontwikkelingen af te remmen of hierop aan te passen. Dit alles met respect tot de 
verschillende tijdslagen, het omringende landschap, ecologie en wensen van verschillende 
betrokken partijen.  
 
In het Grebbeliniegebied bestaan veel initiatieven voor nieuwe projecten. Een aantal ingrepen 
wordt voorgesteld voor de gehele linie, andere worden alleen voorgesteld voor een deelgebied 
of voor een specifieke locatie. Een groot manco is dat er geen goede dataset bestaat met 
betrekking tot het voorkomen van vleermuizen en gebruik van bepaalde structuren. Bij het 
beoordelen van effecten van nieuwe ontwikkelingen moet gekeken worden naar (potentiële) 
conflicten en effecten op de bekende of te verwachten functies voor vleermuizen 
verblijfplaatsen, zwermlocaties jachtgebieden, vliegroutes, verbindingsfuncties. Deze 
beoordeling dient uitgevoerd te worden bij ontwikkeling en beheer en onderhoud van forten, 
werken, liniedijken en keerkades met betrekking tot:  
 
De bomen en opgaande groenstructuren op de liniedijk en dwarskades en op en om de 
forten 
- kappen van bomen 
- kappen van verbindende structuren 
- verlichten van bomen en structuren 
 
Het landschap op en om de linie  
- nieuwbouw gebouwen, wegen, en parkeerterreinen 
- veranderen van beheer van vegetatie en structuren 
- verlichten 
- recreatief gebruik 
 
De kazematten, bunkers, bruggen en doorlaten  
- verbouwen of restaureren van delen (van) 
- slopen van delen van 
- ontoegankelijk maken 
- open of dichtmaken, verstoren van luchtstroom en binnenklimaat 
- gebruik voor rondleidingen, activiteiten of opslag 
 
De oudere boerderijen, inclusief de stallen 
- verbouwen of restaureren van delen (van) 
- slopen van of delen (van) 
 
Voor de beoordeling van effecten van een ontwikkeling, ingreep, verandering van gebruik, of 
van beheer of onderhoud op of om een kazemat/bunker, een concrete locatie of 
landschapselement op of in de linie moet dus gekeken worden:  

 Of een bepaalde functie daar bekend is of verwacht mag worden 
 Of er gegevens over die gebruiksvorm door vleermuizen/ functie voor vleermuizen 

bekend zijn en of soorten en aantallen bekend zijn. 
 Of op grond daarvan nader onderzoek nodig is en welke functie dan onderzocht moet 

worden. 
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6.1 De groene elementen 
 
De groene elementen in het gebied zijn de met bomen en struiken begroeide liniedijk en 
keerkades, de bomen en struiken op en om de forten en werken en diverse bosjes. Afhankelijk 
van de ligging, leeftijd en beheer hebben deze voor veel soorten vleermuizen tot 6 
verschillende functies. Dit zijn jachtgebied, vliegroute, zomerverblijfplaats, paarverblijfplaats, 
verbindingsroute en winterverblijfplaats. In deze elementen worden de meeste ingrepen 
voorgesteld. Het belang van dichte hoogopgaande groene structuren als jachtgebied in een 
open landschap is groot. Dit zijn de enige windbeschutte plekken waar insecten zich 
verzamelen en efficiënt foerageren onder wisselende weersomstandigheden mogelijk is, vooral 
naarmate de structuren meer robuust en hoger zijn (Verboom & Spoelstra 1999). Daarnaast 
vormen veel van deze elementen essentiële verbindingen tussen de verblijfplaatsgebieden en 
de jachtgebieden.  
 
Het verwijderen van deze elementen voor een historische reconstructie op een locatie is alleen 
mogelijk wanneer deze elementen geen belangrijke functie voor vleermuispopulaties hebben.  
Naar gelang de aan- of afwezigheid van soorten vleermuizen zijn er verschillende optimale 
vegetatiestructuren van de begroeiing op de liniedijk en kades zelf. Een kale inrichting is de 
meest ongunstige voor vleermuizen en kan leiden tot het doorsnijden en uiteindelijk tot het 
uiteenvallen van functionele leefgebieden. Een niet geheel gesloten bosstructuur is 
waarschijnlijk de meest optimale, ook voor de zeldzame soorten. De soorten verschillen wel in 
welke bosstructuur optimaal is (Roche & Eliott 2000, Meschede et al. 2002, Meschede & Heller 
2000).  
 
Indien delen uit veiligheidsoverwegingen of recreatieve/landschappelijke overwegingen gekapt 
moeten worden kan dit alleen door het aangeven van het belang voor vleermuizen, het 
realiseren van een alternatieve route vooraf en met een ontheffing F&F wetgeving. 
Ontwikkeling van dit gebied tot een recreatief aantrekkelijk gebied biedt ook de mogelijkheid 
ontbrekende delen van houtwallen of lanen weer te herstellen. Afhankelijk van een meer of 
minder rigide uitvoering en het bieden van alternatieven, zullen deze ingrepen grote of minder 
grote effecten hebben op lokale en regionale populaties vleermuizen. Er zijn ook kansen om 
lokaal de situatie voor vleermuizen te verbeteren. 
 
 
6.1.1 Het herkenbaarder maken van forten en werken en het herkenbaarder maken 
van de liniedijk 
 
Het herstel van het profiel en gracht op forten en werken 
 
Risico: Bij een onzorgvuldige uitwerking leidt dit tot het verdwijnen van zomer- en paar- en 
winterverblijfplaatsen, verlies van jachtgebieden van hoge kwaliteit, verlies van jachtgebieden 
van bijzondere soorten en verlies aan vliegroutes.  
 
Oplossingsrichtingen: Vooraf inventariseren van voorkomen en de uitvoering zowel in tijd als 
ruimte aanpassen aan gevonden gebruik en waarden voor vleermuizen.  
Indien bijzondere soorten aanwezig zijn, zullen in de directe omgeving deels opdrogende 
waterpartijen aanwezig moeten blijven of aangelegd worden. Het fort zal dan zijn huidige 
boskarakter moeten behouden.  
 
