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Voorwoord en dankwoord 

De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging bestaat uit een effectanalyse ten 
behoeve van de Flora- en faunawet van de maatregelen die voorzien zijn voor de 
consolidatie van de forttoren van Fort Honswijk. Leidraad was hierin de door 
Architectenburo Bunker Q opgestelde consolidatierapporten  (opnamerapport en 
overzicht uit te voeren werkzaamheden korte termijn onderhoud toren Fort 2007,2009).  
 
Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van al eerder verzamelde gegevens en de eerste 
resultaten van een door Dienst Landelijk Gebied uitgezet jaarrond onderzoek naar 
vleermuizen. Veel resultaten en antwoorden op vragen als “waar verblijven de 
vleermuizen en hoe komen zij in deze ruimten?” zullen pas medio 2009 beschikbaar zijn.  
 
Wij danken de Vleermuiswerkgroep Utrecht en de vleermuiswerkgroep van Defensie voor 
het beschikbaar stellen van de wintertelgegevens.  Wij danken dhr. Bongers, dhr. Kaal en 
mevr. Karsemeijer voor hun begeleiding en regelwerk voor de toegang tot het terrein en 
de gebouwen. We danken ook dhr. Meijer en mevr. Karsemeijer voor hun op- en 
aanmerkingen op de rapportage.  
 
Tijdens het onderzoek in 2006 hebben ook diverse vrijwilligers geassisteerd: Ruud Kaal, 
Vilmar Dijkstra, Aldo Voute, Fons Bongers, Bernadette van Noort, Zomer Bruijn, René 
Janssen en Fred van Delft. 
 
Bij het veldwerk in 2009 hebben Bernadette van Noort, Ruud Kaal, Fons Bongers, Freek 
Cornelis, Fred van Delft, Zomer Bruijn, Aldo Voute, Franklin Bretschneider, Alice van 
Hunnik, René Janssen, Emilie de Bruijckere en Wesley Overman geholpen.  
 
De rapportage is opgesteld door Eric Jansen, Herman Limpens en Stefan Vreugdenhil.   
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Samenvatting 

De toren van fort Honswijk heeft meerdere belangrijke functies voor vleermuispopulaties.  In 
totaal zijn in dit plangebied 9 soorten vleermuizen aanwezig. Het gehele  jaar rond  zijn 
verschillende soorten vleermuizen aanwezig in de toren. Op en om het fort is ook een 
habitatrichtlijn 2 soort aanwezig, de meervleermuis. 

Onderzoek uit 2005-2006 en 2008-2009 wees uit dat Fort Honswijk een winterverblijfplaats is 
voor 300 vleermuizen van 7 verschillende soorten vleermuizen, voor het merendeel 
baardvleermuizen en watervleermuizen.  Echter ook zeldzame soorten als franjestaart en 
meervleermuizen overwinteren in toenemende mate in de toren. Overwinterende vleermuizen 
gebruiken alle verdiepingen van de toren en een deel van de contra-escarp. Door de 
verschillen in klimaat heeft iedere verdieping zijn eigen soortensamenstelling. Naast een groot 
aantal vrijhangende dieren, zitten de meeste dieren ‘s winters verscholen in allerlei typen 
kleine holten. Vaak zijn dit scheuren in het plafond, maar overwinterende vleermuizen zijn ook 
in oude deuren, achter vrijstaande deuren, in de kozijnen, onder de opgelegde houten vloeren 
en onder de luiken op de vuilwaterputten op de binnenplaats te vinden. Zelfs het vuil in de 
keuken is al jarenlang een overwinteringsplaats van 3-7 watervleermuizen. Het fort heeft 
zomerverblijfplaatsen van tenminste 3 soorten vleermuizen, waarvan twee soorten in de toren 
verblijven. Watervleermuizen brengen in het centrale deel van de toren en op de 1e verdieping  
hun jongen groot. Of de op de begane grond aanwezige gewone grootoorvleermuizen zich hier 
voortplanten is nog onzeker. Het fort is een nazomer zwermlocatie voor tenminste 4 soorten 
vleermuizen, vooral watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen zwermen hier in grote 
aantallen. De zwermlocatie ligt grotendeels op de begane grond op de luchtplaats en in de 
omringende kamers. Op en om het fort liggen jachtgebied en vliegroutes van tenminste 5 
soorten vleermuizen (resultaten uit 2006).  Gebruik van de binnendelen van de gebouwen als 
jachtgebied werd (nog) niet onderzocht. 

Twee functies zijn van bijzonder belang op nationaal niveau, namelijk de overwintering van een 
zeer groot aantal baardvleermuizen en het grote aantal zwermende watervleermuizen. Het fort 
is van groot provinciaal belang als zwermlocatie voor baardvleermuizen,  franjestaarten,  
gewone dwergvleermuizen en gewone grootoorvleermuizen en als winterlocatie voor 
watervleermuizen en franjestaarten. De aanwezigheid van een enkele overwinterende 
meervleermuis is ook beoordeeld als van provinciaal belang. De aanwezigheid van de 
kraamkolonie watervleermuizen, een kraamkolonie gewone dwergvleermuizen en de 
nachtrustplaatsen van gewone grootoorvleermuizen, watervleermuizen en baardvleermuizen is 
beoordeeld als van algemeen (regionaal) belang.  

De toren van Honswijk is waarschijnlijk het belangrijkste deel van het netwerk van 
verblijfplaatsen van verschillende vleermuissoorten of vormt bijna het gehele netwerk in de 
regio. De juridische term instandhouding in gunstige staat slaat zowel op de populaties zelf als 
op hun habitat.  
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Dit grote aantal functies voor vleermuizen is mogelijk door de bijzondere constellatie van de 
toren.  Jarenlang consequent beheer van het toelaten van een zeer gering aantal personen tot 
de toren leidde tot toename van het aantal vleermuizen en tot de vestiging van nieuwe soorten 
vleermuizen. Dit is een proces dat tot op heden voortduurt. De huidige bouwkundige staat van 
Fort Honswijk resulteert in dit hoge aantal vleermuizen. Meer dan 70% van de vleermuizen 
verblijft in wintermaanden in scheuren van metselwerk in druipkokers, in spleten naast 
kozijnen of in half vergane kozijnen en deuren. In de zomermaanden verblijven de dieren in de 
warme en donkere dichtgemetselde kamers of ruimten, achter de balken of in van boven 
dichtzittende kruitdamp- en rookkanalen.  

