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DANKWOORD 

Dit rapport is een samenvatting van enkele jaren onderzoek naar meervleermuizen rondom 
zomer en winterverblijven. Aan dit onderzoek hebben een groot aantal mensen 
meegewerkt: in het bijzonder wil ik Bart Kranstauber, Saskia Roselaar, Kees van Bochove 
en Carolien van der Graaf danken voor hun veelvuldig enthousiasme tijdens vangacties 
van meervleermuizen. Verder de mensen die in de winter vleermuizen tellen en in ruil voor 
een appeltaart eventuele geringde meervleermuizen doorgeven, met name telgroep Loge, 
telgroep Utrecht, de telgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en telgroep 
Klein Heidekamp. In de onderstaande lijst ontbreken sommige namen van 
kampdeelnemers van NJN, JNM Nederland, JNM België kampen. Ook de namen van 
mensen van de Leidse Biologen vereniging die jaarlijks meehelpen vangen. Jullie waren 
erbij en hebben geassisteerd en meegekeken, dank jullie wel. 

Ik heb geprobeerd alle mensen te noemen die ooit hebben geholpen tijdens vangacties, 
wintertellingen en verblijfplaatstellingen. Het zou zomaar kunnen dat ik mensen vergeten 
ben te noemen. Meld je dan, dan kan ik je naam in de volgende rapportage wel noemen! 
Bij deze wil ik Iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie jarenlange steun tijdens dit 
onderzoek. 
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VOORWOORD 

In dit rapport is de meest actuele kennis over de levenswijze van de meervleermuis 
samengevat. Deze kennis is verzameld tijdens jarenlang veldonderzoek door Anne-Jifke 
Haarsma (Batweter onderzoek en advies) samen met een groot aantal vrijwilligers. Anne-
Jifke Haarsma is bezig met een promotieonderzoek naar de levenswijze van de 
meervleermuis. De Technische dienst van de Universiteit Leiden heeft voor dit onderzoek 
een aantal apparaten ontwikkeld waardoor sommige aspecten in het leven van de 
meervleermuis beter onderzocht konden worden. De Zoogdiervereniging VZZ heeft tijdens 
dit onderzoek gefungeerd als financieel en coördinerend steunpunt.  
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1  INLEIDING  

1.1  Aanleiding 

De meervleermuis is een Europese soort, die als matig bedreigd is geplaatst op de Rode 
Lijst van de IUCN, met een negatieve populatie trend. Nederland, waar 5 tot 10% van de 
wereldpopulatie voorkomt heeft een bijzondere rol in het beheer van de populaties van deze 
soort. In 1999 heeft de Raad van Europa een actieplan uitgebracht voor de bescherming 
van de meervleermuis (Limpens & Lina 1999). Uit dit actieplan blijkt dat er grote leemtes 
bestaan in onze kennis over de factoren die de populatiegrootte van de meervleermuis 
bepalen, en hoe daar in landschapsinrichting, landschaps- en natuurbeheer en 
beleidvorming op in te spelen. Om deze kennisleemte op te vullen voert Anne-Jifke 
Haarsma (Batweter onderzoek en advies), verbonden aan de Universiteit Leiden, in 
samenwerking met Zoogdiervereniging VZZ sinds 2002 een onderzoek uit naar de 
meervleermuis in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in alle provincies behalve Noord-
Holland, Limburg en Noord-Brabant. 

 

1.2  Eerder onderzoek naar de meervleermuis tussen 2002 en 2006 

In 2002 is het onderzoek naar de meervleermuis in Nederland gestart. Het onderzoek heeft 
als doel het landschapgebruik van de meervleermuis in Nederland te beschrijven en 
verklaren. Hierbij wordt vooral aandacht geschonken aan de sekse gebonden levenswijze 
van de meervleermuis. Mannen en vrouwen meervleermuizen leven in gescheiden 
leefgebieden. In de vrouwengebieden worden de jongen geboren en gezoogd, de 
leefgebieden van de mannetjes spelen vooral een belangrijke rol tijdens de paring en de 
migratie van de meervleermuis. Vermoedelijk speelt hierbij een verschil in voedselopbrengst 
per jaargetijden in beide leefgebieden een rol. In de vrouwen gebieden moeten dichtheden 
insecten in mei, juni en juli hoog zijn. In mannengebieden zijn juli, augustus en september 
de maanden waarbij de dieren de hoogste energie behoefte hebben. 

Tijdens het meervleermuisonderzoek in Nederland zijn in vijf jaar tijd in totaal 1400 
meervleermuizen voorzien van een individueel merkteken: een ring en/of een microchip. 
Door middel van deze individuele herkenning is het mogelijk uitwisseling tussen 
verblijfplaatsen vast te stellen. Zo is waargenomen dat vrouwtjes uit aan elkaar grenzende 
zomerverblijven regelmatig bij elkaar op bezoek gaan. Verder kon uitwisseling tussen 
zomer- en winterverblijfplaatsen worden vastgesteld. Mannelijke meervleermuizen uit Zuid-
Holland overwinteren vooral in de bunkers langs de kust van Zuid-Holland, terwijl vrouwtjes 
liever verder weg overwinteren. Zij worden teruggevonden in groeven en bunkers in Noord-
Frankrijk, Duitsland en Zuid-Limburg (Haarsma 2006a). 

 

1.3  Bescherming meervleermuis onvoldoende 

Een van de conclusies die uit het onderzoek naar de meervleermuis voortkwam is dat de 
bescherming van de meervleermuis op dit moment onvoldoende is om de populatie 
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adequaat te beschermen. De meervleermuis is wettelijk beschermd op grond van de Flora- 
en faunawet, en geniet als soort uit Bijlagen 2 en 4 van de Habitatrichtlijn ook een strikte 
Europese bescherming. Die beperkt zich voor de meervleermuis niet alleen tot de dieren 
zelf, maar uitdrukkelijk ook voor voortplantingsplaatsen en het leefgebied.  

Ondanks de wettelijke bescherming worden meervleermuizen regelmatig als plaagdieren 
bestreden. Het merendeel van de meervleermuizen leeft in zomerverblijven die in particulier 
eigendom zijn. Dergelijke verblijven vallen niet binnen Natura 2000 gebieden en andere 
beschermingsvormen. Handhaving van de Flora- en faunawet wordt niet gecontroleerd. In 
de praktijk betekent dit dat regelmatig een kraamverblijfplaats meervleermuizen (100 tot 300 
dieren) ongemerkt kan worden vernietigd tijdens renovatie of dat de dieren als plaag 
worden bestreden (b.v. door het afsluiten van invliegopeningen).  

Ook in de winter is de meervleermuispopulatie onvoldoende beschermd. Een groot deel 
van de winterverblijfplaatsen wordt ’s winters verstoord, zo vinden regelmatig inbraken 
plaats in bunkers en worden activiteiten zoals rondleidingen en abseilen in mergelgroeves 
georganiseerd. Van de totale zomerpopulatie is van slechts 5% (ca 480 dieren) bekend 
waar deze overwinteren. Winterverblijven van het overige deel van de populatie zijn dus 
onbekend en daardoor onbeschermd. 

 

1.4  Voortzetting onderzoek en doelstelling 

Na aanleiding van de zorgen die werden uitgesproken door de Zoogdiervereniging VZZ 
besloot directie Natuur van het ministerie van LNV) drie jaar geleden een nieuw onderzoek 
naar de meervleermuis te steunen. Het nieuwe onderzoek is een voortzetting van het 
oorspronkelijke onderzoek. Aandachtspunt van het onderzoek is het oplossen van het 
conflict tussen mens en meervleermuis, door inzicht te krijgen in de manier waarop 
meervleermuizen een verblijf gebruiken. Ook wordt informatie verzameld over het 
voorkomen van meervleermuizen en de ligging van kolonieplaatsen, routes en 
foerageergebieden. Met de kennis die tijdens dit onderzoek wordt verzameld levert de 
Zoogdiervereniging VZZ een bijdrage aan het formuleren van een beschermingsplan dat 
adequaat gericht is op het bevorderen van de gunstige staat van instandhouding van de 
meervleermuis in Nederland. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan worden gebruikt 
voor het opstellen van de beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden.  

Onderdelen van het nieuwe onderzoek zijn:  

1. Gebruik van de gebouwen en onderzoek naar klimatologische voorkeur binnen 
verblijfplaatsen; 

2. Monitoring van populatietrend en gezondheid zomerpopulatie; 

3. Bepalen van mate van uitwisseling tussen zomer- en winterverblijven. 
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2 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE MEERVLEERMUIS 

2.1  Kenmerken van de meervleermuis 

In Nederland komen 18 vleermuissoorten voor. Er zijn kleine en grote soorten, vroege en 
late vliegers, huisbewoners en boombewoners, zeldzame en algemene soorten. Qua 
grootte is de meervleermuis een middenklasser. Zij is overwegend huisbewonend en zoekt 
haar voedsel voornamelijk boven water. De meervleermuis is in de waterrijke, lage delen 
van Nederland één van de algemeen voorkomende soorten (Haarsma 2006b). 

Als de meervleermuis zit, heeft zij de grootte van een kindervuist. Zij weegt tussen de 4 en 
23 gram en als zij vliegt meet zij van vleugeltip tot vleugeltip tot 32 centimeter. In de vlucht 
ogen haar vleugels lang en smal. De meervleermuis heeft zich gespecialiseerd in het 
vangen van op het wateroppervlak drijvende insecten. Hiervoor heeft zij grote voeten, met 
stevige borstelharen. Haar voeten zijn groot genoeg om een ouderwets dubbeltje (ca 1,0 
cm) te omvatten. De staartvlieghuid is aan de bovenzijde behaard. Aan de onderzijde langs 
het onderbeen loopt een rij fijne haren. Hieraan dankt de meervleermuis haar 
wetenschappelijke naam: Myotis dasycneme. Dasys = harig en cneme = kuit. 

 

2.2 De meervleermuis in Nederland 

De verspreiding van de meervleermuis volgt zomers vrijwel volledig de waterkaart van 
Nederland. De meervleermuis is talrijk in de waterrijke provincies Zuid-Holland (Haarsma 
2003), Utrecht, Friesland (Haarsma 2008a, Kuiper et al. 2005) en Noord-Holland, alsmede 
in de moerasgebieden in Overijssel (Tuitert & Haarsma 2005, Zoon 2008). Ook het 
rivierengebied en de randmeren tussen Flevoland (Reinhold et al. 2006, Reinhold et al. 
2007) en Gelderland zijn van groot belang (Limpens 2002, Limpens 2005, Haarsma 
2008b). De verspreiding van de meervleermuis is echter nog niet overal goed in kaart 
gebracht. 

Tot 1997 waren in Nederland 37 kraamverblijven in Nederland bekend (Limpens et al. 
1997). Momenteel zijn in Nederland, na aanleiding van dit onderzoek, in totaal 59 
kraamverblijfplaatsen van meervleermuizen bekend (waarvan 45 bewoond), alsmede 20 
verblijfplaatsen van mannetjes (figuur 1). In de winter wordt slecht 4.5 procent van de 
geschatte zomerpopulatie waargenomen in winterverblijven. De grootste dichtheden 
meervleermuizen worden waargenomen in bunkers langs de kust van Zuid-Holland (250 
dieren), in kelders ten noorden van Arnhem (80 dieren) en in mergelgroeven in Zuid-
Limburg (100 dieren). 
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Figuur 1: Kaart met de verspreiding van de verblijfplaatsen van meervleermuizen in Nederland anno 2008. 

Weergegeven zijn de kraamverblijven (rode cirkels) en de mannenverblijven (blauwe cirkels). In deze kaart is de 

verspreiding van de meervleermuis afgezet tegen de ligging van het Natura 2000 netwerk in Nederland: de gele en 

groene gebieden. De groene gebieden zijn de gebieden met een instandhoudingsdoel voor de meervleermuis. 

 

2.3  De drie netwerkelementen 

Meervleermuizen leven in een netwerk van verblijfplaatsen, voedselgebieden en de 
verbindingsroutes daartussen. In de avondschemering verlaten de dieren hun 
slaapplaatsen en leggen via een vaste route langs waterwegen of bomenrijen 10-15 
kilometer af naar de voedselgebieden. Deze routes bieden hun beschutting tegen wind en 
mogelijke vijanden en dienen als oriëntatiepunt. Elk dier heeft zijn eigen verzameling 
jachtgebieden. De keuze van het voedselgebied verschilt per individu, per reproductieve 
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status (onder andere zwanger, zogend of paringsbereid) en per seizoen. Ook 
weersomstandigheden en het insectenaanbod spelen een rol. 

In het voor- en najaar trekken de dieren langs vaste routes van en naar hun 
winterverblijven. In de buurt van de winterverblijven ontmoeten beide seksen elkaar en 
wordt er gepaard. Kortom, meervleermuizen gebruiken een netwerk dat uit drie elementen 
bestaat: verblijfplaatsen, voedselgebieden en verbindingsroutes. Het voortbestaan van de 
populatie meervleermuizen is afhankelijk van het functioneren van dat netwerk. Zo zullen in 
een geschikt voedselgebied zonder verblijfplaatsen of in een gebied met doorsneden 
vliegroutes geen meervleermuizen aangetroffen worden. Voor meervleermuizen zit dat 
netwerk in detail er als volgt uit: 

1. Meervleermuizen gebruiken een aantal verschillende verblijfplaatsen. Over het 
algemeen hebben meervleermuizen de voorkeur voor de spouwmuren van in de jaren ‘60 
gebouwde rijtjeshuizen, maar ook zolders van kerken en kastelen worden gebruikt. De 
vrouwtjes wonen in de zomer in kraamverblijfplaatsen. De mannetjes leven apart in 
mannenverblijven. Ze ontmoeten elkaar in het najaar in een zogenaamd paarverblijf. Ze 
overwinteren in bunkers, ijskelders en groeven (de winterverblijven). 

2. Meervleermuizen vinden hun voedsel boven sloten, kanalen, meren, plassen, vochtige 
weilanden en langs bomenrijen. Ze jagen op laagvliegende insecten en ‘’harken’’ in hun 
vlucht insecten van het wateroppervlak. Ze eten de prooien op tijdens het vliegen. Een 
groep van 100 meervleermuizen heeft een groot ruimtegebruik, de dieren vliegen met 
gemak 10-15 kilometer naar hun voedselgebieden. Hiermee is het gebied dat een groep 
meervleermuizen van voedsel voorziet ongeveer 350 tot 700 vierkante kilometer. Voor 
reproductieve dieren en jonge onervaren meervleermuizen zijn goede voedselgebieden op 
3 tot 7 kilometer vanaf de verblijfplaats belangrijk. 

3. Verbindings- of vliegroutes liggen langs bomenrijen, verhoogde dijktaluds, boven 
beken, rivieren, kanalen, vaarten en sloten. Deze routes verbinden verschillende 
verblijfplaatsen met elkaar en de verblijfplaatsen met de voedselgebieden. Dezelfde 
verbindingsroutes die de dieren in de zomer gebruiken om van verblijfplaats naar 
voedselgebied te vliegen, worden in het voor- en najaar gebruikt voor het begin van hun 
migratie om naar hun winterverblijven te vliegen. 

 

2.4  Bescherming 

De meervleermuis is een matig bedreigde Europese vleermuissoort. De meervleermuis 
geniet zowel in Nederland als elders in Europa een volledige en wettelijke bescherming 
(tabel 1). Aangezien in Nederland 5 tot 10% van de wereldpopulatie meervleermuizen leeft, 
draagt Nederland een grote verantwoordelijkheid voor deze soort. Nederland heeft 
bovendien in het kader van drie internationale verdragen een bijzondere verplichting voor 
de bescherming van de meervleermuis op zich genomen (de conventies van Bern en Bonn 
en de Habitatrichtlijn).  
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De Flora- en faunawet beschermt planten- en diersoorten overal in Nederland, zowel 
binnen als buiten beschermde natuurgebieden. Het uitgangspunt van deze wet is dat men 
niet iets mag doen waarvan men weet of kan vermoeden dat het schadelijk is voor de 
beschermde soorten. Alle Nederlandse vleermuizen behoren in het kader van deze wet tot 
de strengst beschermde soorten. Dat houdt in dat zij niet mogen worden gevangen, 
verstoord, gedood etc. Ook verblijfplaatsen van vleermuizen vallen onder strikte 
bescherming: kraamverblijven, paarverblijven en overwinteringsverblijven mogen in principe 
niet verstoord of vernield worden. De belangrijkste verblijfplaatsen zijn het hele jaar door 
beschermd. Dat geldt ook in de periode dat er geen vleermuizen aanwezig zijn.  

De bescherming van de Flora- en faunawet geldt echter ook voor andere delen van het 
leefgebied van vleermuizen: zoals verbindingsroutes en jachtgebieden. Meervleermuizen 
hebben namelijk vaste vliegroutes en foerageergebieden. Wordt de werking van belangrijke 
routes en gebieden aangetast, dan leidt dit in veel gevallen tot verstoring van de dieren. 
Routes en voedselgebieden die essentieel zijn voor het functioneren van beschermende 
rust- en verblijfplaatsen vallen daarom ook onder de bescherming van de Flora- en 
faunawet. Hiervan mag slechts worden afgeweken in geval van groot maatschappelijk 
belang, en in die gevallen moeten effecten op de beschermde soorten gemitigeerd, en als 
dat onmogelijk is, gecompenseerd worden. 

 

Tabel 1:Overzicht van de beschermings- en beleidsstatus van de meervleermuis in (inter)nationale 

verdragen, wetgeving en lijsten. Voor de conventies van Bern en Bonn en de Habitatrichtlijn is 

aangegeven in welke bijlage de meervleermuis is opgenomen.  

Beleidsstatus / beschermingsstatus  Meervleermuis 

Conventie van Bern en Bonn II 

Habitatrichtlijn II / IV 

European Action plan Council of Europe  + 

Red list IUCN Matig bedreigd 

IUCN Global action plan for microchiropteran bats + 

Flora- en faunawet 3 

Officiële Rode Lijst NL  

Rode lijst basisdocument GE 

i-soort   

i-soort basisdocument + 

Doelsoort natuurbeleid + 

Indicator Important Mammal Area + 

Aandachtsoort provinciaal beleid Zuid-Holland + 
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3 METHODEN 

3.1  Drie onderdelen 

In dit onderzoek zijn drie onderdelen te onderscheiden: 

A. Monitoring van populatietrend en gezondheid zomerpopulatie. 

B. Bepalen van uitwisseling tussen zomer- en winterverblijf. 

C. Gebruik van gebouwen en onderzoek naar klimatologische voorkeur binnen 
verblijfplaatsen. 

Tijdens dit onderzoek zijn meerdere methodes gelijktijdig gebruikt om deze onderdelen te 
onderzoeken. Van elke methode zal een korte beschrijving worden gegeven. In de 
samenvatting behorende tot dit rapport (hoofdstuk 7 ‘’Samenvatting’’) worden de 
toepassingsmogelijkheden gekoppeld aan de drie onderdelen (A), (B) of (C).  

 

3.2 Vangen dieren op vaste locatie 

Sinds 2002 worden elk jaar op 15 vaste punten in Nederland meervleermuizen 
geïnventariseerd. Dit zijn punten op verbindingsroutes van verblijfplaats naar voedselgebied 
(zowel in de buurt van mannenverblijven als vrouwenverblijven) en zwermlocaties voor 
paarverblijven/winterverblijven. Zes van deze punten worden elke maand van april tot 
oktober bestudeerd, de anderen slechts een of tweemaal per jaar.  

De meetpunten zijn gelegen op verbindingsroutes van de verblijfplaats naar het 
voedselgebied. Door het plaatsen van een mistnet onder een brug op de route, kunnen het 
merendeel van de passerende dieren gevangen worden. Deze vleermuizen worden 
gemerkt (zie paragraaf 4.3 ‘’merken en beschrijven van vleermuizen”) voor populatie 
onderzoek en om uitwisselingen tussen verblijfplaatsen onderling vast te stellen. Het aantal 
en de status van de dieren op de route is een goede indicator van de aantallen dieren in de 
verblijfplaats. 

Het verloop van aantal dieren in een verblijfplaats wordt gebruikt om een populatietrend te 
bepalen (zie paragraaf 4.7 “tellen van aantal uitvliegende dieren”). Van individuele dieren 
kan de fysieke toestand bepaald worden. Om deze toestand vast te stellen worden onder 
andere de parameters ‘’aantal parasieten’’ en ‘’gewicht’’ bestudeerd. Dieren met een hoog 
aantal parasieten hebben een lager conditie, net als dieren met een voor de tijd van het jaar 
laag gewicht. Ook kan het reproductieve succes van dieren op route (en dus de 
verblijfplaats) bepaald worden. Bij vleermuizen zijn o.a. de verkleuring van tepel of bijballen 
een teken dat een dier heeft voortgeplant. Een dier zonder dergelijke verkleuringen wordt 
gecategoriseerd als seksueel onvolwassen.  

 

3.3 Merken en beschrijven van meervleermuizen 

Deze methode is inherent verbonden aan het vangen en hanteren van vleermuizen. 
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Om dieren te kunnen merken en beschrijven moeten ze eerst gevangen en gehanteerd 
worden (zie paragraaf 4.3 ’’merken en beschrijven van meervleermuizen’’). Het merken van 
vleermuizen is het belangrijkste onderdeel van populatieonderzoek. Door gemerkte dieren 
kunnen uitwisseling van dieren tussen verblijven, overleving en ouderdom geschat worden. 

De dieren die in dit onderzoek gevangen worden krijgen een individuele code met zowel 
een ring om de bovenarm, als een transponder, een onderhuidse chip die kan worden 
afgelezen door een scanner. Van de gemerkte dieren worden biometrische maten genomen 
(Haarsma 2008c). Ook wordt de fysieke conditie bepaald aan de hand van een aantal 
kenmerken (o.a. aantal parasieten, gewicht en tandslijtage). Tevens wordt de reproductieve 
status bepaald (zowel actueel als voormalig, d.m.v. verkleuring tepel, bijballen en zwelling 
reproductieorganen). Alle verzamelde gegevens van de meervleermuizen worden 
opgeslagen in een database.  

 

3.4 Telling overwinterende meervleermuizen 

Elk jaar worden alle vleermuizen in bekende winterverblijven een maal geteld in het kader 
van het Landelijk Meetnet Vleermuizen in Winterverblijven. Dit is een van de langst lopende 
monitoringsprojecten van Nederland met voor sommige winterverblijven gegevens sinds 
1930. De gegevens worden gebruikt om toe- of afname van een populatie tussen 
verschillende jaren te onderzoeken. In het NEM project worden alle objecten éénmaal per 
jaar geteld en worden aantallen vergeleken met een aantal basis kenmerken van objecten, 
zoals ouderdom, vochtigheid en beheer. Gegevens die worden verzameld tijdens het NEM 
zijn alleen geschikt om trends en gebruik van een verblijf als overwinteringslocatie te 
bepalen. Het NEM is niet opgezet om het jaarrond gebruik door vleermuizen, en onbekende 
functies van winterverblijfplaatsen, zoals rustplaats in de zomer, vast te stellen. Ook is het 
getelde aantal dieren niet persé het exacte aantal individuen dat van een verblijf gebruik 
maakt. Tijdens het voorliggende onderzoek zijn op meerdere manieren gegevens 
verzameld om de gebruiksduur door het jaar en de functie van een (winter)verblijfplaats 
voor vleermuizen vast te stellen. Ook is aandacht geschonken aan individuele herkenning 
van overwinterende dieren, door middel van ringen en transponders (zie paragraaf 4.5 
‘’herkennen van overwinterende meervleermuizen’’), om een betere inschatting te maken 
van het totale aantal dieren dat van een verblijf gebruik maakt.  