Kansen: Baggerwerkzaamheden kunnen de waterkwaliteit verbeteren, waardoor slotgracht 
minder snel dichtgroeit. Hierdoor is de gracht langer in het seizoen geschikt als jachtgebied. 
Zeer dichte struik of bosstructuren worden wat opener waardoor op het fort en boven de 
gracht ook gunstige jachtplekken kunnen ontstaan (gelijk een kleine bosweide/ zonnige plek 
aan bosbeek).  
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Herstel van liniedijkprofielen/ het verwijderen van begroeiing op kruin, banket en 
walgang (herstel walgang en binnentalud) 
 
Risico: Bij een onzorgvuldige uitwerking leidt deze ingreep tot het verdwijnen van zomer- en 
paar- en winterverblijfplaatsen, verlies van jachtgebieden van hoge kwaliteit, verlies van een 
groot aantal jachtgebieden en verlies aan vliegroutes. Vooral het risico op verlies van 
vliegroutes is groot. De liniedijk is de best ontwikkelde groene noord-zuid verbinding die 
meerdere kolonies met hun jachtgebieden verbindt. Verlies van deze verbinding leidt ook tot 
het onbereikbaar worden van andere verderaf gelegen jachtgebieden. Op bepaalde plekken 
kan dit herstel ook leiden tot het verlies van jachthabitat van bijzondere soorten. 
Onzorgvuldige uitvoering op meerdere plaatsen tegelijk kan leiden tot verlies van paargebied 
en overwinteringsgebiedfunctie voor ruige dwergvleermuizen in de gehele regio. 
 
Oplossingsrichtingen: Vooraf inventariseren en de uitvoering zowel in tijd als ruimte aanpassen 
aan gevonden gebruik en waarden voor vleermuizen. Gaten van meer dan 20 meter zijn voor 
verschillende kleinere soorten vleermuizen al onacceptabel. Het verwijderen van deze 
begroeiing over grotere afstand is alleen mogelijk in gebieden waar parallelle opgaande 
structuren aanwezig zijn (zonder hakhoutbeheer!) die dezelfde deelgebieden zonder grote 
omweg verbinden. Indien alleen een klein aantal paarverblijfplaatsen aanwezig is, kunnen deze 
in naburige (hoge) bomen met vleermuiskasten gecompenseerd worden. Indien bijzondere 
soorten aanwezig zijn, zullen in de directe omgeving deels opdrogende waterpartijen aanwezig 
moeten blijven of aangelegd worden. Het dijkvak zal dan ook zijn huidige boskarakter moeten 
behouden.  
 
Kansen: Op kades en dijken waar nu nog een struikbegroeiing of een hakhoutbeheer met 
korte cyclustijden is kan door het aanplanten van een eikenlaan de situatie voor veel 
vleermuissoorten op lange termijn verbeterd worden. Gekozen moet worden voor een 
hakhoutbeheer met staanders, of een laan met hakhout aan de voet van de dijk of keerkade.  
Daarnaast kunnen bij het herstel van het dijkprofiel ook enkele kazematten of bunkers met 
grond afgedekt worden. Deze kunnen vervolgens succesvol ingericht worden als 
vleermuiswinterverblijfplaatsen.  
 
De aanleg van recreatieve fietsroutes 
 
Risico: Voor de aanleg van recreatieve fietsroutes wordt vaak een uitwerking gekozen bijna 
direct langs de oevers van het Valleikanaal. Hiervoor moet veel van de opgaande begroeiing 
verwijderd worden. Uit veiligheidsoverwegingen moeten ook verderaf staande oude poplieren 
geveld worden. Hierdoor wordt de kwaliteit van het Valleikanaal als jachthabitat voor 
vleermuizen sterk aangetast, en verdwijnen paarverblijfplaatsen.  
 
Oplossingsrichtingen: Waar mogelijk zullen tussen het fietspad en het kanaal groepjes 
opgaande begroeiing moeten worden aangelegd als compensatie. Dit kan als aan de 
buitenzijde van het fietspad bomen of hakhout aangeplant kunnen worden. Door het fietspad 
bij knooppunten of bij bruggen verderaf van het water te leggen ontstaat ruimte voor 
vervangende beplanting. 
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Het verwijderen of niet terugplanten van oost-west of noord-zuid structuren 
 
Risico: Bij een onzorgvuldige uitwerking leidt deze ingreep/ dit beleid  tot het verdwijnen van 
zomer- en paar- en winterverblijfplaatsen, verlies van jachtgebieden en verlies aan vliegroutes. 
Vooral het risico op verlies van vliegroutes is groot. Op bepaalde plekken kan dit ook leiden tot 
het verlies van jachthabitat van bijzondere soorten. Onzorgvuldige uitvoering kan leiden tot 
verlies van belangrijke verbindingen tussen verblijfplaatsgebieden van verschillende soorten en 
kwalitatief goed jachtgebied langs het Valleikanaal/ de Grift en het onbereikbaar worden van 
andere verderaf gelegen jachtgebieden.  
Een inrichting van een landschap met hoofdzakelijk (alleen) oost-west of noord-zuid lopende 
groene structuren leidt tot een totaal verlies aan jachthabitat op dagen met wind, in 
windrichtingen parallel aan deze structuren. 
 
Oplossingsrichtingen: Vooraf inventariseren en de uitvoering zowel in tijd als ruimte aanpassen 
aan gevonden gebruik en waarden voor vleermuizen. Indien de structuren alleen gebruikt 
worden als vliegroute of jachtgebied voor een klein aantal dieren van algemene soorten kan 
wel de hoogte van de begroeiing terug gebracht worden tot 2,5 meter. Alleen bij kruisingen 
met wegen en spoorlijnen zal een grotere hoogte aangehouden moeten worden.  
 
Kansen: Nog ontbrekende delen in te handhaven structuren kunnen opgevuld worden, 
waardoor nieuwe jachtgebieden bereikbaar worden.  
 
  
6.2 De blauwe elementen 
 
Het herstel van het profiel en gracht op forten en werken 
 
Hierbij worden vaak ook watergangen en grachten uitgebaggerd of aangepast. Zie 6.1.1. 
 