De opdrachtgever en de uitvoerder hebben de verplichting zodanig te handelen dat verstoring 
en permanente schade aan de vleermuizenpopulaties  en hun habitat tot een minimum 
beperkt blijven.  

Gezien het zeer grote (nationale) belang van de aanwezige vleermuispopulaties dient er in het 
kader van de Flora- en faunwet allereerst een zorgvuldige afweging gemaakt te worden van de 
noodzaak van iedere  (bouwkundige) ingreep en alternatieven moeten onderzocht worden. 
Indien de ingreep noodzakelijk wordt geacht en er permanente schade optreedt aan 
vleermuispopulaties zal er een afweging moeten plaatsvinden van de belangen. Als het nieuwe 
belang groter is dan het belang van de vleermuizen is de initiatiefnemer verplicht schade aan 
vleermuispopulaties zoveel mogelijk te vermijden. Indien er schade optreedt zal er gemitigeerd 
moeten worden; de mitigerende maatregelen moeten voorafgaand aan de verstorende 
werkzaamheden functioneel zijn. Indien dit niet mogelijk is, of als er nog teveel restschade 
overblijft, zal er gecompenseerd moeten worden. Ook deze compensatie zal na het 
aanbrengen gekeurd moeten worden op functionaliteit. Vermijding van verstoring en schade  
kan door een goede timing van de werkzaamheden en de keuze van de uitvoeringswijze. 
Mitigatie kan door het nemen van voorzorgmaatregelen die verstoring en of de kans op 
slachtoffers vermijden.  Bij de uitvoering is  begeleiding door een ter zake kundige ecoloog 
noodzakelijk, indien het onvermijdelijk is dat in of bij verblijfplaatsen gewerkt wordt in een 
periode dat dieren aanwezig (kunnen) zijn.   

Een deel van de ingrepen is noodzakelijk voor de stabiliteit van het gebouw. Een deel van de 
ingrepen is opgesteld ten behoeve van de algehele veiligheid. Slechts een klein deel van deze 
ingrepen kan nu al goed beoordeeld worden, hiervoor zijn voorstellen opgenomen voor 
vermijding van verstoring en schade aan de huidige populaties vleermuizen door het opstellen 
van uitvoeringsvensters, beschrijving van uitvoeringswijzen en keuze van materialen. Voor een 
aantal maatregelen zijn de voorstappen aangegeven om in 2010 of 2011 tot een uitvoering te 
kunnen komen.  

Een deel van de maatregelen is cosmetisch, maar heeft een groot effect op de ecologische 
kwaliteiten. Deze ingrepen zullen grotendeels achterwege moeten blijven.  

Een deel van de maatregelen dient er toe nieuwe gebruiksvormen mogelijk te maken en kan 
pas beoordeeld worden als hier meer duidelijkheid over deze gebruiksvormen wordt gegeven. 
Dit is nodig voor een goede afweging van de verschillende maatschappelijke belangen. 



Zoogdiervereniging             De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk 

 

   

 

 

 9 

1. Inleiding  

1.1 Algemeen 

Fort Honswijk is een belangrijk herkenbaar onderdeel van de Stelling bij Honswijk. Dit 
fort heeft in verschillende tijdsperioden verschillende militaire functies gehad. De toren is 
rond 1840 gebouwd en de andere grondgedekte gebouwen rond 1876. In de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw zijn nog enkele bouwkundige aanpassingen gedaan en is 
er nieuwbouw op het terrein geplaatst. Nadien heeft er nauwelijks nog onderhoud 
plaatsgevonden aan de gebouwen. Recent heeft defensie dit fort verlaten. Het fort is een 
belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Politiek heeft men de wens 
vastgelegd deze gehele militaire linie te conserveren. Om dit mogelijk te maken heeft 
men gekozen voor behoud door ontwikkeling. Na de aanleg van het Amsterdam Rijn 
kanaal zijn er bouwkundige problemen met het fort. Ook het achterblijven van het 
onderhoud heeft er voor gezorgd dat er maatregelen noodzakelijk zijn om het 
buitenmetselwerk en de luchtbogen te herstellen.  De toren van het fort is al vanaf 1951 
een van de belangrijkste plekken voor vleermuizen in midden Nederland (van Heerdt et 
al 1967). Vanaf 1996 wordt de toren door defensie beheerd als vleermuizenreservaat. 
 
Maatschappelijk bestaat ook de wens de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie meer 
toegankelijk te maken voor het publiek. Men wil de recreatiemogelijkheden op en rond 
de forten verhogen, maar tegelijkertijd ook de natuurwaarden behouden en versterken 
(Panorama Krayenhoff).  
 

1.2 Vleermuizen en hun bescherming 

In Nederland leven verschillende soorten vleermuizen die zich overdag verschuilen in 
warme donkere gebouwdelen zoals spouwmuren, achter gevelbekleding/-betimmering, 
onder dakpannen, in dilatatievoegen of in schoorstenen. Andere soorten verblijven in 
boomholten of spleten in bomen. In de wintermaanden zoeken veel soorten koele 
vochtige donkere kelderruimten op of spouwruimten in dikke muren om te overwinteren. 
Deze plekken bieden vleermuizen bescherming tegen vijanden en het weer. Vleermuizen 
zijn zeer trouw aan deze plekken en komen jaren achtereen terug naar dezelfde plekken. 
Meestal hebben deze ruimten een specifiek klimaat en liggen ze gunstig ten opzichte van 
jachtgebieden en andere deelleefgebieden. Gedurende de zomer- en wintermaanden 
leven vleermuizen in grote groepen bij elkaar. 
  
Op warme avonden van voorjaar tot herfst verlaten vleermuizen deze schuilplekken en 
vliegen via vaste routes, vaak langs hoog opgaande landschapselementen zoals lanen en 
houtwallen, naar hun jachtgebieden. Dagelijks wordt meerdere keren heen en weer 
gependeld tussen deze gebieden. De afstand die de verschillende soorten afleggen 
varieert van normaliter circa 1,5 km voor gewone grootoorvleermuizen tot wel 35 km 
voor meervleermuizen, maar ligt voor de meeste soorten tussen de 1,5 en 15 km.  
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Figuur 1: De binnenplaats, gezien vanuit de open poort. 