Sinds 2002 worden elke jaar van augustus tot april negen winterverblijven van 
meervleermuizen geïnventariseerd. Hierdoor kan de gebruiksduur van een verblijf door 
meervleermuizen worden bestudeerd. Deze informatie is nodig voor een betere 
bescherming van verblijven, bijvoorbeeld door het vermijden van toeristische activiteiten in 
de gebruiksperiode. Het aantal aanwezige meervleermuizen wordt geteld waarbij van elk 
individueel dier de hangplek en hangwijze wordt genoteerd.  

Verder worden een aantal eigenschappen van een verblijf bepaald die de aan- of 
afwezigheid van meervleermuizen kunnen bepalen (o.a. complexiteit en 
microklimatologische omstandigheden). Op meerdere vaste punten in de verblijven worden 
vier temperatuurmetingen gedaan. Een vergelijking van de temperatuur tussen de punten 
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en tussen de seizoenen geeft inzicht in de klimatologische eigenschappen van een punt en 
dus de geschiktheid van een punt voor overwintering en paring. De complexiteit van 
objecten wordt vastgesteld door het in kaart brengen en meten van de afmetingen van de 
verschillende mogelijke hangplekken. De verhouding tussen aanbod en waargenomen 
keuze bepaalt welke hangplekken voor meervleermuizen het meest interessant zijn. Deze 
methode heeft een foutmarge omdat we niet alle dieren die van een object gebruik maken 
kunnen zien.  

In een aantal winterverblijven is automatische detectie aangebracht waardoor het aantal 
aanwezige vleermuizen in winterverblijven het hele jaar rond kan worden bestudeerd (zie 
paragraaf 4.8 ‘‘merken en terugvinden’’). 

 

3.5  Herkennen van overwinterende meervleermuizen 

In de winter was het tot voor kort niet mogelijk om individuele meervleermuizen zonder 
verstoring te herkennen. Dankzij transponders konden tijdens dit onderzoek geringde (en 
dus ook getransponderde) dieren met behulp van een handscanner op een lange stok 
gescand worden. 

Informatie over individuele vleermuizen in de winter is nuttig, onder andere om uitwisseling 
tussen zomer en winterverblijven vast te stellen (zie paragraaf 4.8 ‘‘merken en terugvinden’’) 
en om een inschatting te maken van de populatiegrootte in de winter. Verder kan het gedrag 
van individuele dieren gedurende een winter geobserveerd worden om inzicht te krijgen in 
de gebruiksfunctie van verblijven. Zo blijken mannetjes meervleermuizen winterverblijven 
meerdere jaren achter elkaar als paarverblijf te gebruiken. De mannetjes gedragen zich in 
het voor en najaar (de paartijd) zeer agressief ten opzichte van elkaar. Doordat individuele 
dieren meerdere jaren achter elkaar gevolgd kunnen worden, krijgen we voor het eerst 
inzicht in het gebruik van een winterverblijf als paarverblijf door meervleermuizen 

Ten slotte is individuele herkenning van dieren in winterslaap nuttig om inzicht te krijgen in 
de sekse ratio van meervleermuizen in winterverblijven. Hiermee kunnen vragen opgelost 
worden als: overwinteren beide seksen meervleermuizen apart of gezamenlijk en hebben 
mannen een voorkeur voor een ander objecttype dan vrouwtjes? 

Dankzij de steekproef geringde dieren kon deze vraag voor het eerst bestudeerd worden. 
Gedurende de winter is het niet of nauwelijks mogelijk om onderscheid te maken tussen de 
beide geslachten meervleermuizen. Als de dieren diep in winterslaap zijn, slaan ze hun 
staarthuid meestal om hun geslacht heen. Bovendien is van de meeste dieren alleen kop of 
rug te zien, omdat ze diep in een kier zijn weggekropen of met hun buik tegen een muur 
hangen (figuur 2). 
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Figuur 2: Een groep overwinterende meervleermuizen diep weggekropen in een spleet. Fotograaf: René Janssen. 

 

3.6 Karteren verspreiding 

In zomer worden op meerdere plekken in Nederland verblijfplaatsen van meervleermuizen 
gezocht. Hierbij worden verschillende technieken toegepast: zoeken naar zwermende 
dieren, terugvolgen van routes en telemetrie. Alle drie de methodes zijn erg arbeidsintensief 
en worden uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers.  

Telemetrie levert een zeer gedetailleerd beeld op van ruimtegebruik van individuen. Bij 
telemetrisch onderzoek krijgen gevangen meervleermuizen naast een ring ook een 
radiozender. Dit is een zender van iets meer dan een halve gram (0,7 gram), die op de 
vacht van de rug wordt geplakt. Het signaal van deze zender is op afstand hoorbaar met 
een ontvanger en richtingsgevoelige antenne. Zo zijn met een zender uitgeruste dieren te 
lokaliseren en kan het landschapgebruik van deze dieren in kaart gebracht worden en zijn 
of haar verblijfplaats opgespoord worden. 

 

3.7 Tellen van het aantal uitvliegende dieren bij zomerverblijven 

De bekende zomerverblijven worden indien mogelijk minimaal elk jaar (voor juni) eenmaal 
bezocht om vast te stellen of hier nog dieren aanwezig zijn. Tijdens een bezoek kunnen ook 
conflicten tussen mens en dier worden waargenomen en voorkomen: bij regelmatig bezoek 
van een verblijfplaats door vleermuiswerkers, blijven de eigenaren het nut van het behoud 
van hun vleermuizen inzien. Een ander voordeel is dat toekomstige conflictsituaties, zoals 
verbouwingsplannen, op tijd kunnen worden opgemerkt. Alleen dan is het mogelijk samen 
met de huiseigenaar een vleermuisvriendelijk verbouwingsplan op te stellen (zie paragraaf 
5.2 ‘’ aanbevelingen voor bescherming van zomerverblijven’’). 
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Van de nieuwe verblijven die tijdens dit onderzoek worden gevonden wordt het aantal 
dieren worden geschat door uitvliegers te tellen. De telling wordt voor half juni te worden 
uitgevoerd, omdat na die tijd ook jonge meervleermuizen meevliegen.  

Het aantal volwassen vrouwtjes wat van een verblijf gebruik maakt is een indicatie voor het 
belang van een verblijf. Ook de periode waarin de dieren een verblijf gebruiken is relevante 
beleidsinformatie. Hiervoor zouden verblijven elke jaar meerdere malen geteld moeten 
worden. Op deze manier kan (indirect) informatie verzameld worden over het 
reproductiesucces van een groep. Momenteel wordt slechts één verblijfplaats meerdere 
malen per jaar geteld. 

 

3.8 Merken en terugvinden 

Gemerkte meervleermuizen kunnen op meerdere momenten per jaar worden 
waargenomen: tijdens reguliere vangsten op vaste routes, tijdens reguliere wintertellingen 
en door automatische detectiepoorten.  

Elk jaar worden van 15 december tot 15 februari alle bekende vleermuiswinterverblijven in 
Nederland geteld voor de winter monitoringsproject. Tijdens dergelijke tellingen worden af 
en toe gemerkte meervleermuizen waargenomen. Door het verschaffen van handscanners 
aan verschillende vleermuisonderzoekers in Nederland kunnen deze meervleermuizen 
worden geïdentificeerd. 

De meest efficiënte manier om gemerkte meervleermuizen waar te nemen is het werken 
met automatische detectie. Bij ingangen van verblijven kan een systeem worden 
opgehangen waarmee alle passerende dieren geregistreerd worden. Met een dergelijke 
systemen kunnen vooral uitwisseling tussen zomerverblijven onderling worden vast gesteld. 

Naast het vaststellen van uitwisseling kunnen resultaten worden gebruikt voor het doen van 
een nauwkeurige schatting van de populatie aan de hand van een merk-terugvangst 
berekening. Dergelijke berekening beredeneert dat als tijdens een onderzoeksmoment 
bijvoorbeeld 10 dieren gevangen en gemerkt worden, de gemerkte populatie dus 100% is. 
Als tijdens een volgend (vergelijkbaar) onderzoeksmoment wederom 10 dieren worden 
gevangen, waarvan 5 gemerkte dieren, betekent dit dat een populatie nog steeds 
ongemerkte dieren bevat. De totale populatie bestaat niet uit 10 dieren, maar uit minimaal15 
dieren. Volgens een merk-terugvangst berekening (zie kader) zelfs uit 20 dieren. 

Lincoln-Petersen methode om populatie te berekenen aan de hand van merk-terugvangst 
 
N = (M * C)/R 
 
N = Schatting van de populatie afmeting 
M = Totaal aantal dieren gevangen en gemerkt tijdens eerste bezoek.  
C = Totaal aantal dieren gevangen tijdens tweede bezoek 
R = Aantal gemerkte dieren gevangen tijdens tweede bezoek 
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3.9 Inrichten kraamverblijfplaats Waddinxveen 

In Waddinxveen ligt een van de 6 hoofdkraamverblijven (figuur 6 en paragraaf 4.3 ‘’gebruik 
van zomerverblijven’’) van meervleermuizen in Nederland. De kolonie is gevestigd in een 
pand aan de rand van Waddinxveen, Zuid-Holland. Het gaat hierbij om een pand met een 
kantoorgedeelte en een aangrenzende meubelzaak. Waddinxveen is gelegen in het 
Groene Hart en grenst aan het Hollands-Utrechtse veenweidegebied. Het pand ligt vrijwel 
direct aan de waterweg de Gouwe (figuur 3).  

De kraamverblijfplaats in Waddinxveen wordt al minimaal 30 jaar gebruikt door een groep 
van 150 tot 250 meervleermuizen. De laatste jaren veroorzaken de dieren overlast bij de 
huurders van het pand en bij de eigenaar van het naburige pand, o.a. in de vorm van mest. 
Ter voorkoming van deze overlast en om meer inzicht te krijgen in de levenswijze en 
klimatologische verblijfplaatsvoorkeur heeft de Vereniging Natuurmonumenten het pand 
aangekocht en voor vleermuizen ingericht. Het merendeel van de inrichting van het pand is 
gefinancierd door Natuurmonumenten, een klein deel via dit project door LNV.  

Sinds 2006 worden 4 van de 8 uitvliegopeningen bestudeerd door middel van automatische 
transponderdetectie. Van alle via de detectiesystemen passerende gemerkte dieren wordt 
de individuele code en datum/tijd geregistreerd, zodat hun gedrag bestudeerd kan worden. 
Bij een van de uitvliegopeningen is een infrarood-poort gecombineerd met weegschaal 
aangelegd. Hiermee kan de vliegrichting van passerende dieren worden geregistreerd en 
kan onder andere onderzocht worden hoe laat dieren naar buiten en weer naar binnen 
vliegen. 

In juli 2007 is door een blikseminslag de meeste apparatuur onherstelbaar beschadigd 
geraakt. Hierbij is ook data nog aanwezig in de detectiesystemen verloren gegaan. Eind 
2007 is de meeste apparatuur weer hersteld.  

Eind 2007 is het pand aangekocht door Natuurmonumenten, in maart 2008 is gestart met 
de inrichting. Aan de binnenzijde van de noordelijke en zuidelijke spouwmuur is een nieuwe 
spouwmuur aangebracht. Hiermee zijn de muren van het pand twee keer zo dik geworden. 
Deze nieuwe spouwmuur kan op 8 plaatsen verwarmd worden (zie paragraaf 4.4 
‘’klimatologische kenmerken van een zomerverblijf’’). Om het gedrag van de 
vleermuispopulatie in de nieuwe en oude spouwmuur continu te kunnen bestuderen zijn 
meerdere camera’s en infraroodverlichting geplaatst. Het merendeel van deze camera’s 
kan roteren, zodat de binnenzijde van de muur kan worden afgezocht op vleermuizen. 
Verder zijn in de muur 32 temperatuursensors aangelegd, zodat op meerdere plekken de 
temperatuur gemeten kan worden.  

De inrichting van Waddinxveen met camera’s is momenteel bijna klaar. In maart 2009 
verwachten we dat een nieuwe infrarooddetectiepoort met weegschaal geplaatst is. 
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Figuur 3: luchtfoto met de locatie van het verblijf in Waddinxveen. Het verblijf ligt op enkele meters van de waterweg 

de Gouwe. 
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4 RESULTATEN 

In deze tussenrapportage worden gegevens gerapporteerd die tot zomer 2008 verzameld 
werden. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld: 

- § 4.1 Ligging van de zomerverblijfplaatsen 

- § 4.2 Uiterlijke kenmerken van zomerverblijven 

- § 4.3 Gebruik van de zomerverblijfplaatsen 

- § 4.4 Klimatologische kenmerken zomerverblijfplaatsen 

- § 4.5 Ligging van de winterverblijfplaatsen 

- § 4.6 Gebruik van de winterverblijfplaatsen 

- § 4.7 Klimatologische kenmerken winterverblijfplaatsen 

- § 4.8 Uitwisseling tussen zomer en winter 

- § 4.9 Migratie routes voor uitwisseling tussen zomer en winterverblijven 

- § 4.10 Resultaten van bepalen fysiek welzijn van de populatie 

- § 4.11 Resultaten monitoring populatie trends a.d.v. kraamverblijfplaatstellingen 

- § 4.12 Resultaten monitoring populatie trends a.d.v winterverblijfplaatstellingen 

- § 4.13 Resultaten monitoring populatie trends a.d.v merk en terugvangst 

 

Per onderwerp worden (indien van toepassing) eerst de resultaten van de vrouwelijke 
meervleermuizen, vervolgens de mannelijke meervleermuizen en ten slotte de totale 
populatie behandeld. De knelpunten tussen mensen en meervleermuizen in de zomer en in 
de winter worden besproken in de het hoofdstuk 5 ‘’discussie’’. 

 
4.1  Ligging van zomer verblijfplaatsen meervleermuizen in Nederland 

 

Ligging van de kraamverblijfplaatsen 

Voor de start van het meervleermuis onderzoek waren 37 kraamverblijfplaatsen van 
meervleermuizen bekend (Limpens et al 1997). Tijdens het onderzoek zijn 17 nieuwe 
kraamverblijfplaatsen gevonden, terwijl 20 van de oorspronkelijk 37 groepen hun 
verblijfplaats verlaten hadden. In sommige gevallen was de reden hiervoor overduidelijk, 
zoals een dichtgemaakte uitvliegopening. In andere gevallen laat de reden zich gissen.  

In figuur 1 is een overzicht gegeven van de ligging van de momenteel bekende verblijven. 
De ligging van ongeveer 36 % van de kraamverblijven in Nederland is onbekend (voor 
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berekening, zie ‘’Ligging mannen en vrouwenverblijven in Nederland). In tabel 2 is per 
provincie het aantal verblijven en de bekende en verwachte grootte van de provinciale 
zomerpopulatie weergegeven. De totale bekende populatie vrouwtjes bestaat uit 7775 
dieren, de verwachte populatie van vrouwen bestaat uit 12100 dieren (de berekening van 
deze populatieschatting wordt in paragraaf ‘Ligging van mannen en vrouwenverblijven in 
Nederland’ uitgelegd). 

In Nederland bestaat een kraamverblijf meervleermuizen gemiddeld uit 132 dieren (7775/59 
verblijven), het maximum aantal dieren in één verblijfplaats is 750 dieren. Voor de 
bescherming van verblijfplaatsen is het aantal relatief aan de lokale en totale populatie van 
belang. Groepen groter dan 5% van de lokale/totale populatie zouden een gerichte 
bescherming moeten krijgen.  

 

Ligging van de mannen en paarverblijfplaatsen 

Tijdens dit onderzoek is uitgebreid gezocht naar mannenverblijven in de provincies 
Flevoland, Friesland, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland. In de provincies 
Noord-Holland en Utrecht is alleen onderzoek gedaan naar de ligging van kraamverblijven. 
Naast kraamverblijven zijn tijdens dit onderzoek 49 nieuwe mannenverblijven gevonden (16 
mannenverblijven waren al bekend). In totaal zijn momenteel 65 mannen- of paarverblijven 
bekend. In figuur 1 is een overzicht gegeven van de ligging van de momenteel bekende 
verblijven. Mannenverblijven verdienen net als vrouwenverblijven bescherming. In 
Nederland bestaat een mannenverblijf meervleermuizen gemiddeld uit 7 dieren (452/65 
verblijven), het maximum aantal mannen in een verblijf is 65 dieren. Wettelijk gezien zijn 
mannenverblijven minder beschermd, omdat verlies van een mannengroep geen negatief 
effect heeft op de staat van instandhouding van de populatie. Echter deze stelregel geldt 
alleen als wordt gekeken naar aantal dieren dat gebruik maakt van een verblijf, niet als ook 
de gebruiksfunctie van een verblijf wordt meegenomen. Mannenverblijven hebben namelijk 
een belangrijke sociale functie als paarverblijf en als rustplek tijdens de migratie (figuur 13 
en zie paragraaf 4.9 ‘’Migratieroutes en uitwisseling tussen zomer en winterverblijven’’). De 
totale mannenpopulatie in Nederland bestaat uit 452 dieren, de verwachte populatie van 
mannen bestaat uit 2910 dieren.  

Als deze verwachting juist is, is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in 
Nederland 1:4 is. In Nederland worden (zo blijkt uit onderzoeksresultaten, tabel 6) evenveel 
mannen als vrouwen geboren. Uit het beperkte aantal migratiegegevens dat beschikbaar is, 
blijkt dat jonge mannen naar het buitenland (met name Duitsland) migreren. In Duitsland 
worden, in sommige gebieden, meer mannen dan vrouwen aangetroffen (Dense et al 
1996). Alleen via DNA onderzoek kan bepaald kunnen worden of (en hoeveel) Duitse 
mannetjes meervleermuizen nakomelingen zijn van Nederlandse vrouwen.  
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Ligging van mannen en vrouwenverblijven in Nederland 

In onderstaande tabel (tabel 2) wordt een overzicht gegeven van het aantal mannen en 
vrouwenverblijven per provincie. Het aantal dieren per verblijf is berekend aan de hand van 
uitvliegtellingen of aan de hand van aantal dieren op verbindingsroutes. De aantallen zijn 
gebaseerd op de volwassen populatie, eventueel waargenomen jonge dieren zijn niet 
meegenomen. De totale bekende populatiegrootte meervleermuizen (vrouwen en mannen 
tezamen) is 8227 dieren.  

Ook is per provincie een inschatting gemaakt van de verwachte populatie grootte. Op basis 
van ecologische parameters, zoals biotoopvoorkeur en actieradius, kunnen de mogelijke 
locaties en populatiegroottes van onbekende worden berekend. Hierbij is ook rekening 
gehouden met de zoekintensiteit per provincie. Tijdens dit onderzoek is uitgebreid gezocht 
naar verblijven in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Overijssel, Zeeland en 
Zuid-Holland. Ook de provincies Noord-Holland en Utrecht zijn onderzocht, maar met een 
lagere onderzoeksinspanning. In de provincies Friesland (met name het noorden) en 
Overijssel wordt, ondanks intensief zoekwerk, de aanwezigheid van vele onbekende 
kraamverblijven verwacht. De totale geschatte grootte van de zomerpopulatie (vrouwen en 
mannen tezamen) is 15010 dieren. 
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Tabel 2: Per provincie het aantal mannen en vrouwen verblijven. Per provincie zijn twee populatie schattingen 

gegeven: op basis van bekende aantallen en op basis van verwachting. De verwachte populatie grootte is 

gebaseerd op kennis over geschikt habitat in een provincie. De mate van zoekintensiteit in de provincie is 

weergegeven in de laatste kolom: laag, middel en hoog. Bij een hoge zoekintensiteit is ook onderzoek gedaan door 

middel van telemetrie. De geelgekleurde rijen zijn de provincies waar kraamverblijven van meer dan 5% van de 

Nederlandse populatie voorkomen en waar meervleermuizen en hun verblijven gerichte bescherming zouden 

moeten krijgen. 

Provincie 

Aantal vrouw
en verblijven  

Aantal m
annen verblijven 

Populatie grootte vrouw
en 

bekend 

Populatie grootte m
annen 

bekend 

Populatie grootte vrouw
en 

verw
acht 

Populatie grootte m
annen 

verw
acht 

Verm
iste populatie grootte 

vrouw
en 

Verm
iste populatie grootte 

m
annen 

Zoekintensiteit 

Zoekactie nodig 

Drente 0 0 0 0 0 10 0 10 Laag Nee 

Flevoland 0 8 0 18 0 50 0 32 Hoog Nee 

Friesland 25 12 3049 84 4000 500 951 416 Hoog Nee 

Gelderland 1 11 66 92 200 200 134 108 Hoog Nee 

Groningen 1 1 82 10 400 200 318 190 Laag Ja 

Limburg 0 0 0 0 0 50 0 50 Laag Ja 

Noord-Brabant 0 3 0 40 0 100 0 60 Middel Ja 

Noord-Holland 10 9 1892 30 2500 500 608 470 Middel Ja 

Overijssel 12 0 1353 0 3000 500 1647 500 Hoog Nee 

Utrecht 3 2 250 5 500 250 250 495 Middel Ja 

Zeeland 0 3 0 19 0 50 0 31 Hoog Nee 

Zuid-Holland 7 16 1083 154 1500 500 417 346 Hoog Nee 

Totaal 59 65 7775 452 12100 2910 4325 2708   

 

 

4.2  Uiterlijke kenmerken zomerverblijven 

 

Uiterlijke kenmerken kraamverblijven 

Vrouwtjes meervleermuizen worden in de zomer altijd in gebouwen aangetroffen (tabel 3). 
Tijdens dit onderzoek zijn vrouwtjes aangetroffen op kerkzolders (7 %), vrijstaande 
woonhuizen (10%), rijtjeshuizen (45%), bedrijfspanden (3%) en flatgebouwen (3%). 
Daarnaast verblijft ongeveer 17% van de dieren in onbekende objecttypes. Aan de hand 
van onderzoeksgegevens kan een inschatting gemaakt worden van het aantal dieren dat 
mogelijk nog gebruik maakt van de verschillende objecttypes, de gemiste populatie (tabel 

25 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

   

 

 

2). Dergelijke inschatting is gebaseerd op de inspanningsintensiteit per objecttype, de 
voorkeur van meervleermuizen voor een bepaald type en het aanbod/voorkomen van het 
verblijfplaatstype. Zo verwachten we dat in rijtjeshuizen nog minimaal 25 kraamverblijven 
van meervleermuizen kunnen worden aangetroffen. De dieren hebben een voorkeur voor 
dit algemeen voorkomende objecttype (figuur 4). De dieren worden aangetroffen in beide 
uiteinde van een huizenblok, vooral als deze een blinde muur heeft. Ik verwacht geen 
nieuwe kerkzolders met meervleermuizen. Tijdens dit onderzoek zijn veel voor 
meervleermuizen geschikte of nabij voedselgebied gelegen kerkzolders bezocht (in totaal 
80). Hierbij zijn echter nooit nieuwe verblijfplaatsen ontdekt. Dit komt waarschijnlijk omdat de 
dieren in zulke grote aantallen voorkomen dat kosters, monumentenwachten etc, de dieren 
altijd zullen waarnemen. In Nederland bestaat een netwerk van vrijwilligers die 
vleermuisklachten ontvangen en afhandelen. Adressen van deze vrijwilligers zijn onder 
andere te vinden op de website www.vleermuis.net. Dit vleermuisklachten netwerk is zo 
goed, dat grote groepen dieren (en dus klachten) op zichtbare locaties altijd gemeld 
worden. 