De aanleg van kanovaarroutes en kano-opstapplaatsen 
 
Risico: Aangezien kanovaarders hoofdzakelijk overdag recreëren en vleermuizen ’s avonds en 
’s nacht gebruik maken van deze zone zijn weinig conflicten te verwachten, mits deze routes 
geen continue verlichting krijgen op gevaarlijke punten zoals brugonderdoorgangen en stuwen. 
Er kunnen wel conflicten ontstaan als er brede in en uitstapplaatsen gemaakt worden vlakbij 
knelpunten zoals bruggen. Hierdoor kan de kwaliteit van de hop-over voor vleermuizen 
aangetast worden, of er kunnen te grote openingen in een vliegroute ontstaan.  
 
Oplossingsrichtingen: Plaats de kano in- en uitstap plaatsen altijd 50 meter voorbij deze 
knelpunten, of zorg dat er aan de overzijde van het kanaal een goede doorlopende groene 
verbinding aanwezig/ aangeplant wordt. 
 
Kansen: Bij de aanleg van kanovaarroutes ontstaan ook kansen voor vleermuizen. Lage 
duikers kunnen vervangen worden door ruimere, waardoor meer soorten gebruik kunnen 
maken van deze onderdoorgang. Aandacht is nodig om deze routes vooral bij passage van 
verkeerswegen onverlicht te laten! 
 
 
6.3 De rode elementen 
 
Onder de concept ontwerphandreiking genoemde te ondersteunen initiatieven zijn het 
restaureren van kazematten en bunkers. Andere ingrepen kunnen zijn het 
herkenbaarder/zichtbaarder maken van de kazematten door het verwijderen van omliggende 
begroeiing en het gronddek. 
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Het restaureren, het zichtbaar maken en het aanleggen van toeristische routes langs 
de kazematten 
 
Risico: Indien het nog afgesloten kazematten betreft gaat bij deze ingreep de kwaliteit van het 
object als overwinteringsobject verloren. Mogelijk worden ook een aantal objecten als 
nachtelijke rustplaats (zomer) of in het voor- en najaar gebruikt door kleine aantallen 
vleermuizen. Dit zijn vooral objecten die voor gewoon publiek lastig te bereiken zijn. 
Voorgesteld wordt verschillende van deze objecten toegankelijker en zichtbaarder te maken. 
Hierbij gaat ook deze functie grotendeels verloren.  
 
Oplossingsrichtingen: Voorafgaand aan de ingreep zoals restauratie of het meer vrijleggen 
moet door een deskundige vastgesteld zijn dat de bovengenoemde functies afwezig zijn. 
Indien deze aanwezig zijn, zal maar een beperkt aantal objecten opengesteld kunnen worden. 
De andere objecten dienen dan vleermuisvriendelijk afgesloten te worden. 
 
Kansen: Het afsluiten van kazematten en bunkers als maatregel tegen vandalisme kan goed 
gecombineerd worden met het inrichten van het object tot vleermuiswinterverblijf. In 
hoofdstuk 5 is aangegeven welke objecten het meest kansrijk zijn en welke punten belangrijk 
zijn voor een goede inrichting .  
 
Het aanleggen van recreatieve knooppunten 
 
Risico: Voor de aanleg van deze voorzieningen is ruimte nodig. Afhankelijk van de schaal van 
de voorziening, kleinschalig of regionaal, is minder of veel ruimte nodig voor voorzieningen als 
parkeerplaatsen en informatiepunten/centra. Hiervoor zijn ingrepen in het opgaande groen 
vaak noodzakelijk. Hierbij kunnen nieuwe knelpunten ontstaan, zie ingrepen in het groen. 
Soms is ook het aanbrengen van veiligheidsverlichting noodzakelijk, ook hierbij kunnen 
functies verloren gaan.   
 
Oplossingsrichtingen: Met een goede afweging van de locaties, en met het verschuiven van 
locaties kan veel opgelost worden. Informatie over functies voor vleermuizen op 
desbetreffende plek en alternatieve locaties voor het knooppunt is noodzakelijk. 
 
Kansen: In het kader van het uitbreiden van recreatieve routes zijn er ook mogelijkheden om 
knelpunten en ecologische barrières voor vleermuispopulaties op te heffen. Dit kan door het 
Valleikanaal en de diverse beken beter aan te binden aan de oudere bosgebieden met 
windsingels en lanen, en langs de beken wilgen of elzen te planten. 
 
Functieverandering van oude boerderijen 
 
Risico: Bij deze ingrepen kunnen belangrijke verblijfplaatsen van bijzondere soorten verloren 
gaan. Bij de sloop of andere inrichting van stallen kunnen ook belangrijke jachtgebieden 
verloren gaan. 
 
Oplossingen: Goede kennis voorafgaand aan bestemmingsveranderingen is een  pre. Binnen 
de nieuwe gebruiksvorm kunnen deze ruimten gespaard blijven of ruimten ingericht worden 
die de functies kunnen overnemen. Verblijfplaatsen verhuizen is een moeizaam proces en kan 
alleen in bijzondere gevallen. 
 
Uitbreiding van de bebouwing in de stads- of dorpsrand 
 
Dit is geen ingreep die gepland is in de handreiking, maar wel genoemd wordt in relatie tot de 
Grebbelinie. 
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Risico: Bij deze ingrepen kunnen belangrijke verbindingen tussen verblijfplaatsen in de 
stadsrand en jachtgebieden in het buitengebied verloren gaan. Ook kunnen goede 
jachtgebieden in stedelijk gebied voor vleermuizen uit landgoederen of bosgebieden 
onbereikbaar worden. Vooral de zones direct langs het Valleikanaal hebben voor vleermuizen 
veel functies. 
 
Oplossingen: In een goede (complete) effectrapportage zal dit conflictpunt duidelijk worden en 
zullen passende oplossingen voorgesteld worden. Bebouwing zal zoveel mogelijk op afstand 
van het Valleikanaal gepland moeten worden, en de overgangszone zal een parkachtige 
inrichting moeten krijgen. Als dit niet mogelijk is, is een groene tunnel zonder verlichting de 
tweede beste oplossing. 
 