 

Tabel 1: Potentiële functies op en om fortterreinen van de Hollandse Waterlinie (naar Limpens 
Jansen en Dekker, 2007).  

 Zomer-
verbljf 

Nazomer 
zwerm-
locatie 

Paar-
verblijf 

Winter-
verblijf 

Jacht-
gebied 

Vliegroute/ 
verbindings- 
route 

Ondergrondse 
Gebouwen 

X X X X X  

Bovengrondse 
gebouwen 

X X X X   

Groenstructuren X X X X X X 

Fortgracht     X X 
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Sommige groepen verhuizen regelmatig om dicht bij hun voedselgebied te zitten. 
Daarnaast hebben sommige soorten speciale paargebieden of nazomer zwermplekken, 
locaties waar in de herfst veel mannetjes zitten en waar de vrouwtjes dan naartoe 
komen. In de wintermaanden wordt vaak weer een ander gebied opgezocht.  
 
Door deze levenswijze kan de gehele regionale populatie van een vleermuizensoort 
overdag op een enkele plek zitten. Dit maakt vleermuizen kwetsbaar, vooral tijdens 
renovaties en sloop van de betreffende gebouwen of tijdens kap van bomen. Ook bij 
herbestemmingen en restauraties van historische bouwwerken zoals forten kunnen 
belangrijke deelleefgebieden voor meerdere soorten verloren gaan.   
  
De Flora- en faunawet en de Europese Habitatrichtlijn verplichten partijen, waaronder 
niet alleen de Nederlandse rijksoverheid maar ook lagere overheden, 
projectontwikkelaars en burgers, tot het nemen van beschermingsmaatregelen. In de 
Flora- en faunawet wordt dit de zorgplicht (artikel 2) genoemd.  
 
Tevens zijn overheden door de conventie van Bern en de conventie van Bonn verplicht 
vleermuizen effectief te beschermen en maatregelen te nemen om vleermuispopulaties 
in gunstige staat van instandhouding te houden of te herstellen.  
 
Recent zijn door Limpens en Rosschen (1996, 2002) diverse nieuwe 
onderzoeksmethoden ontwikkeld om verschillende deelleefgebieden en het netwerk van 
vleermuizen grotendeels in kaart te brengen. Hoe deze resultaten ingepast kunnen 
worden in de planvorming laten onder andere Brinkmann et al. (1996), Brinkmann en 
Limpens (1999) en Limpens en Twisk (2004) zien. Hoe dit specifiek kan voor forten van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie is grotendeels nog in onderzoek. 
 
 
1.3 Gebiedsbeschrijving 

Fort Honswijk  is een groot fort direct gelegen aan de dijk langs de Lek. Op het forteiland staan 
diverse oudere grondgedekte gebouwen en modernere gebouwen.  Het fort is een onderdeel 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is een belangrijk onderdeel van de stelling bij Honswijk. 
De functie was verdediging van de Lek-acces en de inundatiesluis. 

Onder deze stelling vallen ook Fort Everdingen, Werk aan de Korte Uitweg, de gedekte 
gemeenschapsweg, Werk aan de Groeneweg en Lunet aan de Snel.   

Op het forteiland staan verschillende grotere bomen met een groot aantal holten. Op de 
omwalling en op enkele taluds is struikbegroeiing aanwezig, meestal in de vorm van 
meidoorns.  

De omgeving van het fort bestaat uit open agrarisch gebied, grotendeels zonder 
boomgroepen. In de directe omgeving zijn enkele laagstamboomgaarden. Hoog 
opgaande begroeiing is alleen aanwezig langs de Gedekte Weg. In de omgeving van het 
fort liggen drie kleine forten, enkele kleine remises, enkele groepsschuilplaatsen en 
enkele mitrailleurkazematten. Op 2 km afstand liggen de gehuchten Honswijk en 
Molenbuurt. In de omgeving van het fort liggen enkele verspreid liggende boerderijen. 
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Figuur 2: Het forteiland in 2009. Grijs omrand de gebouwen uit 1840-1880, zwart 
omrand de gebouwen uit 1960-1970. Gebouw I de toren, K  de contra-escarp en 
gebouw G de kruitkamers+remise+sluisgang  
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1.4 Het plangebied 

De toren ligt op de zuidwest-zijde van het forteiland. De toren is omgeven door een 
zogenoemde contra-escarp, een half ronde ring met manschapsverblijven en enkele 
kruitkamers. Deze contra-escarp heeft twee verdiepingen. De kamers op de begane 
grond zijn afgesloten met stalen deuren en raamluiken. Ook de lichtvensters boven de 
deuren zijn vaak dichtgespijkerd met plaatmateriaal. Desondanks zijn veel van deze 
ruimten toch voor vleermuizen toegankelijk. De kamers op de eerste verdieping zijn door 
de vele ramen licht. Veel van de ramen staan open waardoor deze ruimten sterk tochten.  
Een van de kamers van de contra-escarp geeft toegang tot de sluisgang en tot de 
kruitkamers onder remise G. 
 
 
1.5 De opbouw van de toren  

De toren bestaat uit drie verdiepingen. De kelderverdieping bestaat uit een buitenste 
ring met een groot aantal manschapskamers en twee halve binnenringen voor opslag 
van materialen.  Binnen deze ring liggen nog eens twee halve ringen die dienst doen als 
reinwaterkelders. In het centrale gedeelte van de kelder is nog een derde 
reinwaterkelder aanwezig, waarop waarschijnlijk de binnenpomp is aangesloten.  
 
De begane grond bestaat ook uit vier ringen. In de buitenste ring ligt een groot aantal 
kamers met diverse functies. Afhankelijk van de functies zijn in de kamers 
druipwaterkokers en rookgaskanalen aanwezig.  
 
In drie van deze kamers bevinden zich ook trappen naar de kelderverdieping en een 
stenen wenteltrap naar de 1e verdieping. In een kamer is nog een trap naar boven 
aanwezig die op de 1e verdieping is dichtgetimmerd. In een andere kamer is een houten 
trap geheel verwijderd. 
 