 

Uiterlijke kenmerken mannen- en paarverblijven 

Mannetjes meervleermuizen maken in de zomer gebruik van meerdere typen 
verblijfplaatsen. Zo worden mannen net als vrouwen waargenomen in vrijstaande 
woonhuizen en rijtjeshuizen, maar ook in vleermuiskasten (Boshamer 1992, Boshamer & 
Lina 1999), boomholtes (Haarsma 2002) en winterverblijven. Het aantal mannen per 
objecttype varieert meestal tussen de 1 en 10 dieren, in één enkel geval in het dorp 
Stompwijk, zijn tot 65 dieren in één mannenverblijf aangetroffen.  

 

Uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwenverblijven in Nederland 

In tabel 3 zijn de uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwen verblijven gecombineerd. 
Zowel mannen als vrouwen hebben een voorkeur voor rijtjeshuizen. Op basis van 
voorkomen van rijtjeshuizen in Nederland verwachten we dat nog minimaal 125 verblijven in 
rijtjeshuizen gevonden kunnen worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

 

 

 

Tabel 3: Een overzicht van de verschillende zomer verblijfplaatsen van meervleermuizen in Nederland. Voor de 

groepsgrootte (alleen voor vrouwen) zijn 3 categorieën gebruikt: 30-100 dieren (klein), 100-200 dieren (middel), 200-

750 dieren (groot). Per type verblijfplaats zijn het aantal bekende en het aantal mogelijk vermiste verblijfplaatsen 

gegeven. Dergelijke inschatting is gebaseerd op de inspanningsintensiteit per objecttype, de voorkeur van 

meervleermuizen voor een bepaald type en het aanbod/voorkomen van het verblijfplaatstype. 

Afk. Type verblijfplaats Groepsgrootte 

vrouw 

Aantal 

bekend 

vrouw 

Aantal 

bekend 

man 

Aantal 

vermist 

vrouw 

Aantal 

vermist 

man 

K Kerkzolder Groot 5 1 0 0 

W Vrijstaand woonhuis Middel-Groot 7 12 >5 >50 

W Rijtjeshuis  Klein-Groot 31 32 >25 >100 

B Bedrijfspand Groot 2 0   

F Flatgebouw Middel 2 0 5 0 

BH Boomholte Klein 0 1 0 >20 

OW Overwinterverblijf Klein 0 14 0 >10 

VK Vleermuiskast Klein 0 5 0 0 

O Onbekend Nvt 12 0   

 Totaal  59 65   

 

 

 

Figuur 4: Een typisch “meervleermuis-rijtjeshuis”. De meeste door meervleermuizen gebruikte rijtjeshuizen zijn 

gebouwd in de jaren 60. De dieren worden aangetroffen in beide uiteinden van een huizenblok, vooral als deze een 

blinde muur heeft. 
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4.3  Gebruik zomerverblijven 

Gebruik mannen- en vrouwenverblijven 

Tijdens dit onderzoek is de populatie structuur van meervleermuizen op twee manieren 
onderzocht: door het vangen van dieren op vaste locaties en door automatische detectie. In 
totaal is 455 maal op vaste locaties rond verschillende bekende verblijfplaatsen gevangen 
(tabel 4). Op één locatie moesten de vangactiviteiten in 2008 worden stilgelegd (Kromme 
Mijdrecht/ Vrouwenakker), vanwege restauratiewerkzaamheden aan de brug. De brug is 
eind 2008 opgeleverd. In 2009 zal blijken of de werkzaamheden aan de brug een negatief 
effect hebben gehad op het gebruik van de vliegroute door de populatie. 

 

Tabel 4: De verdeling van het aantal vangstpogingen op de verschillende plasgebieden en waterwegen in Zuid-

Holland. De meeste plekken zijn van 2002 tot 2006 onderzocht. De geel gemarkeerde gebieden zijn ook in 2007 en 

of 2008 nog onderzocht. 

Plasgebied of waterweg Aantal vangst pogingen

’t Weegje 102

Langeraarse plassen 72

Drecht/Brasem 2

Reeuwijkse plassen 64

Vlietlanden 48

Zoetermeerse plas en Noord Aa 62

Zegesloot 18

Aarkanaal 4

Nieuwkoopse plassen 22

Oude Rijn 16

Valkenburgsemeer 16

Oegstgeesterkanaal 15

Dwars en Does 4

Kromme mijdrecht 4

Kagerplassen 6

Totaal 455
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Ook via automatische detectie zijn ook gegevens over de populatiestructuur verzameld 
(tabel 5). Helaas hebben we het afgelopen twee jaar (2007 en 2008) veel problemen 
ondervonden met de automatische detectie, waardoor deze minder gegevens hebben 
opgeleverd. Het detectiesysteem in de verblijfplaats Waddinxveen is onherstelbaar 
beschadigd door blikseminslag, het detectiesysteem in Aerlanderveen hebben we moeten 
weghalen omdat de huiseigenaar niet meer wil meewerken aan het onderzoek. In 
Nieuwveen is de transponder-reader door nog onbekende oorzaak gestopt met 
functioneren.  

Tabel 5: Samenvatting van de tijdens dit onderzoek (2002-2007) behaalde terugvondsten uitgewerkt voor de 5 

belangrijkste zomerverblijven. Per verblijf is het aantal gemerkte dieren weergegeven. Een dier gevangen in een 

verblijf kan worden teruggevonden in ditzelfde verblijf, in een ander zomerverblijf en in een winterverblijf. Dieren 

afkomstig uit een ander zomerverblijf of uit een winterverblijf kunnen weer worden waargenomen in een van de 5 

genoemde verblijven.  
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Waddinxveen Kraamverblijf 252 211 (1771) 35 (213) 7 (8) 0 0 

Nieuwveen Kraamverblijf 186 99 (190) 19 (28) 7 (34) 6 (7) 4 (17) 

Oud Reeuwijk Kraamverblijf 87 18 (22) 3 (5) 22 (153) 0 0 

Stompwijk Mannen verblijf 160 61 (82) 3 (4) 8 (71) 2 (5) 43 (159) 

Aerlanderveen Kraamverblijf 78 36 (303) 11 (88) 21(61) 1 (7) 3 (15) 

 

Het onderzoek met ringen en transponders laat zien dat een meervleermuisverblijf het hele 
zomerseizoen continu bezet is, echter steeds door verschillende individuen. We 
veronderstellen dat het “effectieve” aantal dieren dat jaarlijks van een kraamverblijfplaats 
gebruik maakt kan oplopen tot ruim 3000 dieren (figuur 5). Een individuele meervleermuis 
gebruikt gedurende het zomerseizoen een vast aantal verblijfplaatsen (o.a. hoofdverblijf en 
kraamverblijf, figuur 5 en 6). Continue vindt uitwisseling plaats van dieren tussen de 
verschillende groepen. Zo verzamelen meervleermuizen zich meestal tussen april en mei in 
het hoofdverblijf, waarna vervolgens een deel verhuist naar een van de omliggende 
verblijven. Indien een vrouwtje tijdens het reproductieve seizoen haar jong verliest is de 
kans groot dat ze vervolgens vanuit het hoofdverblijf naar één van de omliggende verblijven 
verhuist. Aan het einde van het reproductieve seizoen verhuizen jongen die geboren zijn in 
de kleinere verblijven vaak richting het hoofdverblijf. In deze omgeving kunnen ze tot half 
oktober blijven. In sommige gevallen hebben we aanwijzingen dat de jonge dieren in de 
directe omgeving van hun zomergebied ook de winter doorbrengen. De clustering van 
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jonge meervleermuizen in één hoofdverblijf valt samen met het vertrek van de volwassen 
vrouwtjes naar de winterverblijven. Op route naar de winterverblijven maken vrouwtjes 
gebruik van vaste rust- en ontmoetingsplaatsen. Hiertoe dienen mannenverblijven en 
mannenwinterverblijven (zie paragraaf 4.9 ‘’Migratieroutes voor uitwisseling tussen zomer 
en winterverblijven’’). Dergelijke verblijven hebben een strategische ligging langs vaste 
migratieroutes. Niet alle mannen- of winterverblijven zullen een even belangrijke rol spelen 
tijdens de migratie. We vermoeden dat verblijven gebruikt door meerdere mannetjes (o.a. 
Stompwijk en winterverblijven) een kernrol spelen, hier zullen vermoedelijk tot 1000 dieren 
passeren tijdens de migratie. In hoeverre dieren die elkaar ontmoeten op 
mannen/winterverblijven ook samen verder migreren (uitwisseling van kennis) is onbekend. 

 

 

Figuur 5: Een schematische weergave van de groepssamenstelling van 4 kraamverblijven (oranje, geel, groen en 

roze) en een hoofdverblijf (rood). Individuele vleermuizen zijn weergegeven als blokjes. Tussen de verschillende 

verblijven vindt continu uitwisseling plaats, zodat elk verblijf bestaat uit een mengsel van dieren uit verschillende 

verblijven. Over het algemeen zijn de kraamverblijven van half mei tot half juli bezet. Het hoofdverblijf is bezet van 

april tot oktober. Het aantal dieren dat jaarlijks van elk van de 5 verblijven gebruik maakt is gelijk aan de som van de 

groepsgroottes van de afzonderlijke verblijven; dit kan oplopen tussen de 2000 en 5000 dieren.  

 

Populatiestructuur meervleermuizen 

Tijdens dit onderzoek is aangetoond dat een populatie meervleermuizen over het algemeen 
uit één groot kraamverblijf en meerdere iets kleinere kraamverblijven bestaat. Op de rand 
van het gebied kunnen vaak meerdere kleine mannenverblijven worden aangetroffen (figuur 
6). Het grootste zomerverblijf heeft meestal de functie van hoofdverblijf: dit verblijf wordt 
minimaal van april tot oktober gebruikt en bestaat voornamelijk (70 tot 90%) uit volwassen 
reproductieve vrouwtjes. In Nederland hebben we waarschijnlijk 6 hoofdverblijfplaatsen, in 
de gemeentes: Ossenzijl, Kuinre, Tjerkwerd, Waddinxveen, Bergum en Oostzaan.  

Uit onderzoek met detectiepoorten blijkt dat hoofdverblijven worden het hele jaar rond 
gebruikt. De overige kraamverblijven worden minimaal van mei tot eind juli gebruikt. Het 
aantal reproductieve vrouwtjes in deze verblijven varieert van 30 tot 70% van de totale 
populatie. De mannetjes meervleermuizen leven in de zomer strikt gescheiden van de 
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vrouwtjes. Bij de meeste populaties kunnen langs de randen van een vrouwtjesgebied en in 
voor vrouwtjes ongeschikte biotopen, verblijfplaatsen van mannen worden aangetroffen. De 
mannetjes leven meestal solitair of in groepen tot 65 dieren. 

 

 

Figuur 6: Een schematische weergave van de groepsstructuur van de meervleermuizen in de zomer. De rode 

cirkels geven de locaties van de vrouwtjes zomerverblijven aan, met daarom heen hun leefgebied in oranje. De 

mannetjes verblijven zijn weergegeven in blauw, met in lichtblauw hun leefgebieden. De afmetingen van de 

donkerrode en donker blauwe cirkels representeren de groepsgrootte van de verblijven: van 1 tot 65 dieren (de 

mannen) en van 100 tot 750 dieren (de vrouwen). 

 

Seksegebonden gebiedskeuze 

In Zuid-Holland wordt de populatiestructuur van meervleermuizen sinds 2002 onderzocht. In 
deze provincie blijkt dat een kraamverblijf het hele jaar rond vooral door vrouwtjes 
meervleermuizen wordt gebruikt. Hier worden ook de jongen geboren. Uit 
onderzoeksresultaten blijkt dat de verhouding tussen mannen en vrouwen bij geboorte over 
het algemeen ongeveer gelijk is (tabel 6). Uit merk en terugvangst onderzoek weten we dat 
in het najaar volwassen vrouwtjes de zomergebieden verlaten en zowel jonge mannetjes 
als vrouwtjes zich in het hoofdverblijf verzamelen. Ook in deze periode van hergroepering 
worden niet of nauwelijks volwassen mannetjes in de buurt van de kraamverblijven 
waargenomen. De volwassen vrouwtjes gaan altijd naar de mannetjes verblijven toe om te 
paren. De laagveengebieden, met o.a. de kraamverblijven Aerlanderveen, Nieuwveen, 
Waddinxveen en Kamerik bevatten de hoogste percentages volwassen vrouwtjes. Op de 
zandgronden langs de kust van Zuid-Holland, met onder andere de verblijven Leiderdorp, 
Stompwijk, Wassenaar, Voorhout/Warmond verblijven de volwassen mannetjes (figuur 7).  
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Tabel 6: Sex-ratio in aantal jongen. Het gaat hierbij om juveniele dieren van de vangsten bovenvan de verschillende 

plasgebieden en waterwegen. Per onderzoeksgebied staan de onderzoeksjaren weergegeven. 

Onderzoeks-

jaar of 

-periode 

Plasgebied of 

waterweg 

Gemiddeld aantal 

juveniele vrouwtjes

Gemiddeld aantal 

juveniele mannetjes 

2002 - 2008 ‘t Weegje 8,9 8,6 

2003 - 2008 Langeraarse plassen 2,2 2,6 

2003 Drecht/Brasem 2 0 

2007-2008 Reeuwijkse plassen 3,5 2,5 

2003-2004 Nieuwkoopse plassen 3,5 1,5 

2004-2006 Oude Rijn 0,7 1,3 

2007 Kromme Mijdrecht 7 11 

 

 

Figuur 7: De ligging van de mannen (blauw) en kraamverblijven (rood) ten opzichte van de zandgronden (oranje) en 

veengronden (roze). De hoogste percentages mannetjes kunnen gevonden worden op de zandgronden, de hoogste 

percentages vrouwtjes op de veen gronden. 
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4.4  Klimatologische kenmerken van een zomerverblijf 

In de jaren 60 zijn tijdens een onderzoek door Aldo Voûte (Voûte 1972) klimatologisch 
eigenschappen van een door meervleermuizen gebruikte kerkzolder in Friesland 
bestudeerd. Dat onderzoek is uitgevoerd met de op dat moment beschikbare middelen. 
Meervleermuizen bleken binnen de kerkzolder veelvuldig te verhuizen, afhankelijk van 
heersende weersomstandigheden buiten en de temperatuur binnen. De dieren hadden een 
voorkeur voor warme plekken, tenzij een periode van slecht weer overbrugd moest worden. 
Dan gingen de dieren in torpor (diepe slaap) op koude plekken.  

Vanwege allerlei praktische problemen zijn tot voor dit project nog nooit klimatologische 
kenmerken van een woonhuis met meervleermuizen bestudeerd. Tijdens het onderzoek 
naar meervleermuizen ontstond een unieke kans om dergelijke kenmerken te bestuderen 
door de aankoop van een meervleermuisverblijf door Natuurmonumenten. Dit pand is 
ingericht met warmtewanden (figuur 8). Het gedrag van de dieren kan bestudeerd worden 
door verschillende camera’s en temperatuursensors (figuur 9). Indien de aanpassingen 
inderdaad een positieve effect hebben op de populatie, zal de wijze waarop dit pand 
geschikt is gemaakt voor vleermuizen model staan voor Bouwend Nederland.  

De apparatuur om vleermuizen te bestuderen is eind 2008 gereed gekomen. Hierdoor 
kunnen nog geen resultaten genoemd worden. 

 

 

Figuur 8: Plattegrond van de bovenste verdieping van het pand. Aan de noord en zuidzijde van het pand is een 

dubbele spouwmuur aangelegd. De oude spouwmuur (tussen de paarse muren) is onverwarmd. De gele pijlen 

geven de in totaal 6 invliegopeningen van het pand aan. Bij elk van deze openingen zullen in de toekomst 

automatische detectiepoorten worden aangelegd. 
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Figuur 9: Zijaanzicht van de spouwmuur met de locatie van de temperatuursensors. De temperatuur wordt gemeten 

in de binnenste muurblad, in de binnenste spouwmuurruimte, in het middelste muurblad en in de buitenste 

spouwmuurruimte. De gele pijl geeft de invliegopening voor vleermuizen weer.  

 

4.5  Ligging van winterverblijfplaatsen meervleermuizen in Nederland 

In een paragraaf over de ligging van zomerverblijfplaatsen kon gemakkelijk onderscheid 
gemaakt worden tussen mannen- en vrouwenverblijven. Met behulp van handscanners (zie 
paragraaf 3.5 ‘’Herkennen van winterslapende meervleermuizen’’) kon tijdens dit onderzoek 
voor het eerst zonder verstoring het geslacht van winterslapende dieren worden 
achterhaald. Uit analyse van deze gegevens blijkt dat onderscheid gemaakt kan worden 
tussen vrouwen winterverblijven met vooral (tussen 60 en 80%) vrouwtjes en mannen 
winterverblijven met (tot 80%) mannetjes. In dit hoofdstuk zal, voor zover relevant, deze 
indeling tussen mannen -en vrouwenwinterverblijven gebruikt worden. 

 

Ligging winterverblijven slechts voor een klein deel van de populatie bekend 

Ondanks het algemene voorkomen van de meervleermuis in de zomer, worden 
meervleermuizen in de winter zeer zelden waargenomen. De zomerpopulatie 
meervleermuizen bestaat uit ongeveer 8227 (vrouwen en mannen tezamen) 
meervleermuizen (tabel 5), in de winter worden slechts 480 dieren waargenomen. Het is 
dan ook onduidelijk waar het merendeel van de Nederlandse populatie overwintert. We 
vermoeden dat een deel van de populatie in hun zomerverblijven overwintert. Hiervoor zijn 
recent aanwijzingen gevonden door middel van de automatische detectiepoorten bij het 
zomerverblijf Waddinxveen. Ook worden af en toe meervleermuizen gevonden tijdens 
werkzaamheden aan huizen in de winter. 

 

Drie clusters overwinteringsverblijven 

In Nederland zijn drie clusters winterverblijfplaatsen bekend waar ongeveer 90% van de 
winterpopulatie wordt waargenomen (tabel 7). Deze verblijfplaatsen vallen onder de Natura 
2000 bescherming en worden Veluwe, Kust van Holland (Berkheide/Merendeel) en 
Mergelgroeven in Limburg genoemd. 

34 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

 

 

 

1. Veluwe. Totaal 80 dieren. Op de Veluwe bevinden zich meerdere bunkers en 
kelders die in gebruik zijn bij meervleermuizen als paar en winterverblijfplaats. 
Deze bunkers zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Ondanks groot aantal 
geringde dieren uit zomerverblijven in heel Nederland, zijn niet geringde dieren van 
buiten Gelderland in dit winterverblijf aangetroffen. Hoogst waarschijnlijk zijn de 
dieren die hier overwinteren merendeels lokale mannetjes uit Gelderland.  

2. Kust van Holland. Totaal 250 dieren. Langs de kust van Holland liggen meerdere 
verblijven die door meervleermuizen worden gebruikt als paar- en 
winterverblijfplaats. De belangrijkste (met hoogste aantallen getelde dieren) liggen 
tussen Scheveningen en Katwijk. Deze bunkers zijn aangewezen als Natura 2000 
gebied (Berkheide/Meyendel). Buiten de begrenzing van dit gebied liggen ten 
zuiden (Den Haag) nog een aantal verblijven met dieren. Ook bunkers tussen 
IJmuiden en Valkenburg herbergen bij elkaar in totaal ongeveer 10% van de 
bekende winterpopulatie meervleermuizen. De winterverblijven langs de kust van 
Zuid-Holland worden voornamelijk gebruikt door mannetjes meervleermuizen, 
afkomstig van de mannenpopulatie langs de kust van Zuid-Holland. De mannetjes 
maken meerdere jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde winterverblijf. Een 
enkele keer wordt ook een volwassen vrouwtje uit de kraamverblijven 
waargenomen. Dergelijke vrouwtjes verhuizen veel tussen de bunkers en worden 
vrijwel nooit meerdere jaren achtereen aangetroffen. 

3. Mergelgroeven in Limburg. Totaal 100 dieren. In Zuid-Limburg zijn de meeste 
mergelgroeven beschermd via Natura 2000-status. De groeves worden 
gegroepeerd in de gebiedsgroepen Bemelerberg & Schiepersberg, Geuldal, Sint-
Pietersberg & Jekersdal en Savelsbos. Mergelgroeven verschillen in afmetingen, 
soort diversiteit en dichtheid dieren. In de mergelgroeve worden geringde vrouwtjes 
uit de zomerverblijven in Zuid-Holland, Noord-Holland en Friesland waargenomen. 
Een enkele keer wordt een juveniel mannetje gevonden. 

 

4.6  Gebruik winterverblijven 
 

Gebruik per winterverblijfplaatsgroep 

Een winterverblijf heeft, naast overwinteringplek, voor meervleermuizen meerdere functies: 
paarplaats, ontmoetingsplaats, veilige rustplaats op doortrek, rustplaats voor een dag. We 
onderscheiden in Nederland twee soorten overwinteringplekken: plekken vooral gebruikt 
door mannetjes en plekken vooral gebruikt door vrouwtjes (tabel 7). De meeste 
winterverblijven gebruikt door vrouwen zijn onbekend. De objecten verschillen in 
gebruiksduur, gebruiksfunctie en dichtheden meervleermuizen. 
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Tabel 7: Onderscheidt in gebruikersgroep van de winterverblijfplaats groep per winter. Het totale aantal dieren per 

groep is een afgerond gemiddelde voor de aantallen tussen 2002 en 2007.Gegevens zijn verzameld door: Peter 

Lina, Vlegel, Telgroep Loge, Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland, NOZOS, Natuurhistorisch Genootschap 

Limburg en de Utrechtse telgroep. 

Naam cluster Winterverblijfplaats-groep Totaal aantal dieren 

per groep 

Voornamelijk 

gebruikt door: 

Veluwe Klein Heidekamp 40 Mannen 

 Vliegveld Deelen 30 Mannen 

 Overig 10 Mannen 

Kust Holland Bunkers (Berkheide/ Meyendel) 250 Mannen 

 Bunker (Kennemerland) 15 Mannen 

 Bunkers (Den Haag bunker) 20 Mannen  

Mergelgroeven in Limburg St Pietersberg & Jekerdal  20 Vrouwen 

 Geuldal 30 Vrouwen 

 Bemelerberg & Schiepersberg 30 Vrouwen 

 Savelsbos 20 Vrouwen 

 

De gebruikscyclus voor een winterverblijf vooral gebruikt door mannetjes (bunkers) 

Uit dit onderzoek blijkt dat mannetjes meervleermuizen zich de hele zomer op het 
paarseizoen voorbereiden (tabel 8). De mannen wonen in de zomer binnen een straal van 
30 kilometer van het winterverblijf in de kuststreek, onder andere in Stompwijk, Sassenheim, 
Voorschoten, Hillegom, Voorhout, Wassenaar en Leiden. Zo af en toe vliegen ze ’s nachts 
naar de winterverblijven langs de kust van Zuid-Holland om deze te inspecteren. Soms blijft 
een mannetje ook overdag om te slapen. Vanaf half juli arriveren meer mannetjes. Op dat 
moment worden ze ook agressief ten opzichte van elkaar en probeert ieder mannetje een 
eigen plek binnen het winterverblijf te veroveren. ’s Nachts, meestal pas rond 01:00, gaan 
de dieren voor de ingang van hun winterverblijf rondvliegen om de aandacht van 
passerende vrouwtjes te trekken. Dit gedrag wordt zwermen genoemd. Vanaf half augustus 
arriveren de vrouwtjes. De meeste vrouwtjes zijn slechts op doortrek naar meer zuidelijk 
gelegen winterverblijven. Voor hen dient het winterverblijf van de mannetjes als 
ontmoetingsplek, paarplaats en als veilige rustplaats.  
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Tabel 8: De gebruikscyclus per maand voor een winterverblijf vooral gebruikt door mannetjes (bunkers). De 

volgende functies worden genoemd: W-winterslaapplek, P- paarplaats, O-ontmoetingsplek, R-veilige rustplaats op 

doortrek, rustplaats voor een dag. Het aantal dieren wordt aangegeven met de volgende codes: +/- (zeer weinig), + 

(weinig), ++ (veel), +++ (zeer veel).  

 Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr 

Functie m R R P, O P,O P, O W W W W W P P 

Aantal m +/- +/- +/- + ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Functie v - - - R, P, O R, P, O W W W W W R, P, O R, P, O 

Aantal v - - - + ++ +/- +/- +/- +/- +/- + + 

 

De gebruikscyclus voor een winterverblijf vooral gebruikt door vrouwtjes (mergelgroeven) 

Mergelgroeven zijn typische winterverblijven van vrouwtjes meervleermuizen. Ook in de 
buurt van mergelgroeven bereiden mannetjes zich de hele zomer voor op het paarseizoen. 
Hun aantallen en activiteit is echter lager dan bij de bunkers. Ook bij de mergelgroeve 
kunnen zwermende mannetjes meervleermuizen worden aangetroffen. Vanaf half juli 
arriveren de vrouwtjes, de eerste dieren die arriveren zijn meestal vrouwtjes zonder 
reproductiesucces dat jaar (tabel 9). Ook in de mergelgroeven wordt gepaard. 
Mergelgroeven zijn over het algemeen vele malen groter dan bunkers. Na het paarseizoen 
zoeken de vrouwtjes binnen groeven een stabiele plek op om te overwinteren. Vermoedelijk 
hebben vrouwtjes een voorkeur voor net iets warmere en stabielere winterslaapplekken dan 
mannetjes. Door de afmeting van de groeven is het mogelijk voor de vrouwtjes om tijdens 
de winterslaap de mannetjes te ontwijken. Mannetjes meervleermuizen gaan soms in de 
winter actief op zoek naar vrouwtjes om te paren. 

 

Tabel 9: De gebruikscyclus per maand voor een winterverblijf vooral gebruikt door vrouwtjes (mergelgroeven). De 

volgende functies worden genoemd: W-winterslaapplek, P- paarplaats, O-ontmoetingsplek, R-veilige rustplaats op 

doortrek, rustplaats voor een dag. Het aantal dieren wordt aangegeven met de volgende codes: +/- (zeer weinig), + 

(weinig), ++ (veel), +++ (zeer veel). 

 Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr 

Functie m R R P, O P,O P, O W W W W W P P 

Aantal m - - +/- +/- + + + + + + +/-+ +/- 

Functie v - - P, O P, O P, O W W W W W P, O P, O 

Aantal v - - +/- + ++ +++ +++ +++ +++ ++ + + 
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Uitwisseling tussen winterverblijfplaatsen onderling 

Uitwisseling tussen winterverblijfplaatsen onderling komt zo af en toe voor (tabel 10). Vooral 
volwassen vrouwtjes worden het ene jaar waargenomen in de ene winterverblijfplaats en 
het volgende jaar in een ander. Uitwisselingen in hetzelfde winterseizoen zijn zeer 
zeldzaam. De meeste mannetjes blijven voor meerdere jaren achtereen trouw aan 
hetzelfde winterverblijf. 

 

Tabel 10: Een overzicht van de uitwisselingen tussen de vier bestudeerde winterverblijfplaats groepen. 

Uitwisselingen zijn weergegeven van een verblijf waar dieren gemerkt zijn in jaar x, naar een volgend verblijf in de 

winter erop (winter x+1). In deze tabel is het totale aantal uitwisselingen weergegeven tussen 2002 en 2005. 

Aantal 

gemerkt 

Verblijfplaats winter x + 1 ► 

 

Verblijfplaats winter x ▼ 

Wassenaar Ruighoek Moffenslag Uilenbosch 

12 Wassenaar 3  1 3 2 

32 Ruighoek  25  1 

6 Moffenslag  2 2  

35 Uilenbosch  7  18 

 

Schatting populatiegrootte 

De gegevens van de geringde meervleermuizen kunnen in de winter gebruikt worden voor 
een populatieschatting. In de bunkers van Zuid-Holland worden tijdens de winter in totaal 
ongeveer 250 meervleermuizen waargenomen. Het aantal dieren dat gedurende een winter 
van een bunker gebruik maakt is echter vele malen hoger. We weten dit dankzij 
ringonderzoek. Tijdens een vleermuistelling in de bunker wordt altijd een aantal geringde 
dieren aangetroffen (tot ongeveer 30 dieren per ronde). Echter tijdens opeenvolgende 
tellingen in hetzelfde jaar, worden steeds weer nieuwe geringde dieren aangetroffen (terwijl 
eerder aangetroffen dieren afwezig zijn). Hiermee kan het totale aantal waargenomen 
geringde dieren in één winter oplopen tot bijna 150 dieren (het totale aantal dieren geteld 
gedurende één wintertelling is 250). Op basis van deze gegevens vermoeden we dat het 
totale aantal dieren dat gedurende een winterseizoen gebruikt maakt van de bunkers rond 
de 1000 individuen ligt. 

 

4.7  Klimatologische kenmerken van winterverblijven 

Uit microklimatologisch onderzoek blijkt dat meervleermuizen een voorkeur hebben voor of 
heel warme of heel koude hangplekken (Bongers 1960; Daan 1973). Een geschikt object 
heeft vaak een combinatie van beide hangplekken. Dit kan alleen bereikt worden bij 
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objecten van voldoende grote afmetingen (of meerdere kleine objecten nabij elkaar). In heel 
grote objecten, zoals mergelgroeven, is vaak een beperkt aanbod van koude hangplekken 
aanwezig. Koude plekken vindt men voornamelijk bij de ingang en op plekken met 
luchtcirculatie. 

Fysieke eigenschappen van bunkers en mergelgroeven verschillen sterk. Daarom worden 
beide apart besproken. 

 

Bunkers 

De meervleermuis bunkers in Nederland hebben geringe afmetingen. De grootste is de 
Wassenaarse slag, een stelsel bestaande uit 800 meter gang en 5 bunkerkamers (figuur 
10). Door de geringe afmetingen is ook de variatie in microklimaat in een bunker minimaal. 
Binnen een bunker is het maximaal verschil in temperatuur 4 graden. Toch zijn in de 
bunkers voor vleermuizen ook plekken te vinden met een bredere temperatuur amplitude. 
Dit soort plekken zijn onder andere kokers en pijpen in muur en plafond (soms tot wel 1,5 
meter diep). De temperatuur van het gesteente zorgt op dergelijke plekken voor een 
verandering van temperatuur. 

 

Figuur 10: Het verloop van de temperatuur bij de ingang van het bunker stelsel Wassenaarse Slag (Zuid-Holland). 

Deze grafiek geeft de temperatuur weer van 3 september 2007 tot 24 maart 2008. 

 

Mergelgroeven 

De mergelgroeven in Nederland gebruikt door meervleermuizen variëren sterk in 
afmetingen. De kleinste is een Gasthuisdel met 20 meter gang en de grootste is de 
Pietersberg met 150 kilometer aan gangen. Vaak varieert de temperatuur binnen een 
groeve sterk. Bij de ingang worden is de temperatuur het laagst en is het verschil tussen 
plafond en grondtemperatuur het grootst. Hoe dieper in een groeve, hoe warmer en 
stabieler het klimaat (figuur 11). Vaak hebben mergelgroeven niet veel variaties in 
hangplekken (voornamelijk voegen tussen de blokken en boorgaten). In enkele groeven zijn 
scheuren ontstaan in de mergel. Indien deze scheuren stabiel (niet meer actief) zijn, worden 
ze regelmatig gebruikt door meervleermuizen. Verder zijn in sommige groeven gaten 
ontstaan nadat de mergel om een schelp is weg geërodeerd (soms wel 2 meter diep). 
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Figuur 11: Het verloop van het microklimaat in groeve de Schenk in januari 2005. De 5 gemeten 

temperatuurwaarden (geel – stralingstemperatuur grond, roze – stralingstemperatuur muur, paars – 

stralingstemperatuur plafond, donker blauw – lucht temperatuur laag, licht blauw – lucht temperatuur hoog) zijn 

gegeven relatief aan de afstand (in meters) tot de ingang van de groeven. 

 

4.8  Uitwisseling tussen zomer en winter 

Tussen de verschillende zomerverblijven en de winterverblijven vindt veel uitwisseling 
plaats. De mate van waargenomen uitwisseling wordt bepaald door de steekproefgrootte 
van gemerkte dieren, door de afstand tussen zomer en winterverblijf en door de 
onderzoeksintensiteit (tabel 11). Zo is het aantal terugvondsten van dieren uit 
zomergebieden in Zuid-Holland groot, aangezien daar een relatief hoog aantal geringde 
dieren rondvliegt en de afstand tussen zomer en winterverblijven klein is. Het aantal 
terugvondsten in Zuid-Limburg is daarentegen veel kleiner, aangezien de afstand veel 
groter is. Het aantal terugvondsten van dieren geringd in Limburg en terug in een 
zomergebied is nog veel lager, aangezien de kans dat een dier naar een gebied met een 
hoge onderzoeksintensiteit terugvliegt erg laag is. 

In dit hoofdstuk maken we onderscheid tussen waarnemingen van uitwisselingen tussen 
zomer en winterverblijven op korte afstand van elkaar (<100 km) en op lange afstand (>100 
km). Dit omdat het totale aantal observaties van beide uitwisselingen nogal verschilt (zie 
tabel 12). 
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Tabel 11: Het totale aantal meervleermuizen gemerkt tussen 2002 en 2008 per provincie. 

Provincie V M 

Flevoland 15 12 

Friesland 62 29 

Gelderland 15 36 

Noord-Holland 43 20 

Overijssel 49 12 

Utrecht 80 23 

Zeeland 0 4 

Zuid-Holland 659 301 

Zuid-Limburg 6 8 

Totaal 929 445 

 

Tabel 12: Het aantal terugmeldingen tussen zomer en winterverblijven, waarbij onderscheidt is gemaakt tussen 

bunkers en groeven. Het totaal aantal individuen waargenomen tussen 2002 en 2006. 

Afstand Type uitwisseling V ad V sub M ad M sub Totaal 

<100 km Zomerverblijf naar bunker 0 4 32 14 50 

<100 km Bunker naar zomerverblijf 4 3 59 15 81 

>100 km Zomerverblijf naar groeve 28 6 6 5 45 

>100 km Groeve naar zomerverblijf 0 0 0 0 0 

 Totaal 32 13 97 34 176 

 

Uitwisseling op korte afstand (<100 km) 

De Zuid-Hollandse meervleermuis populatie is de best onderzochte populatie van 
Nederland. 960 van de landelijke 1374 geringde dieren zijn hier gemerkt (tabel 11). De 
populatie bestaat uit mannelijke dieren op de zandgronden en vrouwelijke dieren op de 
veengronden (figuur 7 en figuur 12). De winterverblijven liggen langs de kust van Zuid-
Holland. Opvallend is dat, ondanks de relatief korte afstand, weinig uitwisseling bestaat 
tussen de kraamverblijven en de winterverblijven in Zuid-Holland. Slechts een klein aantal 
vrouwtjes worden waargenomen in de winterverblijven, maar dan wel vaak voor meerdere 
jaren achtereen. Mannetjes meervleermuizen overwinteren echter wel in de bunkers van 
Berkheide/Meyendel, en meerdere uitwisselingen tussen zomer en winterverblijven zijn 
waargenomen. Ook de mannetjes overwinteren meerdere jaren achtereen in hetzelfde 
verblijf.  
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Figuur 12: Een kaart met een detail van de ligging van de mannen (blauw) en vrouwen (rood) verblijven in Zuid-

Holland, ten opzichte van de winterverblijven (blauwe driehoeken). 

 

Tussen zomerverblijven en winterverblijven langs de kust van Zuid-Holland zijn in 4 jaar tijd 
(2002 tot 2005) 131 dieren waargenomen, vrijwel alle mannetjes. Deze mannetjes zijn 
afkomstig (of worden waargenomen) in de verblijven: Stompwijk, Wassenaar, Voorschoten, 
Sassenheim, Voorhout, Warmond, Leiden, Hillegom. 

 

Uitwisseling op grote afstand (>100 km) 

In Nederland zijn in meerdere provincies meervleermuizen gemerkt, in totaal 445 mannen 
en 929 vrouwen (tabel 11). Elk jaar wordt een klein aantal gemerkte dieren teruggevonden 
in de mergelgroeven. Afgelopen winterperiode zijn een record aantal meervleermuizen 
terug gevonden in de mergelgroeven in omgeving Zuid-Limburg; in totaal 21 dieren van de 
100 waargenomen overwinterende meervleermuizen. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 5 
dieren aanwezig in Limburg geringd is. In totaal zijn in 4 jaar tijd 45 terugmeldingen 
verzameld, die ver van de ringlocatie gedaan zijn. Dit is opmerkelijk, vooral in vergelijking 
met het vroegere onderzoek van Bels, Sluiter en van Heerdt tussen 1936 en 1963 (Bels 
1952; Sluiter & van Heerdt 1953; Sluiter & van Heerdt 1956; van Heerdt & Sluiter 1958). 
Tijdens dit onderzoek zijn 1600 meervleermuizen gemerkt, in 36 jaar tijd in totaal slechts 54 
verre (meer dan 100 kilometer) terugmeldingen verzameld; dieren waarvan migratie tussen 
zomer en winterverblijf kon worden aangetoond. Het merendeel van de dieren werd jaarlijks 
waargenomen in de buurt van de oorspronkelijke vanglocatie (ca 700 terugmeldingen). 
Opmerkelijk verschil met huidige migratie resultaten is dat de dieren in de tijd van Bels, 
Sluiter en van Heerdt ook in omgeving Dinant werden aangetroffen, terwijl daar 
tegenwoordig nauwelijks meer meervleermuizen overwinteren. 

 

Tijdens het huidig meervleermuis onderzoek zijn meer vrouwen dan mannen gemerkt. 
Vanwege de verdeling van de sekse van de steekproef (929 vrouwen, 445 mannen) is de 
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kans dat een vrouw in Limburg wordt waargenomen is hoger dan een man. Toch worden 
naar verhouding in de mergelgroeven in Limburg meer vrouwtjes (40 dieren) 
meervleermuizen waargenomen. Enkele opmerkelijke verre terugvondsten zijn: 

• Pietersberg (2 dier). Een dier is gevonden in de groeve Cannerberg, de ander 
bevond zich in een deel van de Zonneberggroeve, grenzend aan de ENCI 
dagbouwgroeve. Beide waren mannetjes die zomers geringd werden bij 
Stompwijk. 

• Bemelerberg (5 dieren). In vijf groeven op de Bemelerberg zijn geringde 
vrouwelijke meervleermuizen gevonden, die allen geringd werden bij Gouda. De 
meeste individuen werden slechts één winter in deze verblijven waargenomen. Tot 
recent (2005) konden in groeve de Gasthuisdellen redelijke aantallen geringde 
meervleermuizen worden waargenomen. Tegenwoordig (2007-2008) overwinteren 
er weinig dieren. Mogelijk zijn deze groeven met het zachte weer van de afgelopen 
winters ongeschikt geraakt.  

• Geuldal (6 dieren). In twee groeven zijn geringde meervleermuizen gevonden. De 
dieren worden hier meerdere jaren na elkaar waargenomen. In de groeve de 
Schenk worden als enige groeve in Limburg meerdere geringde dieren in één 
winter gevonden (tot 3 dieren). De dieren (5 man en 1 vrouw) werden geringd bij 
Gouda, Aerlanderveen en Woerden. 

• Belgisch Limburg (minimaal 7 dieren). In 7 verschillende groeves in Belgisch 
Limburg zijn geringde meervleermuizen waargenomen. Helaas zijn niet alle dieren 
afgelezen, dus is hun oorsprong onbekend. Opmerkelijk is dat in sommige groeven 
de dieren meerdere jaren achter elkaar worden waargenomen, in andere groeven 
juist maar eenmalig. De Belgische groeven zijn over het algemeen veel groter en 
complexer dan de Nederlandse groeven. Ook is het aanbod aan kieren hoger. De 
dieren die afgelezen zijn, waren alle vrouwtjes die geringd werden in Gouda en 
Nieuwveen.  

 

4.9  Migratie routes voor uitwisseling tussen zomer en winterverblijven 

 

Migratieroutes 

Tijdens de migratie van de zomerverblijven naar de winterverblijven (en andersom) vliegen 
vrouwtjes (en ook mannetjes) waarschijnlijk langs vaste routes. Waarschijnlijk volgen ze 
hierbij onder andere de grote rivieren, zoals de Rijn, Maas, Waal en de IJssel. Ook lopen 
routes mogelijk langs de kust van het IJselmeer en de Noordzee/Waddenzee. Hierbij wordt 
mogelijk ook de Afsluitdijk gebruikt. Onderweg rusten de dieren in bekende 
paarverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen. Deze worden door mannetjes 
meervleermuizen bezet en hebben een soort Hotel-functie (over”daging” en paring). Wat 
betreft bescherming is het belangrijk deze vermoedelijke routes en de hotelverblijfplaatsen 
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in kaart te brengen, een knelpuntanalyse te doen en beschermingsmaatregelen te 
implementeren (figuur 13).  

 

Figuur 13: Een kaart met de meest waarschijnlijke routes die meervleermuizen tussen zomer en winterverblijven 

gebruiken. In rood zijn de kraamverblijven weergegeven, in blauw de mannenverblijven. De roze driehoeken zijn de 

winterverblijven van de vrouwtjes, de blauwe driehoeken de winterverblijven van de mannetjes. Zowel de 

mannenverblijven als de mannenwinterverblijven (hotelverblijven) zijn gelegen langs de migratieroutes van de 

vrouwtjes en vormen belangrijke rust en paarplekken.  

 

4.10  Resultaten van bepalen fysiek welzijn van de populatie 

Door dieren op vliegroute te vangen en vervolgens te bekijken en te beschrijven kan het 
reproductieve succes en fitness van een populatie bestudeerd worden. Dit levert kennis 
bruikbaar bij bescherming van meervleermuizen. Belangrijke zaken zijn: van wanneer tot 
wanneer zijn verblijven bezet, hoeveel jongen krijgen meervleermuizen per jaar (en hoe 
snel kan een populatie dus herstellen van incidenten), wat is de conditie van een populatie 
(en zijn effecten van een ingreep in bijvoorbeeld de leefomgeving van de dieren te koppelen 
aan een veranderde conditie).  

Gegevens over de voortplantingsperiode van mannen en vrouwen meervleermuizen 
verzameld tijdens dit onderzoek zijn samengevat in grafiek 14 en 15. Vrouwtjes 
meervleermuizen kunnen van ongeveer week 15 tot week 25 worden aangetroffen met een 
gezwollen abdomen: een teken van zwangerschap. Van week 18 tot week 31 met 
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opgezwollen melkklieren. Niet alle vrouwtjes nemen deel aan de voortplanting, tussen 5 en 
20% van de populatie wordt waargenomen zonder dergelijke kenmerken. Door regelmatige 
hervangst van dieren kan bepaald worden dat tussen de 50 en 70% van de volwassen 
dieren uiteindelijk een jong grootbrengt. Door te kijken naar de vorm, afmeting en beharing 
van tepels is tijdens dit onderzoek bepaald dat van de geboren jongen ongeveer tussen de 
6 en 11% voortijdig overlijdt.  
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Figuur 14: De reproductie cyclus van vrouwtjes meervleermuizen. Per week is het percentage van de totale 

waargenomen populatie weergegeven dat zogend, niet seksueel actief (NSA) of zwanger was. Deze grafiek is een 

samenvatting van de resultaten verzameld tussen 2002 en 2007. 

 

Reproductieve status van mannetjes meervleermuizen is lastiger te koppelen aan 
reproductief succes. Mannetjes kunnen het hele jaar in verschillende stadia van seksuele 
bereidheid gevonden worden. Over het algemeen zijn alleen vleermuismannetjes met 
zichtbare of zeer gezwollen bijballen tot paring in staat (Haarsma & Dekker in prep.). Deze 
stadia word waargenomen in het voorjaar en vanaf het najaar (vanaf juli). In de winter en 
het voorjaar kunnen mannetjes ook paren, maar hier zijn geen gegevens van verzameld. 
De paringbereidheid van mannen kan gekoppeld worden aan territorialiteit. Seksuele 
mannen leven solitair en verdedigen hun leefgebied door langs de grenzen ervan te vliegen. 
Ook in een verblijf met slechts één ingang, zoals een winterverblijf, zijn meervleermuis 
mannen agressief tegenover andere mannen. Elk individu heeft (vaak jaren achtereen) een 
eigen plek binnen dergelijk verblijf. 
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Figuur 15: De reproductie cyclus van mannetjes meervleermuizen, bepaald aan de hand van de zwelling van de 

bijballen van gevangen dieren. Per maand is het percentage van de totale waargenomen populatie weergegeven de 

verschillende stadia van zwelling van de bijballen: niet zichtbaar tot zeer gezwollen. Deze grafiek is een samenvatting 

van de resultaten verzameld tussen 2002 en 2007. 

 

Aan de hand van gewicht en aantal parasieten kan bepaald worden of een populatie 
gezond is. Vooral net voor de winter is het erg belangrijk dat dieren vet kunnen opslaan, 
want zonder deze extra vetlaag zijn ze niet in staat de winter te overleven. De onderstaande 
grafiek (figuur 16) wordt dit gebruikt om te bepalen of een individu een onder of overgewicht 
heeft relatief tot zijn/haar leeftijd en de tijd van het jaar. Een gevangen dier dat ver onder het 
gemiddelde van de populatie weegt heeft een duidelijk ondergewicht.  

In deze grafiek valt op dat juveniele dieren erg licht zijn net voor de winter. In tegenstelling 
tot hun volwassen soortgenoten neemt hun gewicht net voor de winter sterk af. 
Waarschijnlijk komt dit omdat de dieren dan voor het eerst voor zich zelf moeten zorgen. Dit 
ondergewicht net voor de winter verklaart ook waarom juveniele dieren waarschijnlijk niet 
(kunnen) migreren, en dus lokaal (in woonhuizen) overwinteren. 
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Figuur 16: Het verloop van het gewicht (in gram) van meervleermuizen gedurende het jaar. In totaal zijn 6 boxplots 

gegeven per leeftijd en geslacht. 