Kansen: Belangrijke routes van matige kwaliteit kunnen in de nieuwe inrichting verbeterd 
worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om voor vleermuizen jachtgebieden en nieuwe 
verblijfplaatsen aan te leggen of in te richten.  
 
 
6.4 Specifieke projecten 
  
A. Herkenbaarheid bastions en Hoornwerk bij de Grebbeberg  
 
Conflictpunt: De Grebbeberg is een belangrijk verblijfplaatsgebied van rosse vleermuizen, 
ruige dwergvleermuizen en watervleermuizen. Alledrie de soorten jagen hoofdzakelijk in de 
Blauwe Kamer. De huidige route van watervleermuizen is al aangetast door de open aanleg 
van een recreatief fietspad. Voorgesteld wordt ook het Hoornwerk grotendeels zonder 
opgaande begroeiing in te richten. Hierdoor wordt het belangrijkste jachtgebied onbereikbaar. 
 
Oplossingen: Alternatieve routes om het Hoornwerk heen liggen te ver weg.  
Er zal een strook van opgaande begroeiing gehandhaafd/verbeterd moeten worden vanaf de 
heuvelrug, dit kan in deze situatie ook met verruigde rietstroken met wilgenopslag. Op lange 
termijn kan via een tunnel of ruimte boven de sluisdeuren ook een alternatieve route worden 
aangelegd via de sluis aan het begin van het Valleikanaal 
 
B. Verwijdering beplanting tussen Maatsteeg en Veensteeg (langs de Haarwal en het 
kanaal). 
 
Conflictpunt: De aanwezigheid van oost-west lopende structuren is hier ongewenst. Ook 
aanleg van een alternatieve route via de Zijdvang of langs het kanaal, waarbij delen oost-west 
lopen, past niet in de visie op het gebied. 
 
Oplossingen: Dit is de enige matig robuuste route van gewone dwergvleermuizen en 
laatvliegers vanuit Wageningen noord naar de jachtgebieden langs het Valleikanaal. Alleen het 
opsnoeien van bomen of een gestreepte bomenlaan (met onderbrekingen van maximaal 20 
meter) kan een deel van het gewenste effect bewerkstelligen. 
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6.5. Aandachtpunten en kansen voor vleermuispopulaties binnen de 11 
sleutelprojecten 
 
 

Sleutelprojecten: Info status Aandachtspunten Kansen 
Fort aan de Buursteeg Zomerdata 

afwezig 
Winterdata 
aanwezig 

Handhaven 
vliegroutes+ kwaliteit 
jachtgebied 

Inrichting/herstel doorlaten en 
inrichting winter -
verblijfplaatsen 
Schalmdijk/Buursteeg 

Hoornwerk aan de voet 
van de Grebbelinie 

Zomerdata 
beperkt 
aanwezig 

Handhaven vliegroutes 
vanaf de Heuvelrug en 
herstel  kwaliteit 
jachtgebied 

Aanleg sluis/ Herstel 
vleermuisroutes naar Grift 
Vleermuisgunstige inrichting 
Hoornwerk  

Subsidieregeling voor 
projecten/organisaties 

- - Mogelijkheden tot inrichting 
Duitse kazematten, beheer oud 
hout eilanden 

Reconstructie spuisluis 
Spakenburg 

Zomerdata 
afwezig 

Onverlicht laten 
mogelijke route 
meervleermuizen 

- 

Fietsroute 
netwerk+wandelroutes 

Zomerdata 
afwezig 

Handhaven vliegroutes 
en kwaliteit jachtgebied 

Oplossen knelpunten met 
kruisingen van infrastructuur 

Opstellen marketing 
strategieën 

 Toeristisch gebruik 
afstemmen op 
natuurwaarden 

- 

Coupures herstellen bij 
doorsnijdingen 
A12/spoorlijn 

Zomerdata 
afwezig 
 

Instandhouden van 
hop-overs voor 
verschillende 
vleermuissoorten  

- 

Recreatieve ontsluiting 
gebied ten noorden van 
Amersfoort  

Zomerdata 
beperkt 
aanwezig 
Winterdata 
afwezig 

Diverse rustplekken 
fauna (reeën), 
vliegroute en 
jachtgebied meerdere 
soorten vleermuizen 

Inrichting objecten rond de 
Schans/ speciaal holten beheer 
bomen noodzakelijk 

Herstel voorwerk 
Asschatterkade+ 
toegankelijkheid 

Zomerdata 
afwezig 
Winterdata 
afwezig 
 

Diverse rustplekken 
fauna, bijzondere 
bosvegetatie, 
jachtgebied en 
vliegroutes bijzondere 
soorten vleermuizen 
Overwintering in 
kazematten? 

-inrichting winterverblijfplaatsen 
-dassen /reeën rustgebied 

Herstel grachten en 
werken Daatselaar 

Zomerdata 
afwezig 
 

Diverse rustplekken 
fauna, vliegroutes en 
jachtgebied bijzondere 
soorten vleermuizen, 
verblijfplaatsen 
vleermuizen in 
boomholten?  

Verbetering waterkwaliteit 
gracht 

Herstel kade 
+schotbalkloods en 
veldschans 
Lambalgerkade 

Zomerdata 
beperkt 
aanwezig 
Winterdata 
afwezig 
 

Verblijfplaatsen, 
jachtgebieden en 
vliegroutes vleermuizen 
aanwezig! 
Overwintering in 
kazematten? 
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7.  CONCLUSIES  
 

In het Grebbeliniegebied komen tenminste 9 soorten vleermuizen voor. Een tiende is een keer 
toevallig aangevoerd, van een elfde zijn geen bevestigde waarnemingen bekend. Het gebied is 
zelfs op basis van de schaarse gegevens soortenrijk te noemen. Al deze vleermuissoorten 
hebben hun eigen ecologie en gebruiken het gebied op verschillende wijze.  
 

• De ligging in een overgangsgebied van droog naar nat en de aanwezigheid van 
verschillende elementen zoals landgoederen, bosjes, lanen, waterpartijen en stedelijk 
gebied maken dat dit gebied van bijzondere waarde is voor vleermuizen. 