De eerste binnenring is voor de helft open en vormt de binnenplaats. De tweede helft 
bestaat uit een gang met een plafond van balken en planken, hier bevindt zich ook een 
trap naar boven toe. De tweede binnenring bestaat uit een grote ronde ruimte met 
stenen gewelfde plafonds. In deze ring bevindt zich ook een grote stenen trap naar de 1e 
verdieping, waaronder nog twee kamers zijn. De centrale ruimte is open tot aan het dak. 
Deze ruimte kan bereikt worden door gebruik te maken van een van de drie deuren. 
Ook de 1e verdieping heeft ongeveer dezelfde opbouw als de begane grond. Omdat de 
kamers een andere functie hadden zijn er hier ook grote kruitdampkanalen aanwezig, 
vaak met draaibare roosters.  Enkele kamers hebben druipwaterkokers en extra 
rookkanalen. In de centrale koker is een kleine gietijzeren trap aanwezig die via een luik 
toegang geeft tot het dak 
 
De centrale koker is afgedekt met spoorrails waarop een betonnen plaat is gelegd. 
Op het dak ligt een gronddek van onbekende dikte, waarop enkele lage struiken en 
kleine boompjes groeien die naar inschatting jonger zijn dan vier jaar. Op het dak zijn 
diverse typen schoorstenen aanwezig, meestal zonder afdekkokers. De betonplaat is ligt 
vol in de zon. Deze plaat was ooit behandeld met bitumen.   
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1.6 Beschrijving van ingreep 

In 2009-2010 zal er in de toren een consolidatie-restauratie plaatsvinden waarbij die 
delen van het fort worden hersteld die gevaarlijk zijn of om op korte termijn verdere 
schade aan het gebouw te voorkomen. Dit betreft hoofdzakelijk het wegbikken en 
opnieuw inmetselen van delen van het metselwerk rond de ramen, het boren in en 
verankeren van bijna de gehele buitenmuur op de binnenplaats, herstel van de 
luchtbogen van de luchtplaats, het verwijderen van vloeren, en het chemisch behandelen 
van houtdelen die aangetast zijn door bruinrot of houtworm, met voor zoogdieren 
minder schadelijke middelen. 
 
Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is ook andere ingrepen uit te 
voeren zoals opgenomen in het rapport/bestek van Bunker Q.  
Dit zijn: 

 Het verwijderen van rommel in het fort 
 Het verwijderen van vergane deuren en luiken 
 Het verwijderen van slechte houten vloeren 
 Het preventief behandelen met houtconserveermiddelen van de houten vloerlaag 

op de eerste verdieping  
 Het aanbrengen van een bitumenlaag op de betonplaat op het dak 
 Het vervangen van het raamluik op het dak  
 Het herstellen en/of vervangen van alle deur en raamkozijnen   
 Het opnieuw beglazen van de ramen 
 Het weer gangbaar maken van scharnierwerk van deuren en ramen, en deze te 

sluiten 
 Het vervangen van alle houten luiken van de koekoeken 
 Het aanbrengen van doorval-beveiligingen bij de keldertrappen en de open 

poorten op de 1e verdieping 
 Het vervangen van alle luiken boven de vuilwaterputten 
 Het beveiligen van de druipwaterkokers door tralies of roosters  
 Het afdekken van open schoorstenen met regenkappen   

 
Ook bestaat de wens om enkele bouwkundige veranderingen aan te brengen zoals het  
terug te brengen in oude staat van de dichtgemetselde poort op het binnenplein en de 
sloop van de moderne toiletruimten. Veel van deze ingrepen zijn er ook op gericht de 
toren veilig of meer aantrekkelijk te maken voor publiek of verdere bouwwerkzaamheden 
eenvoudiger te maken. 
 
Hoe en welke nieuwe gebruiksfuncties in welke delen van het fort en forttoren 
ondergebracht gaan worden is nog in studie. Waarschijnlijk vindt er in een later stadium 
nog een restauratie plaats en worden mogelijk installaties geplaatst om eventueel 
nieuwe menselijke functies of gebruiksvormen mogelijk te maken. 
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1.7 Vroeger onderzoek naar vleermuizen op Fort Honswijk 

Vanaf 1951 vond er jaarlijks een telling plaats van de overwinterende vleermuizen in de 
forttoren, deze reeks liep tot 1963. Omdat er nauwelijks nog dieren werden gevonden en 
het fort werd verbouwd werden de tellingen gestaakt. Pas vanaf 1988 vinden er weer 
jaarlijks wintertellingen plaats. De exacte locaties van overwinterende dieren worden 
hierin niet bijgehouden.  In 2006 heeft er Linie-breed (Nieuwe Hollandse Waterlinie) een 
onderzoek plaatsgevonden naar hoe vleermuizen in de andere seizoenen gebruik maken 
van forten en hun omgeving (Limpens, Jansen en Dekker 2007). Het onderzoek had als 
doel om meer inzicht te krijgen in de functies voor vleermuizen op forten van de 
Hollandse Waterlinie, als onderdeel van het leefgebied van vleermuizen. Voor dit 
onderzoek is ook Fort Honswijk enkele keren bezocht. Dit leverde bijvoorbeeld voor het 
eerst een inzicht van vleermuizen op dit fort in de zomerperiode op. 
  
Voor de beoordeling van deze consolidatie-restauratie kon alleen gebruik worden 
gemaakt van de in winter en zomer van 2006 verzamelde gegevens, aangevuld met 
enkele waarnemingen uit het nieuwe onderzoek wintertelgegevens 2008/2009.  
 
  



Zoogdiervereniging             De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk 

 

   

 

 

 16 

Tabel 2: Potentiële functies van delen op en om de toren en contra-escarp van Fort Honswijk.  