 

4.11  Resultaten monitoring populatie trends a.d.v kraamverblijfplaatstellingen 

In Nederland zijn meerdere kraamverblijfplaatsen meervleermuizen bekend. Helaas is het 
om meerdere redenen niet haalbaar geweest om deze jaarlijks te tellen: 

- Sommige groepen wisselen regelmatig van verblijfplaats. Om de groepsgrootte te 
tellen dient vooraf een inventarisatie gedaan te worden naar de locaties van de 
verblijven. Dit is zeer arbeidsintensief werk dat niet alle vrijwilligers kunnen 
opbrengen. 

- Sommige eigenaren van verblijfplaatsen geven geen medewerking aan 
vleermuistellingen. Aangezien een telling alleen uitgevoerd kan worden vanaf het 
terrein van het verblijf, kunnen van deze verblijven dus geen gegevens verzameld 
worden. 

- Het is niet altijd mogelijk voldoende mensen te vinden die in staat zijn 
verblijfplaatsen te tellen. Een telling moet lang van te voren georganiseerd worden 
en om mensen te stimuleren zouden reiskosten vergoed moeten worden. 

 

Ten tijde van dit onderzoek zijn meerdere kraamverblijfplaatstellingen uitgevoerd (in ieder 
geval eenmaal voor alle nieuw ontdekte verblijven). Om een populatietrend te bestuderen is 
het nodig minimaal 2 tellingen in opeenvolgende jaren te hebben. Dit is slechts gelukt bij 16 
verblijfplaatsen. In 2008 zijn in heel Nederland meerdere kraamverblijven geteld, de overige 
verblijven zijn of één maal geteld in 2005, 2006 of 2007. 
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Uit een vergelijking tussen het gemiddelde aantal dieren voor en na 2008 blijkt dat het 
aantal meervleermuizen per verblijf licht afneemt (tabel 13). Alleen in de provincie Noord-
Holland is een toename van het aantal dieren waargenomen. 

 

Tabel 13: Het gemiddelde aantal dieren per verblijf in 2005/2006/ 2007 en het gemiddelde in 2008. Het aantal 

verblijven waarbij tellingen zijn gebruikt is weergegeven per provincie. Per verblijf zijn steeds 2 tellingen gebruikt: één 

uit 2005, 2006 of 2007, en één uit 2008. 

Provincie Aantal 

kraamverblijven 

Gemiddelde 

2005/2006/2007 

Gemiddelde 2008 

Friesland 4 196 122 

Utrecht 2 180 165 

Noord-Holland 3 267 270 

Overijssel 2 235 196 

Zuid-Holland 5 190 135 

 

4.12 Resultaten monitoring populatie trends a.d.v. winterverblijfplaatstellingen 

Vanaf 2002 zijn 4 winterverblijven in Nederland maandelijks geteld. Hierdoor kon informatie 
verzameld worden over de gebruiksduur van een object door het jaar. De gegevens geven 
ook inzicht in populatietrends tussen de jaren. Hiermee vormen ze een waardevolle 
aanvulling op de gegevens verzameld tijdens het Landelijk Meetnet Vleermuizen in 
Winterverblijven.  

De 4 gemonitorde winterverblijven liggen allen in Zuid-Holland, van 3 verblijven is een 
grafiek met de resultaten per winterseizoen gemaakt (figuur 17). De gebruiksduur van de 
objecten loopt van augustus tot april, alleen in Ruighoek kunnen in april nog aanzienlijke 
aantallen meervleermuizen (tot 40 dieren) worden waargenomen. In Ruighoek worden in 
december de hoogste aantallen meervleermuizen geteld, in zowel Wassenaarse slag als 
Moffenslag is geen duidelijke piek waar te nemen.  

Het aantal meervleermuizen in Ruighoek en Wassenaarse slag neemt tussen de jaren af. In 
de winter 2002-2003 werden in Ruighoek 120 meervleermuizen waargenomen, in de winter 
2007-2008 slechts 90 dieren. Het aantal dieren in de Wassenaarse slag is afgenomen van 
40 meervleermuizen tot 10 dieren in 2007-2008. Daarentegen is het aantal 
meervleermuizen in Moffenslag toegenomen, van 30 naar 45 dieren in winter 2007-2008. 
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Figuur 17: Het totale aantal meervleermuizen per maand en per verblijf in de winters van 2002 tot 2009.  

 

4.13 Resultaten monitoring populatie trends a.d.v merk en terugvangst 

Het aantal dieren dat van een verbindingsroute of verblijf gebruik maakt is vrijwel altijd groter 
dan het aantal dieren dat tijdens één waarneming kan worden vastgesteld. Door merk en 
terugvangst kan het werkelijke aantal dieren worden geschat. Tijdens dit onderzoek worden 
per vangstactie op de vaste monitoringspunten gemiddeld 50% gemerkte dieren gevangen. 
Alhoewel jaarlijks gemiddeld 150 nieuwe dieren worden gemerkt neemt dit percentage niet 
toe (figuur 18). 

Het percentage dieren dat per jaar geringd wordt is ongeveer gelijk aan het aantal ringen 
dat elk jaar verdwijnt. Dieren kunnen om verschillende redenen verdwijnen: 

- De jonge mannetjes migreren naar een ander gebied en worden niet meer 
waargenomen in het onderzoeksgebied.  

- Dieren overlijden. Een deel van de populatie zal dus elk jaar op natuurlijke wijze 
verdwijnen. 

- Door uitwisseling plaats tussen verschillende verblijven, kunnen dieren voor 
langere periode naar een ander, niet gemonitord verblijf verhuizen.  
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Figuur 18: De verhouding tussen het aantal per jaar gemerkte en ongemerkte dieren gevangen op de verschillende 
routes. In 2007 zijn op de vaste routes in totaal meer dan 800 dieren gemerkt, per jaar worden hiervan ongeveer 400 
dieren teruggevangen.  

 

Op basis van het aantal dieren op de trekroutes kunnen veranderingen in locale populatie 
trends bepaald worden. Zo is in figuur 19 te zien dat het aantal dieren van de 
meervleermuis populatie in Waddinxveen met de jaren varieert. Het totaal aantal dieren dat 
gevangen wordt neemt licht af, dit komt overeen met de afname van de omvang van de 
kraamverblijfplaatstellingen (tabel 13).  

Tot ongeveer week 25 worden nog alleen volwassen dieren waargenomen, daarna vliegen 
ook jongen dieren mee. De aantallen vóór week 25 kunnen gebruikt worden op 
populatietrends van volwassen dieren tussen verblijfplaatsen te vergelijken, de aantallen na 
week 25 om aantallen jongen dieren te vergelijken. Het voorjaar in 2007 was erg warm, 
waardoor de jongen meervleermuizen al vroeg in seizoen geboren werden. Hierdoor 
konden de volwassen vrouwtjes relatief vroeg naar hun winterverblijven vertrekken.  
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Figuur 19: Het aantal dieren dat is gemerkt en teruggevangen op route in de buurt van verblijfplaats Waddinxveen. 
Het aantal dieren is gegeven per week voor de jaren 2002 tot 2007. De lijn geeft het verband aan tussen het totale 
aantal volwassen dieren waargenomen dieren per week.  

 

Door vangsten op de routes kan het reproductiesucces van meervleermuizen per jaar 
bepaald worden. In figuur 20 is een overzicht gegeven van het totale aantal jongen 
meervleermuizen dat per jaar per plek gevangen wordt. Opvallend is dat voor alle 4 
verblijfplaatsen het aantal waargenomen jongen dieren in 2004 en 2005 laag is. 

 

 
Figuur 20: Het totale aantal jongen dat per jaar per kraamverblijf is geboren. De lijn geeft het verband aan tussen het 
aantal jongen per jaar voor de verblijfplaats Waddinxveen en Nieuwveen.  
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5 DISCUSSIE 

Meervleermuizen (met name hun verblijven) worden door diverse wetten streng 
beschermd. In de praktijk treden er echter nog steeds knelpunten op tussen mens en 
vleermuis. Omdat de status van de meervleermuis onbekend is en omdat niet wordt 
gehandhaafd, worden elk jaar meerdere kraamverblijven van meervleermuizen als 
plaagdieren vernietigd. Ook worden nog regelmatig bunkers en mergelgroeven 
opengebroken of verstoord. 

In deze discussie worden de knelpunten tussen mensen en meervleermuis samengevat. 
Eerst worden de zomerverblijven besproken, vervolgens de winterverblijven. Na elk conflict 
worden mogelijke oplossingen gegeven. 

 

5.1 Knelpunten met verblijfplaatsen in de zomer  

 

Knelpunten bij kraamverblijven 

Meervleermuizen, vooral kraamverblijven, veroorzaken vaker dan andere vleermuissoorten 
overlast, o.a. geluid, stank en angst (tabel 14). Dit heeft te maken met hun levensstijl. 
Meervleermuizen wonen in groepen van tussen de 100 en 750 dieren, veel meer dan de 
gemiddelde groepsgrootte van bijvoorbeeld de laatvlieger (50 dieren) en gewone 
dwergvleermuis (60 dieren). Meervleermuizen maken langdurig van een huis gebruik, de 
dieren arriveren in april/mei en verlaten een pand pas vanaf augustus/oktober (figuur 18). 
De meeste andere soorten wisselen om de 2 weken van verblijfplaats, zoals de gewone 
dwergvleermuis en de laatvlieger. Ten slotte veroorzaken meervleermuizen veel overlast 
doordat ze een huis het liefst meerdere jaren achtereen gebruiken. Hun aanwezigheid is 
daardoor een terugkerend knelpunt, vooral door de opstapelende voorraad mest in de 
spouw. 

Niet overal in Nederland is de mate en het type van overlast veroorzaakt door 
meervleermuizen even groot (tabel 15). In de meeste provincies zijn wel knelpunten 
aanwezig. Om een knelpunt op te lossen zullen mensen, vaak zonder deskundige 
begeleiding, een verblijfplaats in de winter afsluiten. Momenteel bestaat geen of nauwelijks 
controle of handhaving tegenover dergelijke handelingen. Afsluiten van een hoofdverblijf 
moet worden afgeraden, aangezien meervleermuizen waarschijnlijk ook in hun 
zomerverblijven overwinteren. 

 

Knelpunten van mannenverblijven 

Mannenverblijven zijn veel kleiner dan vrouwenverblijven en veroorzaken vrijwel nooit 
overlast. De groep verhuist veel vaker en blijft daardoor ongemerkt. Alleen in Stompwijk, 
Zuid-Holland veroorzaakt een groep van 65 mannen overlast. 
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Knelpunten overzicht 

In tabel 14 staat een overzicht van de mogelijke problemen die meervleermuizen kunnen 
veroorzaken. Problemen zijn gelijk voor mannen en vrouwenverblijven. Per provincie volgt 
een overzicht van de verschillende knelpunten (tabel 15). In tabel 2 staat de verdeling 
tussen mannen en vrouwen per provincie. 

 

Tabel 14: Mogelijke knelpunten veroorzaakt door meervleermuizen. 

Afk. Type Oorzaak Oplossing 

G Geluidsoverlast Slechte isolatie van muur Isoleren van muur 

A Angst voor het onbekende, 

angst voor vleermuizen, angst 

voor hondsdolheid besmetting 

Onwetendheid Voorlichting aan huiseigenaren 

K Overlast door keutels op 

ramen, gevels en kozijnen 

Meervleermuizen leven in zeer 

grote groepen en ontlasten bij 

het in en uitvliegen 

Plaatsen keutel opvangplankje, 

wekelijks wassen van ramen 

S Stankoverlast Vooral bij slechte ventilatie, last 

van opeenhoping van keutels 

Dichtmaken verbinding 

spouwmuur en binnenhuis 

O Onwil Vervreemding van de natuur 

Gedachtengang: dieren horen in 

de natuur, niet in huis 

Voorlichting aan groot publiek 
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Tabel 15: De verspreiding van meervleermuisverblijven over de verschillende provincies. Per provincie worden het 

aantal mannen (m) en vrouwen (v) verblijfplaatsen gegeven. Het type verblijfplaatsen worden gegeven dmv een 

afkorting uit tabel 3. De afkorting voor de mogelijke waargenomen knelpunten worden gegeven in tabel 14. In 

provincies met een hoofdverblijf (in geel) moet afsluiting van verblijven in de wintermaanden worden voorkomen. 

Provincie Type verblijf Knelpunt Knelpunt type Hoofdverblijf 

aanwezig 

Drente - Nee  Nee 

Flevoland W Nee  Nee 

Friesland W, K, BH Ja G,A,K,S,O Ja 

Gelderland W, OW Nee  Nee 

Groningen W Nee  Nee 

Limburg OW Nee  Nee 

Noord-Brabant W Nee  Nee 

Noord-Holland W, B, VK, OW Ja G,A,K,S,O Ja 

Overijssel W  Ja G,A,K,S,O Ja 

Utrecht W Ja A,O nee 

Zeeland W Nee  nee 

Zuid-Holland W, B, F, (K), OW, BH Ja G,A,K,S,O Ja 

 

Gevolgen 

De gevolgen van handelingen van verblijfplaatseigenaren voor de populatie 
meervleermuizen zijn aanzienlijk. Sommige handelingen hebben een duidelijk meetbaar 
effect: 

A. Insluiting volwassen dieren. Effect: uitsterven van de dieren in de verblijfplaats. 
Verloren gaan van de verblijfplaats, verplaatsing van de lokale populatie. 

B. Insluiting jonge dieren. Effect: vermindering reproductie succes van de populatie. 
Verloren gaan van verblijfplaats, verplaatsing van de lokale populatie. 

 

Alhoewel het effect van dergelijke handelingen meetbaar zijn, weten we niet wat de 
gevolgen op populatieniveau zijn. Vragen die we hiervoor zouden moeten oplossen zijn 
onder andere: Hoe snel kan een lokale populatie zich herstellen. Dat wil zeggen; Hoe snel 
kan een lokale populatie de verloren dieren aanvullen? Hoeveel jongen kan een vrouwtje 
krijgen en hoe erg is het eenmalig verliezen van een jong? 

54 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

 

 

 

Een handeling als reactie op vleermuisoverlast of aanpassing van een verblijf tijdens 
renovatie kan ook een veel moeilijker meetbaar effect hebben. Zo kan de gemiddelde 
gebruiksduur van een verblijf verkort worden, de populatie structuur kan veranderen en kan 
het aanbod van geschikte verblijfplaatsen afnemen. De gebruiksduur van een kraamverblijf 
door meervleermuizen hangt in sommige delen van Nederland vooral af van het moment 
waarop de dieren worden gedwongen te verhuizen. Indien mogelijk gebruiken 
meervleermuizen een verblijfplaats meerdere jaren achtereen. De oudste nog steeds 
gebruikte meervleermuisverblijfplaats ligt in Friesland. De dieren verblijven hier nu al meer 
dan 60 jaar (Voute, 1972). In provincies, met veel verstoring en dichtmaken van verblijven, 
zoals Overijssel, worden meervleermuizen gedwongen elk jaar naar een nieuw verblijf te 
verhuizen. De gemiddelde verblijfsduur per verblijf in Overijssel is 2 maanden. Het continue 
dichtmaken van geschikte verblijven heeft niet alleen effect op de gebruiksduur van een 
populatie, maar ook op de populatiestructuur. Dieren zullen vaker verhuizen en daardoor 
niet een centrale ontmoetingsplek hebben (zie paragraaf 5.3 ‘’gebruik zomerverblijven’’). In 
gebieden als Overijssel hebben we gemerkt dat ook de groepsgrootte per verblijfplaats 
wijzigt. De dieren leven in gemiddeld kleinere groepen dan in overige delen van Nederland. 
Meervleermuizen zijn gebonden zijn aan bepaalde regio’s en aan bepaalde typen 
verblijfplaatsen (met name jaren 60 rijtjeshuizen, tabel 3 en figuur 4). Het jaarlijks ongeschikt 
worden van dergelijke verblijven in deze regio zal op de lange termijn een te kort aan 
geschikte verblijfplaatsen opleveren. Hier moeten op tijd beschermende maatregelen 
getroffen worden.  

 

Waar zijn de dieren onvoldoende beschermd? 

De meeste meervleermuis verblijven worden slechts eenmaal per zoveel jaar door 
vrijwilligers bezocht. Controle is er niet en verstoring is daardoor moeilijk aantoonbaar. In 
sommige gevallen kan purschuim of gaas worden waargenomen bij in het verleden 
gebruikte huizen, maar lang niet overal. Indien een verbouwing heeft plaats gevonden is dit 
niet altijd zichtbaar omdat de status voor en na de verbouwing niet beschreven is. We 
hebben een lijst samengesteld van gevallen waarbij de dieren hoogst waarschijnlijk zijn 
verdreven of uitgeroeid. Tussen haakjes wordt aangegeven of dit vermoedelijk gevolg A 
(insluiting volwassen dieren) of gevolg B (insluiting van jonge dieren) had. In de meeste 
gevallen is het precieze tijdstip van afsluiting onbekend, in dit geval is geen gevolg 
aangegeven. Indien bekend is de datum van het incident weergegeven. 

- Oud-Reeuwijk (verdreven tijdens verbouwing: 2005) (B) 

- Kamerik (uitgeroeid door afsluiting: 2004) (A) 

- Kuinre (verdreven door meerdere afsluitingen:2002-2008) (B) 

- Ossenzijl (B) 

- Langweer  

- Leeuwarden (verdreven door afsluiting: 2005)  
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- Grou 

- Hauwert 

- Oosthuizen 

- Midwoud 

- Obdam 

- Giethoorn 

- Oldemarkt 

- Wanneperveen 

- Steenwijk  

- Paasloo  

- Stompwijk (verdreven door afsluiting: 2006) (A) 

- Aerlanderveen (verdreven: 2007) (A) 

 

Ondanks deze aanzienlijke lijst van gevallen is het aantonen en bestraffen van een misdrijf 
onbegonnen werk. De AID wil alleen zaken bestraffen waar aantoonbaar bewijs voor een 
misdrijf aanwezig is (b.v. dode dieren, of iemand met een bus purschuim nog in de hand). 
Veelal wordt een misdrijf pas enkele maanden of jaren na dato vastgesteld. Slechts in één 
geval is samen met de AID een proces-verbaal opgemaakt (Kamerik). Omdat in dit geval 
gegevens van het aantal dieren voor en na de afsluiting bekend waren konden de 
verblijfplaats eigenaren gestraft worden. Een boete van in totaal € 500 voor het uitroeien van 
180 meervleermuizen. In Engeland worden geldboetes per gedood of vermoedelijk gedood 
dier uitgedeeld en is het aantal overtredingen daar ook veel lager. 

 

5.2 Aanbevelingen voor bescherming van zomerverblijfplaatsen meervleermuizen 
in Nederland 

Om verblijfplaatsen te beschermen zijn een aantal praktische maatregelen mogelijk. De 
maatregelen zijn er op gericht om: 

1. Controle op verblijven te vergroten 

2. Draagvlak bij publiek vergroten 

3. Knelpunten tussen mens en dier oplossen 

 

Naast deze 3 maatregelen is ook verhoogde boete voor het vernietigen van een 
verblijfplaats aan te raden, samen met een verbeterde handhaving. 
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Controle op verblijven vergroten 

De meeste van de 59 kraamverblijfplaatsen meervleermuizen zijn in handen van 
particulieren. Het aantal dieren dat gebruik maakt van een verblijf wordt bij 8 verblijfplaatsen 
jaarlijks geteld, bij 19 verblijfplaatsen vindt een keer per zoveel jaar een telling plaats. In de 
meeste overige gevallen is een telling slechts een of tweemaal uitgevoerd. Om verstoring 
van verblijven waar te nemen is controle nodig: een verblijf moet minimaal eenmaal per jaar 
bezocht worden. Het aantal dieren kan dan geteld worden. De uitgangssituatie kan worden 
vastgelegd door middel van foto’s of met behulp van een formulier. Regelmatig bezoek van 
vleermuiswerkers aan een verblijf heeft ook andere voordelen: door regelmatig contact 
tussen vleermuiswerkers en verblijfplaatseigenaren blijven de eigenaren het nut van het 
behoud van "hun" vleermuizen inzien. Een ander voordeel is dat toekomstige 
conflictsituaties, zoals verbouwingsplannen, op tijd kunnen worden opgemerkt. Alleen dan is 
het mogelijk samen met de huiseigenaar een vleermuisvriendelijk verbouwingsplan op te 
stellen. 
 
Indien problemen worden waargenomen die niet met de verblijfplaatseigenaar kunnen 
worden opgelost, moet aangifte bij de AID vergemakkelijkt worden. De inspectiedienst moet 
voldoende tijd en kennis hebben om dergelijke gevallen te kunnen oplossen.  
 

Draagvlak bij het publiek vergroten 

Het merendeel van de zomerverblijfplaatsen zijn in eigendom van particulieren. De meeste 
verblijfplaats eigenaren hebben niet of nauwelijks kennis van de bijzondere status en 
wettelijke bescherming van (meer)vleermuizen en handelen daarom naar eigen inzicht. Een 
van de belangrijkste punten bij de bescherming van meervleermuis verblijfplaatsen is 
daarom het vergroten van draagvlak bij het algemene publiek. Voorlichting kan aan de hand 
van een brochure of tijdens bezoek door vrijwillige vleermuiswerkers. De vleermuiswerkers 
die met de taak belast worden om meervleermuis verblijfplaatsen te monitoren moeten een 
opleiding krijgen. Tijdens een dergelijke opleiding wordt hen kennis over de ecologie van de 
meervleermuis uitgelegd. Verder komen sociale vaardigheden en het oplossen van 
probleemsituaties aan bod. 

 

Knelpunten tussen mens en dier oplossen 

Meervleermuizen veroorzaken vrij vaak overlast. Door de dieren uit het ene huis te 
verwijderen wordt het overlast probleem alleen verplaatst, niet opgelost. Het oplossen van 
overlast kan vaak met een aantal simpele middelen. In deze paragraaf geven we een aantal 
mogelijkheden om meervleermuizen en hun zomerverblijfplaatsen te beschermen. Per 
mogelijkheid noemen we de kosten, het effect op de populatie en de duurzaamheid van de 
oplossing.  
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1. Inrichten (met toestemming van eigenaar) van huis voor vleermuizen, 
zoals isoleren van muur, plaatsen keutel opvangplankje en voorkomen van 
stankoverlast. Kosten: laag. Effect op populatie: groot. Duurzaamheid 
oplossing: beperkt (totdat eigenaar verhuist of van gedachten verandert). 

2. Aankoop van hoekwoning van een jaren 60 rijtjeshuis. De woning kan 
vervolgens weer verhuurd worden, waarbij bepaalde eisen aan de 
verhuurders kunnen worden gesteld. Kosten: hoog. Opbrengst voor 
populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

3. Verhogen van draagvlak bij verblijfplaatseigenaren. Kosten: laag. Effect op 
populatie: groot (dieren mogen blijven). Duurzaamheid oplossing: beperkt 
(totdat eigenaar verhuist of van gedachten verandert). 

4. Inrichten van (willekeurige) kerken voor meervleermuizen: Kosten: laag. 
Opbrengst voor populatie: laag. Duurzaamheid oplossing: nvt. 

5. Inrichten van in het verleden gebruikte kerkzolders voor meervleermuizen. 
Kosten: laag. Opbrengst voor populatie: redelijk (kans op hergebruik door 
vleermuizen, bij verminderd menselijk gebruik is aanwezig). 
Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

6. Creëren van grote vleermuisonderkomens in nieuwbouw, zodat deze 
geschikt worden voor meervleermuizen. Kosten: laag. Opbrengst voor 
populatie: onbekend. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

7. Ophangen van vleermuiskast voor meervleermuizen. Kosten: laag. 
Opbrengst voor populatie: geen (een kast is te klein voor een kraamverblijf 
en dus ongeschikt). Duurzaamheid oplossing: nvt. 