 
• In het voorjaar en najaar wordt dit gebied ook gebruikt door vleermuizen op migratie. 

Rond het Veluwemeer, tussen Renswoude en Wageningen en rond de Grebbeberg 
wordt een groot aantal paarverblijven gevonden van ruige dwergvleermuizen en rosse 
vleermuizen. Hiermee is het gebied van internationaal belang. 

 
Vleermuizen gebruiken het gebied voor meerdere functies zoals zomerverblijfplaatsen, 
winterverblijfplaatsen, paarplaatsen, jachtgebieden, vliegroutes en verbindingsroutes. Voor 
verschillende soorten liggen deze functies in verschillende gebieden en in/op verschillende 
locaties. Populaties van verschillende soorten zijn sterk afhankelijk van de opgaande groene 
structuren als jachtgebied en om dagelijks naar verder gelegen jachtgebieden te komen. Op 
sommige locaties zijn boomgroepen aanwezig die ook gebruikt worden als zomerverblijfplaats 
of als paarverblijf.  
 

• De Grebbelinie is rijk aan elementen die van essentieel belang zijn voor vleermuizen.  
 
De huidige dataset van de zoogdierdatabank geeft maar weinig waarnemingen van jagende 
vleermuizen in het visiegebied. Ook zijn maar erg weinig routes gemeld die de verschillende 
soorten vleermuizen nemen vanuit hun verblijfplaatsen naar hun jachtgebied. Dit is het gevolg 
van de geringe inventarisatie inspanning in dit gebied. Het aantal inventarisaties dat in het 
Grebbeliniegebied naar het voorkomen van vleermuizen gedaan is, is zeer gering. De situatie 
ten aanzien van ligging van verblijfplaatsen van algemenere soorten is iets gunstiger. Dit is 
deels te wijten aan de oorsprong/opzet van deze dataset en de ligging van de linie buiten de 
gebieden met veel vrijwilligers.  
 

• Waarschijnlijk geeft het kaartbeeld maar 2-5% weer van de werkelijke verspreiding. 
 

Alle vleermuissoorten vallen onder de Flora- en faunawet. Een ieder is verplicht zorg te dragen 
voor een instandhouding van populaties in een gunstige staat. 
Het is verboden vaste rust en verblijfplaatsen van vleermuizen te verwijderen of te 
veranderen. Hieronder vallen ook belangrijke jachtgebieden en vliegroutes, voor zover deze 
van bijzonder belang zijn voor populaties. Het is verboden vleermuizen te vangen, 
verontrusten of verjagen. Bij ingrepen moet vermeden worden dat van slachtoffers onder 
vleermuizen vallen.  
 
Aangezien gegevens omtrent voorkomen gebruik door vleermuizen zeer onvolledig zijn en 
negatieve effecten te verwachten zijn , is vooronderzoek voor veel ingrepen bijna altijd 
noodzakelijk. Het is niet zinvol om met deze zeer onvolledige informatiestand ten aanzien van 
het voorkomen en functies een algehele ontheffing aan te vragen. 
Voor diverse ontwikkelingen is vooraf goed onderzoek naar voorkomen van en gebruik door 
vleermuizen nodig. Hierbij is het noodzakelijk ook de verschillende vleermuisseizoenen in acht 
te nemen. Vleermuizen en populaties zijn zeer conservatief in hun gedrag, er moet 
voorafgaand aan de ingreep eerst een goede afweging worden gemaakt wat het effect is op 
lokale vleermuispopulaties. Voor een aantal projecten is het voldoende om meer informatie 
over functies en gebruik te verzamelen met een globale inventarisatie. Met de globale 
inventarisatie verzamelde gegevens kunnen met inachtneming van speciale werkwijzen en 
spelregels projecten worden uitgevoerd.  
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Voor een aantal typische ingrepen is in hoofdstuk 6 aangeven wat de knelpunten kunnen zijn.  
 

• Het verdient de aanbeveling dit gebied beter te laten onderzoeken. Vooral de exacte 
locaties van de zeldzame baardvleermuizen en franjestaarten dienen snel bekend te 
worden. Veel van de verblijfplaatsen van verschillende soorten vleermuizen liggen aan 
de rand van of net buiten het visiegebied, maar individuen maken waarschijnlijk 
intensief gebruik van dit gebied.  

 
Voor elke soort is het leefgebied beschreven en samengevat tot een functionele eenheid. 
Indien er een waarneming is gedaan van een type van gebruik in onderdelen van deze 
eenheden, is het zeer aannemelijk dat in de regio ook de andere eenheden die in het 
leefgebied voorkomen door deze soort gebruikt worden. Deze combinatie van functionele 
eenheden maakt het mogelijk voorafgaand aan een verandering/ingreep potentiële 
knelpunten/conflicten te analyseren, zoals gedaan is voor de sleutelprojecten. De Grebbelinie 
heeft vooral een rol als vliegroute (verbindingsgebied tussen verblijfplaats en jachtgebied) en 
als jachtgebied voor groepen vleermuizen die hun verblijfplaatsen vaak net buiten de linie 
hebben. In enkele regio’s/ delen van de linie komen in de linie hier ook nog de functies bij als 
zomerverblijfplaatsgebied, paarverblijfplaatsgebied en op enkele locaties overwinteringsgebied. 
Waarschijnlijk heeft de Grebbelinie als geheel voor verschillende soorten vleermuizen ook nog 
de functie als verbindingsgebied. Dit is de functie waarbij vleermuizen van hun 
zomerleefgebied naar hun winterleefgebied via vaste routes vliegen. Voor deze functie bestaan 
tot nu toe weinig geschikte onderzoeksmethoden.  
 