 Zomer-
verbljjf 

Nazomer 
zwerm-
locatie 

Paar-
verblijf 

Winter-
verblijf 

Jacht-
gebied 

Kamers  

kelderverdieping 

O X O X O 

Waterkelders O X O X O 

Vuilwaterkanalen X X O X O 

Kamers begane 
grond 

X X X X O 

Scheuren in 
metselwerk/ open 
voegen in kamers 

? X X X O 

Ruimten achter balk 
koppen, dilataties 

X X X X O 

Raam/deurkozijnen X X X X O 

Kamers 1e 
verdieping 

X X X X X 

Kruitdamp/rookgas-
kanalen 

X X X X O 

Scheuren en met 
puin opgevulde 
ruimten in de 
buitenmuur 

X X X X O 

dakconstructie op 
lichtschacht 

X X X X O 

Waterkokers alle 
verdiepingen 

X X X X O 

Vastzittende luiken/  
staand tegen de 
muur aan) 

X X X O O 

  

Toelichting 

X= aanwezigheid vastgesteld 

?= onbekend, wel mogelijk 

O= afwezig, of geen geschikte structuren 
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2. Materiaal en methoden 

2.1 Werkwijze 

Forten en fortterreinen van de Hollandse Waterlinie kunnen verschillende  functies 
hebben voor verschillende vleermuissoorten, niet alleen in de wintermaanden maar ook 
in voorjaar, zomer of najaar.  
 
Deze functies zijn niet alleen aanwezig in de grondgedekte gebouwen, maar zijn ook 
aanwezig in sluizen, loodsen, fortwachterswoningen, moderne gebouwen, of in en langs 
het groen op of bij het fort.  Aan- of afwezigheid van functies en/of soorten hangt af van 
regionale ligging, landschappelijke ligging, bouwwijze en inrichting en huidig en (recent) 
historisch gebruik (zie Limpens, Jansen en Dekker 2007). In tabel 1 is al een overzicht 
gegeven van mogelijke functies voor vleermuizen op de forten.  Dit is verder uitgewerkt 
voor de verschillende delen van  de toren en de contra-escarp in tabel 2.  
 
Voor iedere mogelijke functie zijn een of meerdere bezoeken in het meest gunstige 
seizoen noodzakelijk om de aan- of afwezigheid van deze functie vast te stellen. De 
inspanningen zoals die noodzakelijk zijn om betreffende functies vast te stellen zijn 
aangegeven in tabel 3. Tevens is hier de inspanning weergegevens zoals die tot nu toe is 
uitgevoerd in en rond de toren van Fort Honswijk.   
 
Naast het vaststellen van de aan- of afwezigheid van deze functies is het hier ook 
noodzakelijk om de exacte verblijfslocaties en ingangslocaties te kennen.  Veel soorten 
gebruiken gedurende het zomerseizoen meerdere plekken, die vaak afhankelijk van het 
weer worden opgezocht/gebruikt, waardoor herhaalbezoeken noodzakelijk zijn.   
 
Voor de beoordeling van de consolidatie-restauratie kon bijna alleen gebruik gemaakt 
worden van de in 2006 verzamelde gegevens. De manier waarop deze verzameld werden 
was niet toegespitst op de beoordeling van de nu door de initiatiefnemer gewenste 
ingrepen. Deze waarnemingen zijn meer globaal verzameld en geven geen inzicht in het 
verhuisgedrag of de locaties en gebruik van nevenplekken. Welke toegangen vleermuizen 
gebruiken is toen niet vast gesteld. 
 
Het meeste veldwerk zal pas medio 2009 uitgevoerd worden, en hierna zullen specifieke 
vragen beter beantwoord kunnen worden. Tot maart 2009 is alleen vastgesteld waar de 
vleermuizen in de winter zitten op twee verschillende momenten in de winter. Deze 
locaties zijn op kaartmateriaal en fotografisch vast gelegd.  In 2009 is ook midden in de 
winter de plafond- en vloertemperatuur bepaald van iedere kamer. Hiervoor is een 
infrarood stralingsthermometer gebruikt. 
 
Eind maart 2009 zijn met behulp van een endoscoop de scheuren naast de raamkozijnen 
geïnspecteerd en beoordeelt op mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Tegelijkertijd 
zijn de ruimten achter de raamkozijnen op de 1e verdieping bekeken.  
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Tabel 3: De verschillende deelleefgebieden, de beschikbare methoden en aanbevolen 
inventarisatieronden (naar Limpens en Twisk 2004; en aangevuld) en zoals uitgevoerd in 
het plangebied de toren en contra-escarp van Fort Honswijk.  
 

 
Toelichting 
Oranje=  efficiënte periode 
Donker grijs= inventarisatie mogelijk 
Licht grijs=  vaststellen sporadisch mogelijk 
- =   controles vermijden, in verband met verstoring 
 
Pn= ruige dwergvleermuis, Pp= gewone dwergvleermuis, Pa= gewone grootoor, Nn= rosse 
vleermuis, Vm= tweekleurige vleermuis, M.b=brandt’s vleermuis,  Mm= gewone 
baardvleermuis, Md= watervleermuis, Mn= franjestaart. 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Methoden 

                          

Zomerverblijf 

(+kraamplaats) 

          

_ 

 

_
  

 

_ 

 

_ 

           -Detector+zichtwaarneming 
-(telemetrie) 
-Visuele inspectie pot. 
verblijven 

Jachtgebied 

 

                        -Detector+zichtwaarneming 
(telemetrie) 

Vliegroutes  

 (zomer) 

                        -Detector+zichtwaarneming 
(telemetrie) 

Tussenverblijf/ 

Verzamellocatie 

      P
n 

  P
p 

              -Detector+zichtwaarneming 
-(telemetrie) 
-Visuele inspectie pot. 
verblijven  

Paarterritoria/ 

Paarverblijf 

       P
a 

       N
n 

P
n 

   V
m
? 

   -Detector+zichtwaarneming 

Migratie 

Routes 

      ? ?          ? ? ?     -”Luisterposten” 

“Zwermlocaties”              P 

P 

 M
d 

M
n 

       -“Luisterposten” 
- Netvang 
(telemetrie) 

Winterverblijf 

 

M
n 

                       -Visuele inspectie potentiële 
verblijven 

Inventarisatie 
aanbevolen  
(VZZ) 

◘ 

 

      ◘  ◘ 

 

◘ 

 

◘ 

 

 

 

◘ 

 

 ◘ 

 

◘ 

 

 ?       

Inventarisatie-
ronden Fort 
Honswijk 
(2006) 

 X X             X X         
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2.2 De onderzoekintensiteit  

Wintertelgegevens zijn beschikbaar voor de perioden 1951- 1963 en 1988-2009 
(Bongers 2004). In 2006 en 2009 zijn ook kaarten gemaakt van de exacte locaties van 
de individuele dieren.  
 