8. De bouw van een vleermuisbunker voor meervleermuizen. Kosten: laag. 
Opbrengst voor populatie: geen (een bunker is pas na 25 jaar geschikt en 
dient voldoende groot te zijn). Duurzaamheid oplossing: nvt 

 

Toelichting:  

Bij oplossing 1 wordt de hoeveelheid overlast van meervleermuizen beperkt door het 
aanbrengen van een aantal voorzieningen. Hierdoor kunnen de meervleermuizen langer 
blijven. Uit ervaring blijkt dat dergelijke maatregelen alleen werken in combinatie met een 
jaarlijkse voorlichting. Eigenaren willen namelijk op een gegeven moment hun huis 
verbouwen, of krijgen kinderen (en zijn dan bang voor rabiës) of hebben andere redenen 
om plotseling toch een invliegopening dicht te maken zodat de vleermuizen gedwongen 
worden te verhuizen. De duurzaamheid van een oplossing is dus totdat een eigenaar 
verhuist of van gedachten verandert. 

Bij oplossing 2 hoeft het aan te kopen huis geen vleermuizen te herbergen. Omdat jaren 60 
huizen in een wijk allemaal dezelfde bouwstijl hebben, zijn deze voor meervleermuizen 
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allemaal redelijk identiek (m.u.v. oriëntatie van de blinde muur op de avondzon). 
Meervleermuizen zullen waarschijnlijk alle huizen kennen, een huis dat plotseling geschikt 
toegankelijk wordt zal daardoor waarschijnlijk snel in gebruik genomen worden.  

Bij oplossing 3 worden verblijfplaats eigenaren regelmatig benaderd en voorgelicht. Ook 
voorlichting van de buren is hierbij van belang (aangezien de dieren ook nog wel eens 
verhuizen). Door mensen regelmatig (minimaal 3 maal per jaar) te spreken kunnen 
knelpunten snel opgelost worden of voorkomen worden. Uit ervaring weten we dat 
persoonlijk langs gaan beter werkt dan een telefonisch gesprek. Het voordeel is ook dat de 
vleermuiswerker ter plaatse ook knelpunten kan registeren. De duurzaamheid van de 
oplossing is beperkt totdat eigenaar verhuist of van gedachten verandert. 

Vroeger zaten meervleermuizen vrij vaak op kerkzolders. Ondanks het inrichten van meer 
dan 40 kerken voor vleermuizen, zijn hier nooit meervleermuizen waargenomen. Oplossing 
4 is daarom ongeschikt. In de jaren 60 werden meervleermuizen veel op kerkzolders 
waargenomen. O.a. door renovatie van de zolders en gebruik van 
houtverduurzamingsmiddelen zijn de meeste zolders verlaten. We verwachten dat het 
inrichten van deze ooit gebruikte zolders (oplossing 5) de meeste kans van slagen zal 
hebben. De kans op hergebruik door vleermuizen, bij verminderd menselijk gebruik is 
namelijk aanwezig. 

Tegenwoordige nieuwbouwhuizen zijn vaak niet voor vleermuizen geschikt. Door nieuwe 
bouw regelgeving is men verplicht openingen tussen binnen en buiten hermetisch te sluiten. 
Situaties waarbij grote vleermuisonderkomens in nieuwbouwhuizen worden aangelegd 
(oplossing 6) zijn daarom erg zinvol. Helaas is nog niet bekend of uitgevoerde 
aanpassingen aan nieuwbouw huizen ook effect hebben. Het is nuttig hier gericht 
onderzoek naar te doen (zoals ondermeer het pionierswerk uitgevoerd in verblijfplaats 
Waddinxveen door Natuurmonumenten). 

De reden dat oplossing 7 niet geschikt is voor meervleermuizen heeft te maken met de 
mogelijkheid tot variatie en de groepsstructuur van meervleermuizen. Meervleermuizen 
leven vrijwel altijd in zeer grote groepen (100 tot 750 dieren) in verblijven. Een ruimte moet 
dus ook fysiek geschikt zijn voor een grote groep. Daarnaast moet een ruimte variatie 
hebben in verschillende temperatuur gradiënten en hangplekken. Vleermuiskasten aan 
bomen zijn hierom ongeschikt, ook ingemetselde vleermuiskasten aan huizen lijken (bij een 
afmeting onder de 2 kubieke meter) ongeschikt. 

Bunkers die door meervleermuizen gebruikt zijn, zijn ruim 25 jaar voor mensen afgesloten 
geweest. Het creëren van nieuwe bunkers voor vleermuizen heeft op de korte termijn geen 
voordelen. In Nederland zijn al vele nieuwbouw winterverblijven aangelegd, nog geen van 
deze verblijven is ooit door een groep meervleermuizen gebruikt. Verder heerst de 
misvatting dat een zomerverblijf en een winterverblijf uitwisselbaar zijn. Na aanleiding van 
dit rapport mag geconcludeerd worden dat dit niet het geval is. Oplossing 8 is daarom 
ongeschikt. 

 

5.3  Knelpunten bij het gebruik van winterverblijven 
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Mogelijke verstorende factoren 

Meervleermuizen in de winter zijn kwetsbaar. De dieren zijn van juli tot april aanwezig in de 
winterverblijven, van begin oktober tot februari zijn de meeste dieren in winterslaap. Tijdens 
de winterslaap verlagen de dieren hun lichaamstemperatuur en metabolisme (o.a. hartslag, 
ademhaling, vertering) tot een minimum. Op deze manier kunnen ze met een beperkte 
vetreserve de lange winter overleven. Elke twee weken worden de dieren wakker, waarbij 
ze rondvliegen en vaak wat water drinken. Het wakker worden gedurende de winter kost 
vleermuizen veel energie, maar is wel essentieel om in te kunnen spelen op plotselinge 
veranderingen in temperatuur of dreigend gevaar.  

Winterslapende vleermuizen kunnen makkelijk verstoord worden. De dieren reageren op 
verschillende non-tactiele prikkels, waarna ze vervolgens ontwaken. Deze prikkels zijn 
onder andere: 

- Verandering van temperatuur (b.v.: door het langdurig openen van een deur of het 
verwarmen van een ruimte, o.a. door aanwezigheid van meerdere mensen of 
gebruik van lampen zoals een petromax). 

- Veranderingen in luchtstroming (b.v.: door tocht of door passage van mensen/ 
objecten door een smalle gang). 

- Verandering van lichtintensiteit (b.v.: door het aanzetten van lampen of het 
beschijnen van vleermuizen met lampen) 

- Plotselinge trilling (b.v.: de trilling van een generator/motor of krassen/hakken op de 
muur). 

 

Naast verstoring van vleermuizen gedurende de winter kunnen vleermuisverblijfplaatsen 
ook verstoord worden. Door aanpassingen in verblijfplaatsen kan het microklimaat van een 
verblijf veranderen, waardoor deze voor vleermuizen ongeschikt wordt. Doordat 
vleermuizen zeer traditioneel zijn in het gebruik van verblijven duurt het vaak 3 jaar voordat 
afname van het aantal overwinterende dieren kan worden waargenomen. Na deze periode 
zijn de meeste dieren die gewend zijn in een bepaald verblijf te overwinteren, wat nu 
ongeschikt is geworden, overleden. De nieuwe generatie vleermuizen zal een ongeschikt 
verblijf vermijden. Aanpassingen aan een winterverblijf die negatief voor meervleermuizen 
kunnen zijn, zijn onder andere: 

- Verandering van temperatuur (b.v.: door een dikkere laag isolerend materiaal 
(aarde, zand, etc.) boven op het winterverblijf of het veranderen van de 
hoeveelheid luchtstroming) 

- Verandering van de hoeveelheid mogelijke luchtstroming (b.v.: door een verkleinde 
opening, het plaatsen van een muur i.p.v. een traliewerk of het verlagen van 
gangen) 
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- Verandering van lichtintensiteit (b.v.: door het plaatsen van lampen bij de ingang) 

- Verandering in vochtigheid (b.v.: door het veranderen van het grondwaterpeil of het 
aanbrengen van een moeilijk waterdoorlatende laag boven op een object) 

 

Knelpunten in de winter 

In de winter ondervinden meervleermuis winterverblijven verschillende knelpunten. In deze 
paragraaf bespreken we de knelpunten voor de bunkers (tabel 16) apart van de knelpunten 
voor de mergelgroeven (tabel 17). Dit omdat deze qua uiterlijk en menselijk gebruik sterk 
verschillen, waardoor ook de knelpunten verschillend zijn. 

De bunker objectgroepen Veluwe en Kust van Holland zijn erg kwetsbaar, vanwege hun 
geringe fysieke afmetingen en het hoge aantallen meervleermuizen dat er verblijft. 
Opmerkelijk dat vrijwel alle bunkers waar hoge aantallen meervleermuizen worden 
waargenomen meerdere jaren afgesloten zijn geweest (of in een ontoegankelijk gebied 
liggen). Vaak worden pas na 25 jaar na geschikt wording van een verblijf de eerste 
meervleermuizen waargenomen. Individuele meervleermuizen worden ook wel sporadisch 
waargenomen in ‘onveilige’ overwinteringplekken. Het aantal dieren neemt hier echter nooit 
toe, of de dieren vertrekken na een aantal jaren. 

De meeste bunkers gebruikt door meervleermuizen bestaan uit betonnen bunkers 
verbonden met bakstenen gangen. In deze gangen bevinden zich om de 20 meter oude 
luchtschachten. Het merendeel van de inbraken in de bunkers vindt plaats via dergelijke 
luchtschachten. Verder bestaan plannen om een deel van de bunkers om te vormen tot een 
museum. De bunkers zijn een relict uit de Tweede Wereld Oorlog. Een belangrijk knelpunt 
zijn de inbraken in de bunkers. Deze inbraken worden uitgevoerd door een semi- 
georganiseerde groep mensen. 

Op sommige plaatsen wordt de stabiliteit van de bunkers aangetast door het regelmatig 
over bunkers rijden met zware voertuigen. Dit wordt voornamelijk gedaan om de iets verder 
op gelegen strandpaviljoens vrij te houden van zand. Na verloop van tijd kunnen scheuren 
ontstaat en raakt de bunker constructie verzwakt. 
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Tabel 16: De namen van de verschillende winterverblijfplaats groepen, het maximaal aantal overwinterende dieren 

per winter en aanwezige knelpunten. De populatietrend van zowel de lokale populatie als de lokale populatie t.o.v. de 

landelijke populatie wordt weergegeven (winter 2007-2008).  

Naam Cluster Winterverblijf 

plaats groep 

Knelpunt Omschrijving knelpunt Toe/ 

afname 

lokaal 

Toe/ 

afname 

t.o.v. 

landelijk 

Veluwe Klein 

Heidekamp 

Afsluitng dmv 

hekken voldoende 

- Geen Toename Stabiel 

 Vliegveld 

Deelen 

Afsluitng dmv 

hekken voldoende 

- Geen Toename Stabiel 

 Overig Afsluiting dmv 

hekken 

onvoldoende 

- Weinig inbraken Toename Stabiel 

Kust Holland Berkheide/ 

Meyendel 

Afsluiting dmv 

hekken 

onvoldoende 

- Veel inbraken 

- Instortingsgevaar 

-  Rijden met machines over 

bunkergang 

- Plannen voor onderbrengen 

museum in 

vleermuisbunker. 

Stabiel Afname 

 Kennemerland Geen of voldoende 

afsluiting dmv 

hekken  

- Weinig inbraken Stabiel Stabiel 

 Den Haag Onvoldoende 

afsluiting dmv 

hekken  

- Veel inbraken.  

- Ongunstige ligging t.o.v. 

bouwprojecten. 

Stabiel Afname 

 

De knelpunten in mergelgroeven zijn van een heel andere aard. Ook hier vinden regelmatig 
inbraken plaats, maar omdat de groeven zoveel groter zijn is de verstoring (door opwarming 
of luchtstroming) van de meervleermuizen hier lager. Bovendien is het totale aantal 
meervleermuizen per groeve vaak veel lager dan in de bunkers. In de meeste groeven 
overwinteren tussen de 1 en 20 meervleermuizen. Het aantal meervleermuizen in de enige 
mergelgroeven in Limburg waar ooit meer dan 30 dieren overwinterden neemt sinds 4 jaar 
af tot nog slechts 15-20 dieren. Deze groeve is dan ook relatief klein en de verstoring door 
inbraken is relatief hoog. 

62 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

 

 

 

In onderstaand overzicht (tabel 17) staan voor een aantal mergelgroeven waarin regelmatig 
meervleermuizen worden waargenomen de meest belangrijke knelpunten genoemd. De 
meeste knelpunten zijn met een klein aantal aanpassingen op te lossen. Zo kan een 
ongeschikt hekwerk vervangen worden door een goed hekwerk, verstoring van een ingang 
door licht kan vermeden worden en inbraken kunnen voorkomen worden door een beter 
toezicht of het plaatsen van een hekwerk om de groeve heen. Zelfs groeves waarbij het 
microklimaat ongeschikt is geworden door een gebrek aan luchtventilatie kunnen eenvoudig 
worden hersteld, bijvoorbeeld door het aanbrengen van ventilatiepijp. 

Helaas zijn voor veel groeves de knelpunten een stuk moeilijker op te losse als de groeve in 
gebruik is voor menselijke activiteiten. Activiteiten variëren van paintball, cavebiken, 
abseilen, kerstmarkt, rondleidingen en inrichting als museum. Dergelijke activiteiten zijn zeer 
verstorend voor de aanwezige vleermuispopulatie en worden vaak door de gemeente 
oogluikend toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

   

 

 

Tabel 17: Overzicht knelpunten in mergelgroeven in Limburg. De knelpunten zijn gesplitst in knelpunten voor de 

vleermuizen en indirecte knelpunten waarbij het object veranderd. De objecten met meer dan 10 meervleermuizen 

zijn aangegeven in het geel. 

Winterverblijfplaats 
groep 

Naam (objectnr.) Oorzaak Knelpunt 
vleermuizen 

Knelpunt object 

Bemelerberg Roothergroeve Plan voor 
dagbouwgroeve 

  

Bemelerberg Heerderberg Regelmatig inbraken Verschillende non-
tactiele prikkels. 

  

Bemelerberg Gasthuisdellen Regelmatige inbraken Verschillende non-
tactiele prikkels. 

  

Bemelerberg Cluijsberg   Plaatsing 
ongeschikt 
hekwerk 

Bemelerberg Koelenbosch Zeer regelmatig 
inbraken 

Verschillende non-
tactiele prikkels. 

  

Geuldal Groeve onder de 
ruïne 

Abseilen in grot (grot 
klautertocht), grot 
onderdeel van sport en 
spel tocht 

Verschillende non-
tactiele prikkels.  

Verhoging 
lichtintensiteit 

Geuldal Fluwelengroeve Kerstmarkt van 18 nov. 
tot 20 dec. Inrichting als 
museum, rondleidingen 
via in groeve aangelegd 
gangpad hele jaar 

Verschillende non-
tactiele prikkels. 

Verschillende 
negatieve 
aanpassingen 
aan object 

Geuldal Gemeente groeve Sylvestermarkt (van 29 
dec. tot 7 jan.), 
Kerstmarkt (van 14 nov. 
tot 21 dec.), 
rondleidingen hele jaar 

Verstoring 
zwermfunctie 

Verstoring 
ingang 

Geuldal Sibbe 10 km ondergronds 
Fietsen (grotbiken), 
grottentocht 
(kindertocht), 
quadrijden, 
mergelhakken 

Verschillende non-
tactiele prikkels. 

Verstoring 
ingang 

Geuldal Catacomben Inrichting als museum, 
rondleidingen 

Verschillende non-
tactiele prikkels. 

Verschillende 
negatieve 
aanpassingen 
aan object 

Geuldal Flessenberg Onbekend, wrl 
rondleidingen 

  Verhoging 
lichtintensiteit 

Geuldal Barakkenberg Vuilstort op groeve   Verhoging 
temperatuur, 
vermindering 
luchtcirculatie 

Geuldal Groeve de Heide Plan voor 
dierenbegraafplaats 

   

Geuldal Wilhelminagroeve Lasergamen en 
paintballen (van 1 mrt. 
tot 31 okt.). Kabelbaan 
op groeve 

Verschillende non-
tactiele prikkels. 

Verschillende 
negatieve 
aanpassingen 
aan object 

St Pietersberg en 
Jekerdal 

Cannerberg groeve Koeienstal (Belgische 
ingang), Wijnkelder 
(Nederlandse ingang) 

  Verschillende 
negatieve 
aanpassingen 
aan object 

St Pietersberg en 
Jekerdal 

Pietersberg 
(Zonneberg 
enNoordelijk stelsel) 

Rondleidingen met 
petromax, hele jaar 

 Plaatsing 
ongeschikt 
hekwerk voor 
ingang 
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5.4  Aanbevelingen voor bescherming van de winterverblijfplaatsen 
meervleermuizen in Nederland 

Winterverblijfplaatsen van meervleermuizen worden over het algemeen onvoldoende 
beschermd. Indien verblijven beschermd worden, vinden maatregelen vooral plaats van 
oktober tot maart, waardoor de paarplaats functie vaak over het hoofd gezien. Hierdoor zijn 
allerlei activiteiten mogelijk van juli tot oktober, waarbij de dieren verstoord worden. Uit 
ervaring blijkt dat als dieren in de paartijd verstoord worden dit een negatief effect heeft op 
het aantal dieren in de winter. 

In deze paragraaf geven we een aantal mogelijkheden om meervleermuizen en hun 
winterverblijfplaatsen te beschermen. Per mogelijkheid nomen we de kosten, het effect op 
de populatie en de duurzaamheid van de oplossing.  

1. Aanbrengen of verstevigen hekwerk voor ingang van bunkers. Hierbij 
moeten ook niet gebruikelijke ingangen, zoals luchtschachten, worden 
verstevigd. Kosten: laag. Effect op populatie: groot. Duurzaamheid 
oplossing: langdurig. 

2. Aanbrengen of verstevigen van hek rondom mergelgroeven. Het 
functioneren van het hek moet regelmatig worden gecontroleerd. Kosten: 
laag. Opbrengst voor populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

3. Aanbrengen van een ventilatieschacht in mergelgroeven waarbij de 
luchtstroming nu te minimaal is. Kosten: hoog. Opbrengst voor populatie: 
groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

4. Betere samenwerking tussen organisatoren activiteiten en 
vleermuisbeschermers, vooral bij mergelgroeven. Hierdoor kunnen 
knelpunten voorkomen worden. Kosten: laag. Opbrengst voor populatie: 
groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

5. Het aankopen en of natuurvriendelijk beheren van grond bovenop 
winterverblijven, zodat verstoring als vuilstort of het rijden met zware 
machines voorkomen kan worden. Kosten: hoog (aankoop) of laag 
(beheersovereenkomst). Opbrengst voor populatie: groot. Duurzaamheid 
oplossing: langdurig. 

6. Het aanbrengen van een alarmsysteem bij kwetsbare winterobjecten, 
zodat verstoring voorkomen kan worden. Kosten: hoog. Opbrengst voor 
populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: beperkt (totdat elektriciteit 
uitvalt). 

 

Toelichting: 

Bunkers bevatten vaak relatief hoge dichtheden meervleermuizen, zodat ze kwetsbaar zijn 
voor verstoring. Kwetsbare plekken waar veel wordt ingebroken zijn de ingang en  
luchtkokers. Bij oplossing 1 worden dergelijke plekken verstevigd of beschermd door middel 
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van een hek. Bunkers zijn over het algemeen niet gevoelig voor verstoring van het 
microklimaat door het beperken van de hoeveelheid luchtstroming. Dit omdat bunkers vaak 
maar onder een heel dun zandpakket liggen. Een goed hekwerk kan jaren meegaan en 
deze oplossing is dan ook behoorlijk duurzaam. Bunkers waarbij oplossing 1 van 
toepassing is zijn: Delftland (DWL bunker), Ruighoek (ook wel Ruigenhoek, stelsel Delfland 
of bunker aan de zeereep genoemd), Moffenslag en Wassenaarse Slag 

Mergelgroeven hebben vaak meerdere ingangen vlak naast elkaar of een heel grote 
ingang. Het afsluiten van een dergelijke ingang moet worden ontraden, aangezien hierdoor 
de hoeveelheid luchtstroming verandert, meestal met negatieve gevolgen voor het 
microklimaat. Om verstoring van een groeve te beperken kan rondom de groeve of om de 
ingangen een hek geplaatst worden. Het hekwerk dat bij oplossing 2 bedoeld wordt moet 
van zodanige kwaliteit zijn dat het niet gemakkelijk kapot geknipt kan worden. Verder 
moeten natuurlijk faunapassages in het hek worden aangebracht. Groeven waarbij 
oplossing 2 van toepassing is zijn: Heerderberg, Cluijsberg en Gasthuisdellen. 

Bij veel mergelgroeven is in sommige delen het microklimaat ongeschikt geworden voor 
overwinterende vleermuizen. Redenen hiervoor zijn onder andere beperkte luchtventilatie 
door afsluiting van de ingang of ventilatiegaten. Bij oplossing 3 wordt voorgesteld om op 
geschikte plekken een nieuwe ventilatieschacht te maken. De kosten van een dergelijke 
ingreep zullen aanzienlijk zijn, aangezien nauwkeurig zal moeten worden uitgemeten waar 
geboord kan worden. De duurzaamheid van deze oplossing is echter groot en de kans op 
inbraken door een ventilatiepijp zijn minimaal. Groeven waarbij oplossing 3 van toepassing 
is zijn: Sint Pietersberg, Canneberg groeve, Barakkengroeven, Gemeentegroeve, 
Sibbegroeve en Fluwelengroeve. 

Bij oplossing 4 wordt een betere samenwerking tussen organisatoren van activiteiten en 
vleermuisbeschermers voorgesteld. Activiteiten kunnen in niet kwetsbare groeven of niet 
kwetsbare delen van groeven worden uitgevoerd. Kwetsbare groeven moeten van half juli 
tot beging april worden ontzien. Lichtverstoring kan makkelijk voorkomen worden en 
ingangspartijen kunnen worden ontzien. Bunkers en groeven waarbij oplossing 3 van 
toepassing is zijn: Wassenaarse slag, Ruighoek (ook wel Ruigenhoek, stelsel Delfland of 
bunker aan de zeereep genoemd), Sint Pietersberg, Canneberg groeve, Gemeentegroeve, 
Sibbegroeve, Flessenberg, Groeve onder de Ruïne, Fluwelengroeven, Catacomben en 
Wilhelminagroeve.  

Een ondergronds winterverblijf moet ook bovengronds beschermd worden. Bij oplossing 5 
wordt voorgesteld de grond bovenop een winterverblijf aan te kopen of natuurvriendelijk te 
beheren. Momenteel is er geen verband tussen beheer op een winterverblijf en in het 
winterverblijf, waardoor knelpunten ontstaan. Bunkers en groeven waarbij oplossing 5 van 
toepassing is zijn: Wassenaarse Slag en Barakkengroeven. 