• Er is vooral aandacht en vooronderzoek nodig voor ingrepen in en veranderingen van 
opgaande lineaire structuren zoals bomenlanen, liniedijk en dwarsdijk beplanting, 
rietkragen, weg- en beekbeplanting en bij plaatsing van verlichting bij of langs deze 
structuren.  
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8. AANBEVELINGEN 
 
De hoogopgaande en aaneengesloten begroeiing langs het Valleikanaal vormt de ruggengraat 
in de infrastructuur voor vleermuizen in de verschillende regio’s. De opgaande boomstructuren 
op de kades en liniedijk zijn een belangrijk onderdeel van de ecologische infrastructuur voor 
een groot aantal vleermuispopulaties in het Gelderse Valleigebied. Direct langs deze begroeiing 
ligt vaak hoogwaardig jachthabitat. Via deze structuren zijn ook andere jachtgebieden in het 
buitengebied te bereiken. Op enkele locaties in het gebied zijn groepjes oude populieren en 
acacia’s aanwezig die gebruikt worden als vleermuisverblijfplaatsen. Daarnaast speelt de 
Grebbelinie waarschijnlijk ook een rol als verbindingsroute, de vaste routes die vleermuizen 
nemen vanuit hun zomerleefgebieden naar hun winterverblijfplaatsen zoals voor 
meervleermuizen, ruige dwergvleermuizen e.a. 
Het overgrote deel van de individuen uit de kolonies in de nieuwbouwwijken en dorpen en van 
de zuidoostkant van de Heuvelrug  maakt gebruik van deze infrastructuren. De aanbevelingen 
zijn vooral gericht op de do’s en don’ts  ten aanzien van deze groenstructuur en zijn functies 
voor vleermuizen. 
 

• Houdt met projecten altijd rekening met de vleermuisfuncties. Vooral het kappen van 
meerdere bomen en het aanbrengen van verlichting kan tot schade leiden. 

 
• Bij onvermijdelijke ingrepen waar vleermuizen in het geding zijn moet een ontheffing 

worden aangevraagd conform de Flora- en faunawet, ook als het vliegroutes of 
jachtgebieden betreft. 

 
• Let bij onderzoek aan vleermuizen op een goede methodiek volgens “best practice”, 

(zie bijlage 1). Veel vleermuisonderzoek is onvolledig, doordat seizoenen of functies 
worden overgeslagen. 

 
• Tijdens het veldwerk zijn een aantal boomholterijke gebieden en meerdere gebieden 

met spleetvormige holten aangetroffen zoals langs de A12, bij de Roode Haan, bij de 
Boom, bij Leusden zuid, rond boerderij de Engh, bij de Lambalgen, bij fort Daatselaar, 
bij de Grebbeberg en bij Fort Emminkhuizen. Aangezien in deze gebieden 
verblijfplaatsen van vleermuizen te verwachten zijn is het, voorafgaand aan 
functieveranderingen of beheersmaatregelen, noodzakelijk na te gaan wat het belang 
van deze gebieden is voor vleermuizen en welke effecten te verwachten zijn na deze 
veranderingen. Indien er een ongunstige situatie met betrekking tot verblijfplaatsen 
ontstaat, is een alternatief plan noodzakelijk.   

 
• Het verdient de aanbeveling dijkvakken met een puur hakhoutbeheer om te vormen in 

een hakhoutbeheer met permanente staanders, om de 10 m aan beide zijden van het 
dijkvak/kade. Dit zal een positief effect hebben op lokale vleermuispopulaties en zal de 
verbindingsfunctie van de Grebbelinie als verbindingsroute versterken.  

 
• Bij verkeersreconstructies is extra aandacht voor wegbeplanting en begroeiing op 

keerkades nodig. Bij reconstructies van kruisingen worden bomen meestal niet 
herplant waardoor gaten in lanen zijn ontstaan, zoals bij Achterberg, Scherpenzeel en 
Leusden.  

 
• Het verlichten van brugonderdoorgangen, of het uitstralen van verkeersverlichting op 

deze waterpartijen zal beperkt moeten worden. De lichtintensiteit op de 
wateroppervlakte en omliggende begroeiing kan niet meer dan 0,1 lux zijn. 

 
• Het verdient de aanbeveling ook de meer open liniedijkvakken om te vormen in een 

kade met bomenlanen/ elzensingels en met groepjes van 5-12 bomen aan de 
vijandzijde.  
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• Op een aantal plaatsen is de breedte van het opgaande groen op de kade zeer smal, 
het open maken van de bomen en struiken structuur is dan niet aan te bevelen omdat 
de invloed van wind dan vrij groot wordt. Hiermee wordt waarschijnlijk de gunstige 
staat van instandhouding van vleermuispopulaties aangetast. 

 
• Op dit moment is over meer dan 50% van de linie een fietspad aanwezig, strak langs 

het kanaal gelegen. Hiervoor zijn rietstroken verdwenen, evenals rijen opgaande hoge 
bomen. Kwaliteit van het jachthabitat boven de Grift en aan deze zijde van de over is 
hiermee verminderd. Door weer groepen van 5-12 bomen aan te planten verbetert 
deze situatie voor vleermuizen aanzienlijk.  

 
• Tegelijkertijd met de eventuele uitbreiding van de recreatieve route/ opstapplaatsen bij 

dorpen en steden kan deze infrastructuur voor vleermuizen ook verbeterd worden.  
 
• Het inrichten/ aanleggen van ruigtemoerassen langs de oevers van het valleikanaal zal 

leiden tot een groter en gevarieerder voedselaanbod. De kwaliteit van dit nieuwe 
jachthabitat hangt sterk af van de omvang en de kwaliteit windbeschutting. 

 
• Richt vooral de grotere Duitse kazematten en enkele grotere Nederlandse kazematten 

(in groepjes van 3-5) in als vleermuiswinterverblijf, waarbij extra aandacht moet 
worden gegeven aan de afsluiting en de interne inrichting. Ook de inrichting van de 
omgeving speelt een belangrijke rol (Jansen, Limpens en Dekker 2007). De objecten 
moeten onder een bomendek staan en groen aangesloten zijn. Houdt deze objecten 
toegankelijk voor jaarlijkse inspecties. 

 
• De huidige vleermuisopeningen in veel van de Nederlandse kazematten zijn ongeschikt 

voor veel soorten vleermuizen.  Deze zijn eenvoudig aan te passen door de “kleppen” 
te verwijderen. 