Voor het vaststellen van jachtgebieden en vliegroutes is het forteiland een keer ‘s avonds 
bezocht en de omgeving twee keer in het voorjaar van 2006 en in de zomer van 2006.   
Voor het vaststellen van zomerkolonies is het gehele forteiland, inclusief de toren, in 
2006 1x in de avonduren en 1x in de ochtenduren, op 21 juli, bezocht met twee 
personen.  
 
Voor het vaststellen van zwermlocaties en aantallen zwermende dieren is het forteiland 
2x tussen 22.00 en 01.30 uur bezocht, op 23 augustus en 5 september. Op 5 september 
‘s avonds is er in de toren met mistnetten gevangen.  
 
De aanwezigheid van paarverblijven is niet onderzocht, maar tijdens ander veldwerk 
werd tenminste een paarverblijf aangetroffen.  
 
Het uitgebreidere onderzoek naar voorkomen en locaties van vleermuisfuncties is in 
februari 2009 gestart. Alleen de eerste resultaten van de winter zijn in dit rapport 
verwerkt.  
 

2.3 De toegankelijkheid van de onderzoekslocatie 

Tussen 1951 en 1998 waren alleen de begane grond en de 1e verdieping van de toren 
toegankelijk voor winterinspecties. De kelder was een keer in 1990 toegankelijk omdat het 
water uit de kelder was weggepompt. Vanaf 1998 is de helft van de kelderruimten 
toegankelijk voor tellingen.  Vanaf 2004 is ook een deel van de contra-escarp toegankelijk 
voor winterinspecties. Vanaf maart 2009 was de gehele contra-escarp toegankelijk.  De 
waterkelders, drie manschapskelders  en de vuilwaterkelders onder de toren konden door de 
hoge waterstand niet veilig gecontroleerd worden.   



Zoogdiervereniging             De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk 

 

   

 

 

 20 

Figuur 3: De locaties van de zomerverblijfplaatsen in de toren van Fort Honswijk zoals 
bekend is tot 2006.  
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Tabel 4a: Globaal seizoensgebruik van de kraamverblijfplaatsen van verschillende soorten 
vleermuizen.  

 jan feb ma apr mei jun jul Aug sep okt nov dec 

M.daub                           

P.aur                          

P.pip                         

 

Toelichting 

Mdaub= watervleermuis  

P.aur= gewone grootoorvleermuis 

P.pip= gewone dwergvleermuis 

Rood is de periode waarin vrouwtjes met jonge vleermuizen aanwezig zijn (kritische periode).  

Oranje de periode waarin individuen nog aanwezig zijn in dit type verblijfplaats.  

 

Tabel 4b: Globaal seizoensgebruik van de tussenverblijfplaatsen van verschillende soorten 
vleermuizen. 

 jan feb ma apr mei jun jul Aug sep okt nov dec 

M.daub                            

P.aur                          

P.pip                         

M.mys/bran                         

 

Toelichting 

Mdaub= watervleermuis  

M.mys/bran= baardvleermuis  

P.aur= gewone grootoorvleermuis  

P.pip= gewone dwergvleermuis 

Rood is de periode waarin vrouwtjes met jonge vleermuizen aanwezig zijn (kritische periode).  

Oranje is de periode waarin individuen (nog) aanwezig zijn in dit type verblijfplaats.  
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3. Resultaten 

3.1 Algemeen 

In de toren van Fort Honswijk zijn tussen 1951 en 2009 tenminste acht soorten 
vleermuizen vastgesteld.  Dit zijn de gewone baardvleermuis (mogelijk ook de sterk erop 
lijkende en veel zeldzamere Brandt’s vleermuis), de watervleermuis, de gewone 
dwergvleermuis, de franjestaart, de gewone grootoorvleermuis, de ruige 
dwergvleermuis, de meervleermuis en de vale vleermuis (de laatste alleen voor 1958). 
In de omgeving van de toren zijn nog eens twee soorten extra waargenomen: de 
laatvlieger en de rosse vleermuis. Van de eerste kunnen ook nu nog niet opgemerkte 
verblijfplaatsen in de toren aanwezig zijn.  
 
In de toren van Fort Honswijk zijn de volgende functies voor vleermuizen vastgesteld: 
winterverblijfplaats (8 soorten), zomerverblijfplaats (tenminste 2 soorten), 
kraamverblijfplaats (tenminste 1 soort), nachtrustplaats en zwermlocatie (vaak voor een 
groot aantal individuen). De contra-escarp en de sluisgang met kruitkamers zijn een 
winterlocatie (4 soorten), zwemlocatie (1 soort) en zomerverblijf voor een klein aantal 
vleermuizen (mogelijk 3 soorten).  
 
Over de aanwezigheid van paarverblijven en jachtplekken in en om de toren en de 
contra-escarp valt nu nog geen uitspraak te doen. 
  
De toren van Fort Honswijk heeft voor vleermuizen de volgende functies; 
winterverblijfplaats (8 vleermuissoorten), zomerverblijfplaats (tenminste 2 
vleermuissoorten), nachtrustplaats (4 vleermuissoorten), zwermlocatie (tenminste 6 
vleermuissoorten). 
 
In de volgende paragrafen wordt aangegeven waar welke functies in het gebouw en op 
het forteiland aanwezig zijn, voor zover bekend. Tevens is aangeven waar deze locaties 
zich exact in de gebouwen bevinden en hoe vleermuizen deze locaties bereiken (indien 
bekend). Indien soorten een andere ecologische niche hebben is aangegeven waarom de 
specifieke locatie gebruikt wordt.  
 