Sommige winterverblijven bevatten erg hoge dichtheden meervleermuizen. Zo overwinteren 
in het stelsel Ruighoek vlakbij Scheveningen in totaal 125 meervleermuizen, een vierde van 
de in Nederland bekende winterpopulatie. Het verblijf is kwetsbaar voor inbraken 
(gemiddeld 3 keer per winter) en het aantal dieren is in de afgelopen 3 jaar afgenomen tot 
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80 meervleermuizen. Om een poging tot inbraak te verijdelen kan een alarmsysteem 
worden geplaatst. Het voorgestelde alarmsysteem van oplossing 6 is een stil alarm. Daders 
kunnen dan per heterdaad betrapt worden.  

 

5.5  Knelpunten langs vliegroutes 

Bescherming van landschappen 

Bij landschapsinrichting hoort men met de levenswijze van meervleermuizen rekening te 
houden. De dieren leven in een netwerk van verblijfplaatsen, voedselgebieden en 
verbindingsroutes daartussen. Het voortbestaan van de populatie meervleermuizen is 
afhankelijk van het functioneren van dat netwerk. Toch wordt bij landschapsinrichting soms 
onvoldoende rekening gehouden met meervleermuizen. Vooral verbindingsroutes en 
migratieroutes worden soms verstoord zonder uitvoering van de juiste mitigerende 
maatregelen. Bij planvorming is het belangrijk van te voren rekening te houden met de 
eisen die meervleermuizen aan hun landschap stellen. Een uitgebreide brochure over de 
inpassing van vleermuisbelangen en infrastructuur is uitgegeven door Rijkswaterstaat 
(Limpens et al 2004). Een samenvatting van de eisen voor de meervleermuis 

- De minimale afmeting van bruggen en tunnels gebruikt door meervleermuizen is 4 
meter breed bij 1,50 meter hoog 

- De hoeveelheid lichtuitstraling op het water moet niet meer zijn dan 0,5 lux, 
gemeten in het midden van het water op 30 centimeter hoogte. 

Knelpunten langs routes 

Het aantal knelpunten dat meervleermuizen op hun route van zomer naar winterverblijf 
tegen komen is divers. Meest voorkomende bottlenecks zijn: 

- Brug renovatie of aanleg. Tijdens de renovatie van een brug of de aanleg ervan 
wordt vaak tijdelijk een waterweg voor scheepvaart afgesloten of versmald. Om het 
autoverkeer toch doorgang te geven worden drijvende pontons gebruikt. Voor een 
diersoort die op zo’n 30 centimeter boven het wateroppervlakte vliegt zijn dergelijke 
drijvende pontons hindernissen. Meestal worden meerdere overgangen van 
pontons gebruikt (een voor fietsers, een voor wandelaars en een voor auto’s) in 
combinatie met verlichting. 

- Licht langs route. Meervleermuizen zijn lichtschuw, indien mogelijk vermijden ze 
sterk verlichte waterwegen. Over het algemeen moet de gemiddelde lichtintensiteit 
boven het wateroppervlak niet hoger zijn dan 0,5 lux. Indien één puntbron licht 
aanwezig is, zullen dieren hun route gewoon kunnen vervolgen (de gemiddelde 
lichtintensiteit op een route blijft, als de rest van de route donker is, hierdoor 
namelijk nog rond de 0,5 lux). Echter indien over een afstand van meer dan 250 
meter meerdere puntbronnen aanwezig zijn, is de kans aanwezig dat dieren een 
route verlaten.  
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- Aanleg van ongeschikte mitigerende maatregelen. Bij de doorsnijding van het 
landschap worden soms ecoducten aangelegd die niet geschikt zijn voor 
vleermuizen. De meeste mitigerende maatregelen (zoals een betonnen pijp) zijn 
vooral bedoeld voor kleine zoogdieren en zijn daarom slechts 60 centimeter hoog. 
Laag vliegende vleermuissoorten zoals water en meervleermuis zijn niet in staat 
een snelweg hoog over te steken en hebben dus op een aantal plaatsen geschikte 
ecoducten nodig. 

- Vervuiling boezemwateren. Als gevolg van een hoog waterpeil in de poldersloten 
wordt soms vervuild polderwater in de boezemvaarten gepompt. Hierdoor ontstaat 
een kroosoverlast probleem. De kroos zorgt voor verlies aan voedselgebied (open 
water) en vliegroute. 

 

Een voorbeeld van lichtverstoring op een migratieroute (figuur 21 en 22). Meervleermuizen 
in Zuid-Holland gebruiken de Oude Rijn als oost-west verbinding tussen de kraamverblijven 
en de paar/rustverblijven langs de kust. Langs de Oude Rijn zijn een aantal steden en 
dorpen gelegen, de grootste hiervan zijn Woerden, Bodegraven, Alphen aan de Rijn en 
Leiden. De dieren vanuit de kraamverblijven gebruiken niet de gehele Oude Rijn, het 
meeste oostelijke deel bij Woerden wordt omzeild via de Grecht (meest oostelijke 
kraamverblijf is gelegen in Kamerik). Dieren vanuit verscheidene kraamverblijven komen via 
de waterwegen het Aarkanaal en de Gouwe uit op de Oude Rijn. De dieren vliegen 
vervolgens langs Alphen aan de Rijn via de Oude Rijn tot net voor Leiden. Daar vliegen ze 
zuidwaarts over de Meerburgerwetering, passeren Stompwijk, en vliegen via de Nieuwe 
Vaart de snelweg de A4 onder. Via de Vliet geraken ze weer op de Oude Rijn. 

Waarom maken de dieren wel een omweg over Leiden en niet over Alphen? Ten eerste is 
de afstand te vliegen door de stad groter, de waterwegen zijn veel smaller (het is niet 
mogelijk om aan de donkere kant van een waterweg te vliegen) en als belangrijkste reden: 
de stad Leiden gebruikt uit cultureel oogpunt een ouderwets type lantarenpaal (een 
kroonlantaren, zie figuur 21). Dergelijke lantarenpalen geven erg veel strooilicht, waardoor 
de lichtintensiteit midden op het water tussen de 8 en 17 lux is. 

 

Figuur 21: Een kroonlantaren in het centrum van Leiden. Dergelijke lantarenpalen zijn erg ongeschikt langs 

vleermuis vliegroutes. 
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Figuur 22: De door meervleermuizen gevolgde migratieroute (groene lijn) tussen zomerverblijf (vrouwen = rood, 

mannen = blauw) en winterverblijf (licht blauwe driehoek). De migratieroute volgt de Oude Rijn (hier niet 

weergegeven), waarbij de steden Woerden en Leiden worden vermeden. De stedelijke bebouwing is weergegeven 

in het rood. Om het westen te bereiken dienen meervleermuizen de A4 (snelwegen in het grijs) over te steken. 

Hiervoor gebruiken ze de Nieuwe Vaart bij Stompwijk.  

 

5.6  Aanbevelingen voor bescherming van de vliegroutes en voedselgebieden van 
meervleermuizen in Nederland 

Lang niet alle door meervleermuizen vliegroutes zijn bekend. Om vliegroutes te 
beschermen is gericht onderzoek nodig naar het gebruik van waterwegen. Om jaarrond 
gebruik van waterwegen te onderzoek kunnen het beste automatische batdetectoren 
worden ingezet. 

Zonder het belang van een waterweg als vliegroute te kennen zijn verschillende 
beschermingsmaatregelen mogelijk: 

1. Voorkomen of aanpassen van verlichting langs waterwegen. Kosten: laag. 
Effect op populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

2. Natuurlijk beheer van weilanden op 500 meter van waterwegen. Kosten: laag. 
Effect op populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

3. Behoud en inrichting van groene oevers. Kosten: laag. Effect op populatie: 
groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

4. Gebruik geschikte afmetingen voor bruggen en tunnels. Kosten: laag. Effect op 
populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 
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5. Voorkom lozing van kroosrijk slootwater op boezemvaarten. Kosten: hoog. 
Effect op populatie: groot. Duurzaamheid oplossing: langdurig. 

 

Toelichting: 

Het voorkomen of aanpassen van verlichting langs waterwegen bij oplossing 1 kan op 
verschillende manieren 

- Gebruik van geschikte armaturen, met alleen uitstraling naar de plek 
waar licht nodig is. 

- Een aangepast lichtbeheer. Indien licht niet meer nodig is, kan het uit. 
Na 23:00 kunnen lampen om en om uitgezet worden. Deze oplossing is 
goed voor de portemonnee en goed voor de meervleermuis. 

- Kunstlicht kan worden afgeschermd door een bomenrij (bijvoorbeeld per 
lantarenpaal drie knotwilgen, waarbij elk jaar een van de drie wilgen 
geknot wordt, zodat altijd genoeg licht afscherming aanwezig is). 

- Het gebruiken van een brugleuning van minimaal 1 meter hoog. 
Dergelijke leuning kan uitstralend licht van auto’s op de vaart 
grotendeels afschermen. 

- Voorkom verlichting onder bruggen. Af en toe worden bruggen om 
esthetische redenen in het licht gezet. Hierdoor wordt een vliegroute 
ernstig verstoord. Dergelijke verlichting is wel mogelijk van half oktober 
tot begin april. 

 

Extensief beweide, drassige graslanden zijn niet alleen waardevol voor weidevogels, maar 
ook belangrijk als voedselgebied voor de meervleermuizen. Voor zulke gebieden is een 
natuurlijk polderpeil en een goed beheer van onder andere waterkwaliteit van belang. De bij 
oplossing 2 bedoelde weilanden liggen in de buurt van waterwegen, omdat tijdens dit 
onderzoek is waargenomen dat dergelijke weilanden regelmatig gebruikt worden door 
meervleermuizen. 

Door behoud en inrichting van groene oevers vinden meervleermuizen beschutting en 
voedsel boven vaarten. Ter voorkoming van afslag door scheepvaart geldt er een 
snelheidsbeperking voor smalle vaarten. De groene oevers zoals bedoeld bij oplossing 3 
kunnen worden begroeid met o.a. waterriet, lisdodde en koninginnekruid. Voor de 
ontwikkeling van een natuurlijke rietkraag kan een zwak aflopend stenen talud worden 
aangelegd 

De afmeting van een brug of tunnel bij oplossing 4 is afhankelijk van het aantal dieren dat 
van een route gebruik maakt. Om verkeersslachtoffers te voorkomen moeten bruggen 
minimaal 1,5 meter hoog en 4 meter breed zijn. Indien een brug over een brede weg moet, 
bijvoorbeeld onder een 3 baanssnelweg, moeten afmetingen aangepast worden. Hoe 
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dieper een brug, hoe groter de afmetingen. Een tunnelbrug van meer dan 50 meter, moet 
halverwege open zijn, zodat de temperatuur in de tunnel niet te laag wordt. Verder is het 
ook van belang dat gekeken wordt naar de aanvlieghoek. Moeten de dieren voordat ze een 
brug onderdoor gaan eerst een scherpe hoek maken, dan moet een brug breder (vanaf 6 
meter) worden. 

In de zomer groeit volop kroos op poldersloten. Soms moet polderwater, na extreme 
regenval, de bredere boezemsloot ingepompt worden. Hierdoor kunnen waterwegen, 
anders geschikt als voedselgebied voor meervleermuizen, helemaal vol komen te liggen 
met kroos. Dit levert een aanzienlijke verstoring van zowel voedselgebied als vliegroute op. 
Bij oplossing 5 wordt voorgesteld om het water, voordat dit in de boezemsloot wordt 
gepompt eerst vrij te maken van kroos. Hiervoor zullen waarschijnlijk speciale voorzieningen 
moeten worden aangelegd, welke erg kostbaar zijn. 
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6 CONCLUSIES 

6.1  Algemene conclusies 

Tijdens dit onderzoek is zeer veel informatie verzameld over de levenswijze van de 
meervleermuis. Ook is informatie verzameld over het voorkomen van meervleermuizen en 
de ligging en het gebruik van verblijfplaatsen. In deze conclusie wordt geen herhaling 
gegeven van de genoemde onderwerpen, hiervoor wordt verwezen naar de uitgebreide 
samenvatting. Aan de hand van kennis verzameld tijdens dit onderzoek zullen conclusies 
getrokken worden over bescherming en landschapsinrichting.  

Verblijfplaatsen spelen een zeer belangrijke rol spelen in het leven van meervleermuizen: ze 
worden gebruikt voor rust, het krijgen van jongen, en voor de overwintering. Door 
regelmatige uitwisseling tussen verschillende verblijven kunnen per jaar tussen de 1000 en 
3000 dieren gebruik maken van een verblijf. De meeste verblijven worden, in tegenstelling 
tot wat vaak wordt beweerd, het hele jaar gebruikt. Zomerverblijven, met name 
hoofdkraamverblijven, worden ook gebruikt voor overwintering. Winterverblijven worden de 
hele zomer door mannetjes bezocht en spelen een belangrijke rol in de paartijd (van juli tot 
oktober). 

Meervleermuizen zijn vrij selectief in de keuze van verblijfplaatsen. Hierbij speelt de 
afwezigheid van verstoring een belangrijke rol. Kerkzolders, in het verleden veel gebruikt als 
zomerverblijfplaats (Limpens et al, 1997), worden tegenwoordig gemeden. Momenteel zijn 
jaren ‘60 rijtjeshuizen het meest geliefde woningtype. Helaas brengt dit nogal wat 
knelpunten met zich mee. Meervleermuizen veroorzaken namelijk vaker dan andere 
vleermuissoorten voor overlast.  

 

Achteruitgang 

De resultaten uit dit onderzoek wijzen op een achteruitgang in de zomerpopulatie 
meervleermuizen. Zowel in zomerverblijfplaatsen, verbindingsroutes als in de 
winterverblijfplaatsen kan een negatieve populatietrend worden waargenomen. Voor het 
behoud van de populatie meervleermuizen is het belangrijk effectieve maatregelen te 
nemen waarbij knelpunten worden verholpen. 

 

6.2  Een samenvatting van de knelpunten tussen mens en vleermuis 

- De ligging van naar schatting 36% van de kraamverblijven is onbekend.  

- In provincie Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel komen verblijven 
voor met per verblijf meer dan 5% van de Nederlandse populatie (tot een 
maximum van 750 dieren per verblijf). Deze groepen moeten gerichte bescherming 
krijgen (zie paragraaf 4.1 ‘’ligging van zomerverblijfplaatsen van meervleermuizen 
in Nederland’).  
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- Meervleermuizen lijken een voorkeur te hebben voor jaren 60 rijtjes huizen. Tijdens 
renovatie wordt vaak een gehele woonwijk in één keer opgeknapt, zonder rekening 
te houden met meervleermuizen.  

- Meervleermuizen zorgen vaker dan andere vleermuissoorten voor overlast. Om 
verstoring van verblijfplaatsen te voorkomen is voorlichting van verblijfplaats 
eigenaren nodig. 

- We onderscheiden de volgende knelpunten tussen mensen en meervleermuizen: 
geluidsoverlast, angst voor vleermuizen, overlast door keutels, stankoverlast, onwil 
van mensen. Gevolgen van knelpunten tussen meervleermuis en mensen zijn: 
Insluiting volwassen dieren (Effect: uitsterven lokale populatie), insluiting jonge 
dieren (Effect: vermindering reproductie succes van de populatie), afname van de 
gemiddelde gebruiksduur van een verblijf, verandering van de populatie en afname 
van het aanbod van geschikte verblijfplaatsen. 

- Bescherming van zomerverblijven is onvoldoende. Verblijfplaatsen worden te vaak 
verdreven of uitgeroeid. 

- Van slechts van 5% van de zomerpopulatie bekend waar deze overwinteren. 

- Winterverblijven worden ook gebruikt als paarverblijf. Dit betekent dat deze 
verblijven van juli tot april beschermd worden. 

- Ligging en gebruik van migratieroutes is onbekend. 

- Bescherming kleine verblijven, zoals mannenverblijven en vleermuis hotel-bunkers 
is onvoldoende. Bescherming moet ook gericht zijn op functie. 

- Winterpopulatie in Veluwe en Berkheide/Meijendel is kwetsbaar omdat er in klein 
aantal verblijven een groot aantal dieren overwintert 

- Winterslapende vleermuizen zijn snel verstoord, knelpunten zijn o.a: verstoring van 
dieren door non-tactiele prikkels (verandering van temperatuur, verandering van 
luchtstroming, verandering van lichtintensiteit en plotselinge trilling). Verstoring van 
winterverblijf kan ook gebeuren door aanpassingen met als gevolg veranderingen 
van temperatuur, verandering van hoeveelheid mogelijke luchtstroming, 
verandering van lichtintensiteit en verandering in vochtigheid. 

- Winterverblijfplaatsen van meervleermuizen worden over het algemeen 
onvoldoende beschermd. Beschermingsmaatregelen vinden alleen plaats van 
oktober tot maart, waardoor de paarplaats functie vaak over het hoofd gezien. 
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6.3  Aanbeveling voor het bescherming en voortzetten van monitoring van 
zomerverblijf en toestand meervleermuizen 

 
Om inzicht te krijgen en te houden in fluctuaties in populatie aantallen en de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden te bewaken is het nodig om 
meervleermuizen te monitoren. Een monitoringsmethode kan zich richten op een zo 
representatief mogelijke steekproef van de populatie om aan de hand hiervan landelijke 
trend te berekenen. Een methode kan zich ook richten op de gehele populatie, waarbij 
minder diepgang qua resultaten kan worden behaald. De hier gerapporteerde 
onderzoeksresultaten geven een verontrustend beeld over de zomerpopulatie 
meervleermuizen. Het aantal dieren lijkt licht af te nemen, het aantal knelpunten is hoog en 
grotere problemen kunnen in de toekomst verwacht worden.  
De in dit onderzoek gehanteerde methoden geven veel informatie over verplaatsing van 
dieren tussen verblijfplaatsen, de fysieke toestand van de dieren en de mate van 
voortplanting. We raden dan ook aan om de monitoring van de zomerverblijfplaatsen van 
meervleermuizen na het beëindigen van het lopende project voort te zetten. Bij het tellen 
van verblijfplaatsen kan voorlichting gecombineerd worden met verzamelen van gegevens.  
 

In onderstaande tabel staan drie opties voor monitoring van zomerverblijfplaatsen genoemd, 
met een kosten-baten analyse.  
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OPTIE I 

Vangen dieren op routes 

OPTIE II 

Intensief tellen van 
overwinterende 
meervleermuizen  

OPTIE III 

Tellen van het aantal 
uitvliegende dieren 
zomerverblijven 

Voortzetting van 
(deel van) bestaand 
onderzoek 

Ja Ja Ja 

Aanvulling of nieuwe 
methode? 

Nieuw Aanvulling op Netwerk 
Ecologische Monitoring 

Nieuw 

Frequentie  15 routes eenmaal plus 5 
routes 7 maal per jaar  

9 verblijven, 9 maal per jaar 45 verblijven 1 maal per jaar, 
plus 15 verblijven 3 maal per 
jaar 

Totale arbeid per jaar 50 nachten x 2 18 dagen 90 halve nachten of te wel 45 
hele nachten 

Aantal mensen per 
dag/nacht nodig 

2 1 1 

Doel - Merken voor populatie 
onderzoek. 

- Bepalen populatietrend 

- Inzicht in uitwisseling 
tussen zomer en 
winterverblijf en 
zomerverblijven 
onderling.  

- Schatting van aantal 
dieren in groep.  

- Vooral geschikt voor 
onderzoek vrouwtjes 
(één route voor 
mannen).  

- Bepalen van fysiek 
welzijn van dieren. 

- Bepalen reproductief 
succes 

- Beschermen 
zomerverblijfplaatsen en 
verbindingsroutes 

- Inzicht in gebruik van 
winterverblijven.  

- Inzicht in uitwisseling 
zomer en winterverblijf.  

- Inzicht gebruik 
winterverblijf als 
paarverblijf.  

- Vooral geschikt voor 
onderzoek mannetjes.  

- Bepalen microklimatische 
omstandigheden 

- Beschermen 
winterverblijfplaatsen 

- Indicatie belang van een 
verblijf.  

- Bepalen populatietrend 

- Indirect bepalen 
voortplantingssucces van 
een groep.  

- Vaststellen en 
voorkomen van 
conflicten tussen mens 
en dier.  

- Bescherming 
zomerverblijfplaatsen 

Uitvoering door Onderzoeker i.s.m. 
vrijwilligers. 

Geen extra training vrijwilligers 
nodig (participatie is training) 

Onderzoeker i.s.m. vrijwilligers

Geen extra training vrijwilligers 
nodig (participatie is training) 

 

Vrijwilligers 

Training vrijwilligers nodig 

Jaarlijkse terugkom dag voor 
vrijwilligers nodig 
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7  SAMENVATTING 

1  INLEIDING (p9 tot p10) 

1.1  Aanleiding 

- Actieplan uit 1999 van de Raad van Europa 
- Kennisleemte rond de meervleermuis  

1.2  Lopend onderzoek naar de meervleermuis in Nederland 

- Onderzoek door Anne-Jifke Haarsma (Batweter onderzoek en advies) sinds 2002 
- Doel onderzoek: verklaren landschapsgebruik meervleermuizen, met name 

seksegebonden levenswijze 
- Tijdens onderzoek meervleermuizen vangen, merken, tellen, karteren 

1.3  Bescherming meervleermuis onvoldoende 

- Meervleermuis nog steeds als plaagdier bestreden 
- Merendeel van de verblijven zijn eigendom van particulieren 
- Slechts van 5% van de zomerpopulatie bekend waar deze overwinteren  

1.4  Steun door Ministerie LNV en doel onderzoek 

- Ministerie steunt onderzoek gedurende 3 jaar 
- Met resultaten kunnen o.a. beheersplannen voor Natura2000 gebieden worden 

opgesteld 
 

2 ALGEMENE INFORMATIE OVER DE MEEVLEERMUIS (p11 tot 14) 

2.1 Kenmerken van de meervleermuis  

- De meervleermuis is zo groot als een kindervuist en weegt tussen de 14 en 23 
gram 

2.2 De meervleermuis in Nederland 

- De verspreiding van de meervleermuis volgt de waterkaart van Nederland 
- In totaal 59 kraamverblijven bekend, alsmede 20 mannenverblijven 
- Totale populatie wordt geschat op 10.000 dieren, in winter slechts 480 dieren 

waargenomen. 
2.3 De drie netwerkelementen 

- Meervleermuizen leven in een netwerk van verblijfplaatsen, voedselgebieden en 
verbindingsroutes daartussen 

- Het voortbestaan van de populatie meervleermuizen is afhankelijk van het 
functioneren van dat netwerk 

2.4 Bescherming 

- De meervleermuis geniet zowel in Nederland als elders in de Europese Unie een 
volledige en wettelijke bescherming 
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3 METHODE (p 15 tot p 21) 

3.1  Drie onderdelen 

Het verzamelen van beheergerichte informatie om conflicten tussen meervleermuizen 
en beleidsmakers/beheerders te voorkomen. Voor dit onderzoek zijn drie 
hoofdtoepassingen gekozen: 
A. Monitoring van populatietrend en gezondheid zomerpopulatie. 
B. Uitwisseling tussen zomer- en winterverblijf. 
C. Gebruik van de renovatie structuur en onderzoek naar klimatologische 

verblijfplaatsvoorkeur. 
Vangen dieren op vaste locatie  

- Van 2002 tot heden. Een tot meerdere keren per jaar. April tot oktober. 
- 15 vaste locaties (o.a. verbindingsroute tussen verblijfplaats en voedselgebied en 

zwermlocatie voor paarverblijf/winterverblijf). 
- Geschikt als monitoringsmethode van verblijfplaatsen, o.a. populatietrends binnen 

en tussen jaren (A). 
- Aantal dieren op locatie is indicatie voor aantal dieren in verblijfplaats. 
- Onderzoekt zowel mannetjes als vrouwtjes populaties. 
- Merken van dieren voor populatie onderzoek (B). 
- Vaststelling van uitwisseling tussen zomer en winterverblijven en zomerverblijven 

onderling (zie merken en terugvinden) (B). 
- Bepalen fysieke welzijn van dieren (A). 
- Bepalen reproductief succes van groep (A). 