 
• Indien kazematten worden opgeknapt voor toeristisch gebruik of juist geheel 

afgesloten worden tegen vandalisme zonder toegangen voor vleermuizen is onderzoek 
in drie winters voorafgaand aan de ingreep noodzakelijk. Wanneer vleermuizen 
voorkomen of gebruik maken van deze objecten, zal uitgezien moeten worden naar 
nabij gelegen objecten zonder vleermuisgebruik/ voorkomen.  
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Aanvullende waarnemingen: 
 
Op een drietal locaties werden rustplekken van reeën gevonden; nabij het Werk aan 
Krachtwijk, bij de Asschatterdijk en nabij de Lange Steeg (Leusden). Op een enkele locatie zijn 
redelijk goed ontwikkelde bosvegetaties aanwezig met soorten als bosanemonen, 
grootbloemmuur en salomonszegel, vooral langs de Asschatterkade.  
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BIJLAGE 1. INVENTARISATIETIJDEN EN METHODIEKEN 
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 
- = controles vermijden, in verband met verstoring 
Pn=Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii, Pp= gewone dwergvleermuis Pipistrellus 
pipistrellus, Pa=gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus, Nn=rosse vleermuis Nyctalus 
noctula, Vm= tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus,  Md= watervleermuisMyotis 
daubentoni, Mn= franjestaart Myotis nattereri. 
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BIJLAGE 2: LANDSCHAPSGEBRUIK EN FENOLOGIE VAN VLEERMUIZEN 
 
De soortengroep vleermuizen is zeer divers. Sommige soorten leven bijeen in grote groepen 
vrouwtjes, andere in relatief kleine groepen. De mannetjes leven haast altijd solitair. 
Vleermuizen leven volgens een duidelijke seizoen- of levenscyclus: winterslaap, trek, balts- en 
paartijd, kraamperiode, balts- of paartijd, trek en weer winterslaap.  
 

J F M A M J J A S O N D 
                        
Jaarcyclus 
      tijdelijk zomerverblijfplaats 

 
tijdelijk verblijf      

winterverblijf verblijf (kraam)verblijfplaats 
 

paarverblijf / 
territorium 

Winterverblijf 

                        
winterslaap  Trek kraamtijd paartijd / trek  Winterslaap 
     Zwermfase           zwermfase      
     paartijd                   

 
 
In het landschap zoeken vleermuizen dan ook (deel)leefgebieden die in de loop van het 
seizoen verschillende functies vervullen. Soms zijn deze in de ruimte gescheiden, soms kan het 
om hetzelfde gebied of object gaan. In de jaarcyclus van winter naar winter zijn dat de 
functies: winterverblijf, zwermverblijf, trekroute, tussentijds verblijf, paarterritorium en 
paarverblijf en kraamverblijf, en dan weer paarterritorium en paarverblijf, trekroute, 
zwermverblijf en weer winterverblijf. Bovendien biedt het landschap de in verschillende fases 
van het seizoen gebruikte jachtgebieden, de min of meer dagelijkse vliegroutes tussen 
jachtgebied en verblijfplaatsen, en de grootschaligere verbindingsroutes tussen de in 
verschillende fases van het seizoen gebruikte leefgebieden. Een ‘vleermuisleefgebied’ is in feite 
een complex en dynamisch netwerk in het landschap. 
 
Afhankelijk van de soort worden allerlei diverse structuren, van spleten en holtes in bomen tot 
spleten en holtes in ‘rotsen’, als verblijfplaats gebruikt. Wat die rotsen betreft gaat het dan in 
de Nederlandse situatie om de kunstmatige variant daarvan, zoals mergelgroeves, bunkers, 
forten, muurspouwen en andere holtes in muren, daklijsten, de ruimte onder dakpannen, 
enzovoorts. Vogelnestkasten en vleermuiskasten zijn de kunstmatige variant van de 
boomholtes. Sommige soorten lijken voornamelijk voor gebouwen te kiezen, andere 
voornamelijk voor bomen, en weer andere zijn zeer flexibel. Jachtgebieden verschillen per 
soort en van hoog in de open lucht, tot in dichte vegetatie of vlak boven het wateroppervlak. 
Afhankelijk van de soort wordt er van enkele honderden meters tot op vele kilometers van de 
verblijfplaats gejaagd. De afstand waarop de uitwisseling tussen de verschillende leefgebieden 
speelt, verschilt van een Europese tot een zeer locale schaal. 
 

 
Een netwerk van deelleefgebieden; verblijfplaatsen, 
jachtgebieden en vliegroutes van een vleermuis-
populatie. 

De vrouwtjes van vleermuizen vormen in de zomer 
een grote groep, de kraamkolonie. Een 
‘vleermuiskolonie’ is een samenhangende sociale 
groep, die in de loop van de verschillende seizoenen 
(kraamtijd, paartijd, trek en overwintering) een 
netwerk aan verschillende verblijfplaatsen, 
vliegroutes en jachtgebieden gebruikt. Een groep 
meervleermuizen op een zolder is dus slechts één 
fragment van de totale kolonie en haar leefgebied. 
Een kolonie watervleermuizen bewoont op één 
moment misschien wel 12 (kraam)bomen tegelijk, 
en individuele dieren wisselen voortdurend tussen 
de bomen en subgroepjes waarin ze verblijven. 
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Dwergvleermuizen bewonen ook bijna altijd meerdere verblijfplaatsen tegelijk en kunnen in de 
loop van enkele seizoenen zo een netwerk van wel 50 verschillende gebouwen in een dorp of 
stadsdeel gebruiken. Soms, afhankelijk van soort en situatie, lijkt er sprake te zijn van een 
hoofdverblijfplaats met satellieten, soms van meer gelijkwaardige verblijfplaatsen. De 
verschillende sociale groepen, of kolonies, functioneren in meerdere of mindere mate 
gescheiden van elkaar, en gedragen zich soms zelfs territoriaal. Uitwisseling tussen de sociale 
eenheden vindt vooral via verkassende mannelijke dieren, of voor de hele populatie tijdens de 
paartijd en/of trektijd plaats. Uitwisseling tussen de kolonies van vrouwelijke individuen vindt 
maar op heel beperkte schaal plaats.  
 