 
3.2 De functie zomerverblijfplaats  

Zomerverblijfplaatsen zijn locaties die individuen of groepen vleermuizen opzoeken in 
het actieve seizoen. Deze plekken kenmerken zich door vaak een smalle toegang tot een 
donkere ruimte die vooral ’s avonds en ’s nachts (veel) warmer is dan de omgeving en 
die droog is. Luchtstroming ontbreekt bijna in zijn geheel. Deze plekken zijn vaak te 
herkennen aan keutels op de vloer en vettige verkleuring op de hangplekken of 
aanvliegplekken. Wanneer de hangplekken te warm worden wijken dieren overdag en 
binnendoor uit naar koelere plekken.  
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Sommige soorten hangen vrij op donkere zolderachtige ruimten, anderen kruipen weg 
achter balken of tussen dakbedekking en plafond of in spouwmuren/achter 
muurschollen.  Als deze plek in een voedselrijke omgeving ligt, absolute rust heeft en de 
juiste temperatuurrange biedt, worden hier door de vrouwtjes jongen grootgebracht. 
Zo’n verblijfplaats heet een kraamverblijf. Bij sommige soorten vertrekken de vrouwtjes 
meteen na het zelfstandig worden van de jongen (die twee weken tot 8 weken langer 
blijven) zoals bij de gewone dwergvleermuis. Bij andere soorten blijven de vrouwtjes in 
hetzelfde verblijf tot het begin van de winter. De verblijfplaatsen waar deze vrouwtjes 
verblijven, maar niet hun jongen grootbrengen, zijn tussenverblijfplaatsen. 
 
Vaak zijn delen van de zolders of wanden zongeëxponeerd of is op deze plekken 
restwarmte aanwezig (omgeving van actieve boilers of rookgasafvoer). Verkeerd 
aangebrachte dakisolatie leidt tot verlies van het klimaat en verblijfsplek. Ook het 
aanbrengen van binnen- of buitenverlichting kan leiden tot verlies van de gehele 
verblijfsplek.    
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Figuur 4: De verblijfsplek van de 
kraamkolonie watervleermuizen in het dak 
van de “lichtkoepel”. 

 

 

Figuur 6: Een van de  verblijfslocaties van 
enkele grootoorvleermuizen in kamer B16a 
(achter balkeneinden)   

 

Figuur 8: Een van de nachtrustplaatsen  of 
dagrustplaats van een Myotis spec in kamer B01 

.  

Figuur 5: Een andere verblijfsplek van de 
kolonie watervleermuizen, een rookanaal in 
kamer E21 en E22.  

 
 

Figuur 7: Een nachtrustplaats  (verblijf-
plaats) van  gewone grootoorvleermuizen 
boven de trap in kamer B16. 
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In de dakconstructie van de toren houdt zich een kraamkolonie watervleermuizen op van 
ongeveer 53 dieren , zie figuur 4. In het voor- en naseizoen gebruiken de dieren ook 
enkele rookgaskanalen. Er is nu maar een klein deel van deze locaties in de toren 
bekend. Tabel 3 geeft aan wanneer deze dieren op deze plek aanwezig zijn, en wanneer 
de kritische periode is (grootbrengen van de jongen).  
 
Daarnaast zijn er verschillende locaties waar diverse Myotis-soorten overdag verblijven 
(figuur 8) en misschien zelfs de gehele zomer aanwezig zijn. Van deze locaties is in 2006 
maar een klein deel bekend geworden (zie ook figuur 3). Mogelijk zijn dit groepen 
mannetjes of subadulte vrouwtjes.  Het is onbekend welke toegangen deze 
watervleermuizen gebruiken om in het dak te komen. Tabel 4 geeft aan wanneer deze 
dieren waarschijnlijk aanwezig zijn en wanneer de kritische periode is. Figuur 4, 5 en 6  
zijn typische zomerlocaties. 
 
In en rond kamer 16a verbleef achter de balken (3 locaties) een kleine groep gewone 
grootoorvleermuizen, zie ook figuur 4. Deze kamer heeft door zijn vele plafondbalken en 
afwezigheid van daglicht veel weg van een zolderruimte van een koetshuis of kerk, waar 
deze soort normaal verblijft. Op verschillende momenten van de nacht kropen deze 
dieren achter verschillende balken weg. Vaak was dit tussen een bakstenen boog en een 
houten balk. Het is onduidelijk hoe groot deze groep dieren is en of het om een 
kraamgroep gaat. Mogelijk gebruiken ook enkele gewone grootoorvleermuizen het dak 
van de centrale gang. 
 
In de toren bevindt zich boven de trap naar de 1e verdieping een druk bezochte 
nachtrustplaats van 1-5 gewone grootoorvleermuizen, zie ook figuur 7. Aanwezigheid 
van verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen, laatvliegers, franjestaarten en 
baardvleermuizen in de zomer in de toren werd in 2006 niet opgemerkt.  Met de 
uitgevoerde onderzoeksinspanning is dit echter ook niet uit te sluiten. 
 
De onbekendheid van de toegangen tot de zomerlocaties heeft consequenties voor de 
vrijheid in de uitvoering van de consolidatie-restauratie. 
 
Bij een inspectie met endoscoop zijn de scheuren naast de raamkozijnen op de 1e 
verdieping beoordeeld als geschikt voor paarverblijven van gewone dwergvleermuis en 
ruige dwergvleermuis. Mogelijk bieden open voegen toegang tot de schol. Op locaties 
waar deze schol meer dan 0,7 cm van de toren af staat is aanwezigheid van 
(overwinterende) dwergvleermuizen mogelijk. De ruimten achter de raamkozijnen zijn 
langgerekt en tussen de 2-18 cm breed. Vaak is er maar een smalle toegang langs het 
raamkozijn van 1,2-2,0 cm. De omvang en toegangsvorm zijn zeer geschikt als 
verblijfplaatsen voor een groot aantal soorten vleermuizen.  Met de uitgevoerde 
onderzoeksinspanning is niet uit te sluiten dat hier zomerverblijfplaatsen of 
paarverblijven aanwezig zijn.  
 
Dit heeft consequenties voor de uitvoering van  bouwkundige maatregelen. Het plaatsen 
van nieuwe ramen en deuren in de toren kan pas plaatsvinden als duidelijk is dat hierin 
geen zomerverblijfplaatsen aanwezig zijn en duidelijk is welke ramen of deuren gebruikt 
worden als toegang tot zomerverblijfplaatsen dieper in de toren.    
 



Zoogdiervereniging                              De aanwezigheid van vleermuisfuncties in en om de toren van Fort Honswijk 

   

 

 

 29 

 
Figuur 9: Ligging van de zwermlocatie op de begane grond  van de toren zoals bekend is 
geworden in 2006.  