Merken en beschrijven van meervleermuizen 

- Onderdeel van populatie onderzoek (B). 
- Bepalen biometrische maten, fysieke conditie en reproductieve status (A). 
- Merk en terugvangst informatie (B). 

Telling overwinterende meervleermuizen 

- Van 2002 tot heden. Elke maand, van augustus tot april. 
- 9 winterverblijven. 
- Geschikt als monitoringsmethode. 
- Geschikt om nauwkeurige schatting van populatie grootte te maken. 
- Per individu hangplek noteren (C).  
- Onderzoekt vooral de populatie mannetjes. 
- Uitwisseling tussen zomer -en winterverblijven en winterverblijven onderling 

vaststellen (B). 
- Gebruiksduur en gebruiksfunctie van een winterverblijf vaststellen (C). 
- Microklimatologische omstandigheden van verblijf onderzoeken (C). 
- Complexiteit en hangplekvoorkeur binnen een verblijf bepalen (C). 

Karteren verspreiding 

- In de zomer. 
- Zoeken naar zwermende dieren, terugvolgen routes en telemetrie. 
- Kennen en beschermen verblijfplaatsen (A). 

Tellen van het aantal uitvliegende dieren bij zomerverblijven 
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- Telling voor juni. 
- Geschikt als monitoringsmethode. 
- Belangrijk beschermingsaspect, door regelmatige controle van eigenaar. 
- Aantal uitvliegers is gelijk aan het aantal dieren dat van een verblijf gebruik maakt. 
- Bepalen populatietrend door aantal vleermuizen per jaar te vergelijken (A). 
- Vaststellen en voorkomen van conflicten tussen mens en dier. 
- Indicatie voor belang van een verblijf. 
- Verschil tussen aantal dieren in juni en juli is min of meer gelijk aan het aantal 

jongen dieren van dat jaar. 
- Telling meerdere keren per jaar kan als indirecte inschatting van 

voortplantingssucces van een groep gebruikt worden. 
Merken en terugvinden 

- Winter d.m.v. handscanners, half december tot half februari.i 
- In winter, een uitbreiding van bestaande monitoringsmethode. 
- Zomerverblijven, dmv automatische detectie hele jaar rond. 
- Op vliegroutes, dmv handvangsten meerdere keren per jaar. 
- Uitwisseling tussen zomer en winterverblijven en tussen zomerverblijven onderling 

(B). 
- Geschikt voor nauwkeurige populatie schatting (A). 

 

Inrichten kraamverblijfplaats Waddinxveen 

 

4 RESULTATEN (p22 tot 51) 

- Rapportage gegevens tot zomer 2008. 
 

4.1 Ligging van zomer verblijfplaatsen meervleermuizen in Nederland 

Ligging van de kraamverblijfplaatsen 

- Voor de start van dit onderzoek 37 kraamverblijven in Nederland bekend. 
- Tijdens het onderzoek zijn 17 nieuwe kraamverblijfplaatsen gevonden, 20 van de 

oorspronkelijke verblijven zijn verlaten. 
- De totale bekende populatie vrouwtjes bestaat uit 7775 dieren. 
- Gemiddeld 132 dieren per verblijf (7775/59). 
- Groepen groter dan 5% van de totale/lokale populatie zouden gerichte 

bescherming moeten krijgen. 
- In provincie Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel komen 

regelmatig vrouwtjes verblijven voor met per verblijf meer dan 5% van de 
Nederlandse populatie.  

- Van ongeveer 36% van de vrouwtjes is de ligging van hun kraamverblijf nog 
onbekend. 

- De verwachte populatie vrouwen bestaat uit 12100 dieren. 
Ligging van de mannen en paarverblijfplaatsen 

- Tijdens het onderzoek zijn 49 nieuwe mannenverblijven gevonden. 
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- De totale bekende populatie mannen bestaat uit 452 dieren. 
- Gemiddeld 7 dieren per verblijf (452/65). 
- Verblijven met meer dan 20 mannen dienen beschermd te worden. Tot nu toe valt 

alleen Stompwijk (Zuid-Holland) onder deze beschermingseis. 
- De verwachte populatie mannen bestaat uit 2910 dieren. 
- Mannen immigreren naar het buitenland, waardoor de sekse verhouding in 

Nederland scheef is. 
Ligging van mannen en vrouwenverblijven in Nederland 

- Per provincie is een inschatting gemaakt van de totale bekende populatie grootte 
en de verwachte populatie grootte. 

- Schatting is gemaakt gebaseerd op ecologische parameters, zoals 
biotoopvoorkeur en actieradius. Ook is rekening gehouden met de zoekintensiteit 
per provincie. 

- Provincies waar onderzoek nodig is omdat hier nog veel verblijfplaatsen worden 
verwacht zijn: Noorderlijk Friesland, Noord-Holland, Overijssel en Zuidelijk Zuid-
Holland. 

 

4.2 Uiterlijke kenmerken zomerverblijven 

Uiterlijke kenmerken kraamverblijven 

- Tijdens dit onderzoek zijn vrouwtjes aangetroffen op kerkzolders (7 %), vrijstaande 
woonhuizen (10%), rijtjeshuizen (45%), bedrijfspanden (3%) en flatgebouwen (3%). 
Daarnaast verblijft ongeveer 17% van de dieren in onbekende objecttypes. 

- Ondanks intensief onderzoek zijn geen nieuwe verblijfplaatsen meer gevonden op 
kerkzolders. 

Uiterlijke kenmerken mannen en paarverblijven 

- Tijdens dit onderzoek zijn mannetjes aangetroffen in vrijstaande woonhuizen, 
rijtjeshuizen, vleermuiskasten, boomholtes en winterverblijven. 

Uiterlijke kenmerken van mannen en vrouwenverblijven in Nederland 

- Per verblijfplaats type wordt een overzicht gegeven van het aantal bekende en het 
aantal mogelijk vermiste verblijfplaatsen gegeven.  

- Dergelijke inschatting is gebaseerd op de inspanningsintensiteit per objecttype, de 
voorkeur van meervleermuizen voor een bepaald type en het aanbod/voorkomen 
van het verblijfplaatstype. 

- Uit dit onderzoek blijkt dat meervleermuizen vooral een voorkeur hebben voor 
rijtjeshuizen. In totaal worden meer dan 125 verblijven verwacht in dit objecttype. 

 

4.3 Gebruik zomerverblijven 

Gebruik mannen en vrouwenverblijven 

- Voor dit onderwerp zijn gegevens verzameld door dieren te vangen op vaste 
locaties (in totaal 455 vangpogingen) en door middel van automatische detectie. 

- Een meervleermuisverblijf is het hele zomerseizoen continu bezet is, echter steeds 
door verschillende individuen. 
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- Door uitwisseling tussen verblijven onderling, kan het aantal dieren dat jaarlijks van 
een kraamverblijf gebruik maakt oplopen tot ruim 3000 dieren.  

- Mannen verblijven hebben een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplek, 
rustplek en paarplaats tijdens de migratie. 

- Tijdens migratie passeren waarschijnlijk tot ruim 1000 dieren de meest belangrijke 
mannen/winterverblijven (o.a Stompwijk). 

Populatiestructuur meervleermuizen 

- We maken onderscheid tussen hoofdverblijven, kraamverblijven en 
mannenverblijven. Deze hebben elk een verschillende gebruiksduur en 
gebruikersdoel. 

- In Nederland hebben we waarschijnlijk 6 hoofdverblijfplaatsen, in de gemeentes: 
Ossenzijl, Kuinre, Tjerkwerd, Waddinxveen, Bergum en Oostzaan.  

Sekse gebonden gebiedskeuze 

- Vrouwenverblijven liggen over het algemeen op de laagveengronden en 
mannenverblijven op de zandgronden.  

 

4.4 Klimatologische kenmerken van een zomerverblijf 

Klimatologische kenmerken van een kraamverblijf 

- Tijdens onderzoek in jaren 60 (Voute 1972) bleek dat meervleermuizen een 
voorkeur hebben voor warme plekken, tenzij een periode van slecht weer 
overbrugd moest worden. Dan gingen de dieren in torpor (diepe slaap) op koude 
plekken. 

- Natuurmonumenten heeft een kraamverblijf aangekocht en daarmee een unieke 
kans gecreëerd voor onderzoek naar klimatologische kenmerken van een verblijf 

- De apparatuur (camera, temperatuursensor, etc) om vleermuizen te bestuderen is 
eind 2008 aangelegd. In dit rapport kunnen nog geen resultaten over dit onderwerp 
worden gepresenteerd. 

 

4.5 Ligging van winterverblijfplaatsen meervleermuizen in Nederland 

Opmerking vooraf 

- Visueel onderscheidt tussen sekse in winterslaap is niet mogelijk. 
- Onderscheidt tussen sekse gebaseerd op waarnemingen van gemerkte dieren. 

Ligging winterverblijven slechts voor een klein deel van de populatie bekend 

- Onduidelijk waar zomerpopulatie meervleermuizen van 8227 dieren overwintert, in 
de winter worden slechts 480 dieren waargenomen. 

- Steeds vaker worden indicaties gevonden dat meervleermuizen ook in huizen 
overwinteren. 

Drie clusters overwinteringsverblijven 

- In Nederland zijn drie clusters winterverblijven bekend waar ongeveer 90% van de 
winterpopulatie wordt waargenomen. 

- De clusters heten: Kust Holland (250 dieren), Veluwe (80 dieren) en Mergelgroeve 
Limburg (100 dieren) 
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4.6 Gebruik winterverblijven 

Gebruik per winterverblijfplaatsgroep 

- Een winterverblijf heeft, naast overwinteringplek, voor meervleermuizen meerdere 
functies: paarplaats, ontmoetingsplaats, veilige rustplaats op doortrek, rustplaats 
voor een dag. 

- De meeste winterverblijven gebruikt door vrouwtjes zijn onbekend. 
- Er kan onderscheidt worden gemaakt in gebruiksduur, gebruiksfunctie dichtheden 

vleermuizen per object. 
De gebruikscyclus voor een winterverblijf vooral gebruikt door mannetjes (bunkers) 

- Mannen maken het hele jaar door gebruik van winterverblijven. 
- Winterverblijven moeten ook in de paartijd beschermd worden (van juli tot 

september en van maart tot apri.l 
De gebruikscyclus voor een winterverblijf vooral gebruikt door vrouwtjes (mergelgroeven) 

- In de buurt van vrouwen winterverblijven leven ook mannetjes die deze verblijven 
gebruiken als paarplaats. 

- Vrouwtjes maken van juli tot april gebruik van winterverblijven. 
Uitwisseling tussen winterverblijfplaatsen onderling 

- Vooral volwassen vrouwtjes wisselen tussen verschillende winterverblijfplaatsen. 
Volwassen mannetjes zijn plaatstrouw. 

Populatie schatting  

- Het aantal overwinterende dieren in winterverblijven is vele malen hoger dan 
tijdens tellingen wordt waargenomen. Geschat wordt dat in de bunkers langs de 
kust van Zuid-Holland jaarlijks 1000 dieren overwinteren. 

 

4.7 Klimatologische kenmerken van winterverblijven 

Meervleermuizen hebben een voorkeur voor heel warme of heel koude hangplekken. 

Bunkers 
- De meervleermuis bunkers in Nederland hebben geringe afmetingen. 
- Binnen een bunker is het maximaal verschil in temperatuur 4 graden. 
- Geliefde plekken zijn kokers en pijpen in muur en plafond. 

Mergelgroeven 
- De mergelgroeven in Nederland gebruikt door meervleermuizen variëren sterk in 

afmetingen. 
- De temperatuur binnen een groeve varieert sterk. Bij de ingang worden is de 

temperatuur het laagst en is het verschil tussen plafond en grondtemperatuur het 
grootst. Hoe dieper in een groeve, hoe warmer en stabieler het klimaat. 

- Geliefde hangplekken zijn scheuren en erosie plekken. 
 
4.8 Uitwisseling tussen zomer en winter 
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- Tussen de verschillende zomerverblijven en de winterverblijven vindt veel 
uitwisseling plaats. De mate van waargenomen uitwisseling wordt bepaald door de 
steekproefgrootte van gemerkte dieren, door de afstand tussen zomer en 
winterverblijf en door de onderzoeksintensiteit. 

Uitwisseling op korte afstand (<100 km) 

- Er is veel uitwisseling tussen mannenverblijven en de winterverblijven van 
Berkheide/Meijendel. 

- Ondanks de relatieve korte afstand, is er nauwelijks uitwisseling tussen 
vrouwenverblijven en winterverblijven van Berkheide/Meijendel. 

Uitwisseling op grote afstand (>100 km) 

- Er is veel uitwisseling tussen kraamverblijven en mergelgroeven in Limburg. 
- Ondanks de relatieve grote afstand, hebben vrouwen een duidelijke voorkeur voor 

overwintering in de mergelgroeven.  
 

4.9 Migratie routes voor uitwisseling tussen zomer en winterverblijven 

Routes 
- Tijdens migratie van de zomerverblijven naar de winterverblijven (en andersom) 

vliegen vrouwen (en ook mannen) langs vaste routes. 
- Deze routes lopen waarschijnlijk langs de grote rivieren (Rijn, Maas, Waal, IJssel) 

en lopen langs de kust van het IJselmeer en de Noordzee. Ook de afsluitdijk wordt 
gebruikt. 

- Bescherming routes en vleermuis hotel verblijfplaatsen onderweg is nodig. 
 
4.10 Resultaten van bepalen fysiek welzijn van de populatie 

- Reproductieve kenmerken geven inzicht in de fitness van de populatie. 
- Van week 18 tot week 31 hebben meervleermuis vrouwtjes jongen (en dient 

verstoring van kraamverblijven absoluut voorkomen te worden). 
- Vanaf augustus bouwen meervleermuizen een vetvoorraad op voor de winter. 

Juveniele meervleermuizen zijn net voor de winter te licht om ver te migreren. 
- Tussen de 50-70% van de volwassen vrouwtjes krijgt elk jaar een jong. Van de 

jongen overlijdt tussen 6 en 11% voortijdig. 
 

4.11 Resultaten monitoring populatie trends aan de hand van 
kraamverblijfplaatstellingen 

- Niet alle verblijfplaatsen kunnen jaarlijks geteld worden (o.a. wisseling van groepen, 
gebrek aan medewerking van eigenaren en gebrek aan vrijwilligers). 

- Voor 16 verblijfplaatsen in 5 provincies kunnen populatietrends berekend worden. 
Hieruit blijkt dat de populatie meervleermuizen in Nederland licht afneemt. 

 
4.12 Resultaten monitoring populatietrends a.d.h.v. winterverblijfplaatstellingen 

- Vanaf 2002 zijn 4 winterverblijven maandelijks geteld. 
- De gebruiksduur van de objecten loopt van augustus tot april. 
- In twee van de drie objecten is een sterk negatieve populatietrend waargenomen 

(netto is de populatie afgenomen van 190 meervleermuizen in 2002 naar 145 in 
2008). 
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4.13 Resultaten monitoring populatietrends a.d.v merk en terugvangst 

- Het aantal dieren dat jaarlijks van een route gebruik maakt varieert. Het aantal 
dieren per route neemt licht af. 

- In 2004 en 2005 was het reproductie succes van de populatie meervleermuizen in 
Zuid-Holland laag (t.o.v. andere jaren). 

 

5  DISCUSSIE (p 52 tot 71) 

5.1 Knelpunten met verblijfplaatsen in de zomer 

Knelpunten bij kraamverblijven 

- Vrouwtjes meervleermuizen zorgen vaker dan andere soorten voor overlast.  
- Meervleermuizen maken van april tot oktober gebruik van een huis, doen dit jaren 

achtereen en leven in grote groepen. 
.Knelpunten van mannenverblijven 

- Mannenverblijven zijn veel kleiner dan vrouwenverblijven en veroorzaken vrijwel 
nooit overlast. 

Knelpunten overzicht 

- We onderscheiden de volgende knelpunten tussen mensen en meervleermuizen: 
geluidsoverlast, angst voor vleermuizen, overlast door keutels, stankoverlast, onwil 
van mensen. 

- In provincie Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Overijssel zijn verblijven 
aanwezig die ook in de winter gebruikt kunnen worden. Afsluiting n.a.v. overlast 
moet hier voorkomen worden. 

Gevolgen  

- De gevolgen van handelingen van verblijfplaatseigenaren voor de populatie 
meervleermuizen zijn onder te verdelen in meetbare en niet meetbare effecten. 

- Meetbare effecten zijn: Insluiting volwassen dieren (Effect: uitsterven lokale 
populatie), Insluiting jonge dieren (Effect: vermindering reproductie succes van de 
populatie). 

- Niet meetbare effecten zijn: afname van de gemiddelde gebruiksduur van een 
verblijf, verandering van de populatie en afname van het aanbod van geschikte 
verblijfplaatsen. 

- Betere beschermende maatregelen en handhaving zijn nodig! 
Waar zijn de dieren onvoldoende beschermd? 

- in minimaal 18 gevallen zijn meervleermuis verblijven vernietigd. In sommige 
gevallen is duidelijk dat dit negatieve gevolgen had voor volwassen of jonge dieren. 

- Slechts in een geval is een boete uitgedeeld. 
- De boete is te laag om nieuwe misdrijven te voorkomen. 

 
5.2 Aanbevelingen voor bescherming van zomerverblijfplaatsen meervleermuizen in 
Nederland 

- Aanbevelingen moeten gericht zijn om: controle op verblijven te vergroten, 
draagvlak bij publiek te vergroten en knelpunten tussen mens en dier op te lossen. 
Per aanbeveling worden een aantal praktische tips en maatregelen genoemd. 

83 



VZZ                                                                            Meervleermuis monitoring zomer en winterverblijven 

 

   

 

 

- Verder is een betere handhaving en hogere geldboetes nodig. 
- Aanbevelingen met een hoog positief effect op de populatie zijn: inrichten van een 

huis voor vleermuizen, aankoop hoekwoning jaren 60 rijtjeshuis, verhogen van 
draagvlak bij verblijfplaats eigenaren, inrichten van in het verleden gebruikte 
kerkzolders voor meervleermuizen en creëren van vleermuisonderkomen in 
nieuwbouw. 

 

5.3 Knelpunten bij het gebruik van winterverblijven 

Mogelijke verstorende factoren 

- Onderscheidt kan gemaakt worden tussen verstoring van individuele vleermuizen 
en aanpassingen aan een verblijf die negatief zijn voor overwinterende 
meervleermuizen. 

- Verstoring van vleermuizen in de winter kan door non-tactiele prikkels, onder 
andere: verandering van temperatuur, verandering van luchtstroming, verandering 
van lichtintensiteit en plotselinge trilling. 

- Verstoring van een winterverblijf kan door de volgende aanpassingen: 
veranderingen van temperatuur, verandering van hoeveelheid mogelijke 
luchtstroming, verandering van lichtintensiteit en verandering in vochtigheid. 

Knelpunten in de winter 

- Winterpopulatie in Veluwe en Berkheide/Meijendel is kwetsbaar door overwintering 
in klein aantal verblijven met per verblijf een hoog aantal. 

- Meervleermuizen zijn erg gevoelig voor verstoring door betreding. De dieren 
worden vrijwel alleen gevonden in winterverblijven waar rust meerdere jaren achter 
elkaar verzekert is (b.v. door afsluiting). 

- Afsluiting van verblijven Berkheide/Meijendel dmv hekken onvoldoende. 
- Het aantal knelpunten in de mergelgroeven is heel divers, o.a. afsluiting van 

groeven dmv ongeschikte hekken, verstoring door inbraak, paintbal, cavebiken, 
abseilen, kerstmarkt, rondleidingen en inrichting als museum. 

- Aanbrengen van ventilatiepijpen in mergelgroeven ter verbetering van microklimaat 
gewenst. 

- Het aantal meervleermuizen in Nederland neemt nauwelijks toe. 
 

5.4 Aanbevelingen voor bescherming van de winterverblijfplaatsen meervleermuizen 
in Nederland  

- Aanbevelingen met een hoog positief effect op de populatie zijn: Aanbrengen of 
verstevigen hekwerk voor ingang van bunkers, aanbrengen of verstevigen van hek 
rondom mergelgroeven, aanbrengen van een ventilatieschacht in mergelgroeven, 
betere samenwerking tussen organisatoren activiteiten en vleermuisbeschermers, 
natuurvriendelijk beheren van grond bovenop winterverblijven en het aanbrengen 
van een alarmsysteem bij kwetsbare winterobjecten. 

5.6 Knelpunten langs vliegroutes 

- Veel voorkomende knelpunten langs migratieroutes zijn: renovatie of aanleg 
bruggen, licht langs route, aanleg van te kleine mitigerende maatregelen bij wegen 
(dassentunnels) en vervuiling van boezemwater.  
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- Een voorbeeld is gegeven van een verstoorde migratieroute, waarbij de Oude Rijn 
wordt gevolgd en de stad Leiden en Woerden worden vermeden. 

 

5.7 Aanbevelingen voor bescherming van de vliegroutes en voedselgebieden van 
meervleermuizen in Nederland 

- Aanbevelingen met een hoog positief effect op de populatie zijn: Voorkomen of 
aanpassen van verlichting langs waterwegen, natuurlijk beheer van weilanden op 
500 meter van waterwegen, behoud en inrichting van groene oevers, gebruik 
geschikte afmetingen voor bruggen en tunnels en voorkom lozing van kroosrijk 
slootwater op boezemvaarten. 

 

6  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN (p 72 tot 73) 

6.1 Algemene conclusies 

- De resultaten uit dit onderzoek wijzen op een achteruitgang in de populatie 
meervleermuizen. Zowel in zomerverblijfplaatsen, op verbindingsroutes als in 
winterverblijfplaatsen kan een negatieve populatietrend worden waargenomen. 
Voor het behoud van de populatie meervleermuizen is het belangrijk effectieve 
maatregelen te nemen waarbij knelpunten worden verholpen. 

- Bescherming van verblijfplaatsen is onvoldoende en wordt niet gehandhaafd. 
- Bij landschapsinrichting wordt onvoldoende rekening gehouden met 

meervleermuizen. 
 

6.2 Een samenvatting van de knelpunten tussen mens en vleermuis 

- In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de knelpunten eerder 
genoemd in dit rapport. 

 
6.3 Aanbevelingen voor bescherming en voortzetten van monitoring van 
zomerverblijf en toestand meervleermuizen 

- Om inzicht te krijgen en te houden in fluctuaties in populatie aantallen en de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden te bewaken is het 
nodig om meervleermuizen te monitoren. 

- Voortzetting van monitoringsmethode uit huidig onderzoek. 
- De kosten en baten van drie opties worden besproken: Vangen dieren op routes, 

Tellen van overwinterende meervleermuizen, Tellen van het aantal uitvliegende 
dieren. 
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