Het netwerk van de door een kraamgroep 
gebruikte verblijfplaatsen is door vliegroutes 
onderling verbonden en verbonden met de 
specifieke habitat en landschappen die als 
jachtgebied worden gebruikt. In het voorbeeld 
hiernaast is dit systeem voor een soort als de 
watervleermuis, die in de zomer kraamkolonies 
in bomen vormt, geïllustreerd. De verschillende 
kraamkolonies vormen samen een populatie. 
 
Uitwisseling tussen de naburige kolonies via 
vrouwelijke dieren is zeldzaam. Toch is de 
landschappelijke verbinding tussen naburige 
kolonies een voorwaarde. Dit verhindert het 
lokaal uitsterven en zorgt voor informatie 
overdracht tussen groepen.  
Aan het netwerk van zomerverblijfplaatsen, 
jachtgebieden en vliegroutes van de groep in de 
zomer, hangt vervolgens een grootschaliger 
netwerk van paargebieden en paarverblijven, 
zwermplaatsen, winterverblijven en de 
verbindingroutes daartussen. Voor de  
watervleermuis gaat het voor paargebieden, 
zwermlocaties en winterverblijven voornamelijk 
om ondergrondse ’grotachtige’ situaties, zoals 
de kelders op en om het vliegveld Soesterberg 
en Deelen.  
Binnen dit grootschalige netwerk gebruiken 
vleermuizen verschillende routes of 
landschappelijke verbindingen  
de dagelijkse vliegroutes tussen verblijfplaatsen 
en tussen verblijfplaats en jachtgebied;  
de routes tussen zomergebied en paargebied en 
overwinteringgebied;  
maar ook de routes of verbinding tussen 
kolonies of populaties.  
Als gevolg van het normale verloop van het 
seizoen, maar ook van factoren als de 
veranderingen in voedselaanbod, aanbod van 
verblijfplaatsen en dergelijke, is het gebruik van 
het netwerk dynamisch en veranderlijk in de 
loop van het seizoen en in de loop van 
verschillende jaren. 
Effecten van een ’ingreep in het landschap’ op 
vleermuizen, zijn effecten op de functies die het 
landschap voor vleermuizen vervult.  

 
Een populatie vleermuizen bestaande uit twee 
kraamkolonies.  
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BIJLAGE 3: FUNCTIES VAN MILITAIRE LINIES VOOR VLEERMUIZEN 
 
Bij de ontwikkeling en het beheer van linie en het landschap op en rond de linie moet worden 
nagegaan wat de effecten zijn op de functies die de forten en het landschap hebben voor 
vleermuizen. Dit is een verplichting vanuit de Flora- en faunawet. Op locaties waar soorten van 
bijlage II voorkomen, zoals de meervleermuis, zal dit ook moeten gebeuren in het kader van 
een passende beoordeling van de externe werking van ontwikkelingen op de staat van 
instandhouding van de voor die soort aangewezen gebieden. Negatieve effecten moeten 
worden vermeden, gemitigeerd en gecompenseerd.  
 
Een eerste belangrijke vraag is daarom welke vleermuissoorten voorkomen, en welke functies 
de forten en het landschap op en om de forten vervullen voor vleermuizen.  
 
Op grond van het landschap op en rond de Grebbelinie kunnen we de hierna weergegeven 
functies verwachten. Of de functie op een concreet deelgebied aan de orde is, hangt natuurlijk 
af van het specifieke landschap: Zijn er toegankelijke ondergrondse gebouwen? Zijn er 
bovengrondse gebouwen? Zijn er bomen? Zijn het oude bomen, met spleten en holtes? 
 
Te verwachten functie  Kennis toestand m.b.t. de Grebbelinie 
  
Winterverblijf   
in de kazematten in de linie  Zeer beperkt data aanwezig 

 
in spleten en holtes in bomen 
 

Waarschijnlijk, weinig tot geen data/info 

  
Zwermverblijf / zwermlocatie   
bij/ in de kazematten in de linie  Mogelijk, maar wordt niet verwacht 
bij spleten en holtes in bomen 
 

Waarschijnlijk, weinig tot geen data/info 

  
Paarterritorium, paarverblijf  
in de kazematten in de linie  Mogelijk, geen data/info 
  
Paargebied  
in (spleten en holtes in) groepen bomen op 
en om de linie 
 

Waarschijnlijk, weinig tot geen onderzoek 

 
 
 
Te verwachten functie  Kennis toestand m.b.t. de Grebbelinie 
  
Tussentijds verblijf  
in de kazematten in de linie Mogelijk, geen onderzoek 
in de kazematten in de linie  Mogelijk, geen data/info 
in spleten en holtes in bomen op en om en 
om de linie 
 

Mogelijk, geen data/info 

  
Kraamverblijf   
in de spleten en ruimtes in de ondergrondse 
delen 

Mogelijk, geen data 

in de kazematten in de linie Mogelijk, geen data 
in spleten en holtes in bomen op en om de 
linie 
 

Waarschijnlijk, weinig data 
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Jachtgebied  
bij de ingangen naar de ruimtes in de 
ondergrondse delen,  

Waarschijnlijk, geen data 

op en om de linie 
 

Waarschijnlijk, weinig data 

bij bomen op en om de linie 
 

Waarschijnlijk, weinig data 

boven de grachten 
 

Waarschijnlijk, geen data 

in de directe omgeving van de linie 
 

Waarschijnlijk, weinig data 

in de kazematten in de linie   Waarschijnlijk, geen data 
 
 
 
  
Te verwachten functie  Kennis toestand m.b.t. de Grebbelinie 
vliegroute  
  
op /om de linie  
 

Waarschijnlijk, geen data 

langs bomen en laanstructuren op de liniedijk 
 

Zeer waarschijnlijk, geen data 

langs de grachten 
 

Waarschijnlijk, geen data 

  
Verbindingsfunctie   
  
op het fortterrein en landschap op en om de 
linie 
 

Zeer waarschijnlijk, geen data 

langs bomen en laanstructuren op de liniedijk Waarschijnlijk, geen data 
 
 
 
Voor zover de gegevens er niet zijn moeten deze voor de beoordeling van effecten 
verzameld worden.  
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