 

Tabel 5: Globaal seizoensgebruik zwermverblijfplaatsen:Mdaub= watervleermuis, M.myst= 
baardvleermuis, P.aur= gewone grootoorvleermuis, P.pip= gewone dwergvleermuis M.das= meervleermuis.  

 jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

M.daub                           

M.myst            ? ?               

M.nat                         

P.aur                          

P.pip                         

M.das                ? ? ? ?  ?     

 

Toelichting 

Rood is de periode waarin de pieken van het zwermen vallen  (kritische periode).  

Oranje is de periode waarin individuen (nog) aanwezig zijn.  
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3.3 De functie zwermlocatie 

Een zwermlocatie is een plek waar in de nazomer grote aantallen vleermuizen naar toe komen. 
Meestal is dit regionaal een belangrijke winterlocatie, soms zijn dit andere gebouwen waar niet 
overwinterd wordt. De functie van dit najaarszwermen is nog niet geheel bekend, 
waarschijnlijk wordt er gepaard en krijgen jonge dieren een overwinteringslocatie geleerd. 
Deze locaties zijn uit beschermingsoogpunt zeer belangrijk door de vrije genenuitwisseling 
tussen anders geheel gescheiden levende populaties. De zwermlocaties op forten bevinden 
zich vaak vlakbij de belangrijkste overwinteringsplekken of de toegangen tot deze ruimten, 
maar dan wel in en rond de warmere kamers die onderling met elkaar verbonden zijn. Tabel 5 
geeft weer wat nu bekend is over het verloop van zwermen, en wanneer per soort de kritische 
periode is.  

De functie zwermlocatie werd in 2006 op twee verschillende manieren onderzocht. Bij de 
visuele inspectie van de ruimten werden zwermende vleermuizen aangetroffen in een groot 
aantal ruimten van de toren. Zwermend werden de volgende soorten aangetroffen: de 
watervleermuis, de gewone dwergvleermuis, de baardvleermuis, de gewone grootoorvleermuis 
en de franjestaart. 

Het zwermen voltrok zich grotendeels op de begane grond en voor een klein deel op de eerste 
verdieping. Op de eerste verdieping betrof het vooral gewone dwergvleermuizen en enkele 
watervleermuizen en grootoorvleermuizen. Op de begane grond waren alle 5 soorten 
vertegenwoordigd. De meeste dieren zwermden in  kamer 16 en 19 en de eromheen liggende 
kamers 5, 4, 1 en 20. Op sommige avonden zwermden ook veel dieren in kamer 15 en de 
erom liggende kamer 20A. De buitenruimten bij kamer 8 en kamer 15 horen ook bij deze 
zwermzone, zie figuur 9. Opvallend was dat buitenom de toren bijna geen enkele zwermende 
vleermuis te zien of te horen was. Waarschijnlijk hangt dit samen met de hier voor veiligheid 
aangebrachte verlichting. Alleen bij het begin van de contra-escarp aan de oostzijde werden 
kort enkele zwermende vleermuizen gehoord.  

Het is niet duidelijk geworden welke toegangen vleermuizen gebruiken om tot de 
zwermplekken te komen. Vleermuizen gebruiken veelvuldig de gangen, trappen en de poorten 
om van de ene kamer naar de ander te komen. Er bestond de indruk dat veel dieren aan de 
zuidzijde over de toren komen aanvliegen en dan het binnenplein in “duiken”. Waarschijnlijk 
wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van de “open kozijnen” en de open poort op de eerste 
verdieping.     

Tijdens het vangen werden in een halve nacht meer dan 80 vleermuizen gevangen van 5 
verschillende soorten. Dit is een zeer hoog aantal voor een avond (Parsons en Jones 2003, 
Rivers et al 2005, 2006). Dit betekent dat een veelvoud van dit aantal dieren hier komt 
zwermen. Belangrijke zwermlocaties worden gebruikt door 3000- 15000 dieren. 

De onbekendheid van de toegangen tot de zwermlocaties heeft consequenties voor de vrijheid 
in de uitvoering van de consolidatie-restauratie. 
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Figuur 10: Zwermende en baltsende vleermuizen boven het trapgat in kamer 015. 

 

 

Tabel 6: Seizoensgebruik van paarverblijven. 

 jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

P.pip                         

P.nat                          

P.aur                         

 

Toelichting 

Rood is de periode waarin de meeste dieren baltsen  (kritische periode).  

Oranje is de periode waarin nog veel individuen in dit type verblijfplaats aanwezig zijn. 

Strogeel is de periode waarin individuen nog aanwezig kunnen zijn.  

NB. Het niet kennen van de locaties van deze paarverblijven heeft verregaande 
consequenties voor het kunnen uitvoeren van de consolidatie-restauratie.  
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3.4 De functie paarverblijven (gebouwen) 

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van deze functie in en rond de 
toren. In de meest gunstige periode (eind augustus, begin september) zijn er (nog) geen 
controle ronden geweest. Derhalve kan geen inschatting gemaakt worden van de aantallen. 
Ook kunnen de locaties van deze verblijfplaatsen niet aangegeven worden.   

Het is aannemelijk dat in enkele scheuren van het buitenmetselwerk en in en rond de kozijnen 
paarverblijven van gewone en ruige dwergvleermuizen aanwezig zijn. Tabel 6 geeft aan wat 
voor Nederland bekend is over de meest kritische perioden en perioden waarin individuen nog 
in paarlocaties aanwezig zijn. 

 

3.5 De functie jachtgebied en vliegroute 

Tijdens het veldwerk van 2006 zijn jachtgebieden van verschillende soorten vleermuizen 
aangetroffen. Het merendeel van de jagende dieren bevond zich boven de gracht en tussen de 
hoge bomen langs de Gedekte Weg. In en rond de toren werden toen geen jagende 
vleermuizen vastgesteld. In en rond de gebouwen jagende vleermuizen zijn vooral waar te 
nemen tijdens gunstige dagen in het voorjaar. Onderzoek in deze tijdsperiode heeft op Fort 
Honswijk (nog) niet plaatsgevonden.  

Het niet kennen van deze locaties heeft weinig consequenties voor de vrijheid in de uitvoering 
van de consolidatie-restauratie.  

 

3.6 De functie vliegroute/ verbindingsfunctie 

Op willekeurige tijdstippen van de nacht worden watervleermuizen op route vastgesteld die via 
de dijk langs de Lek naar het Fort vliegen. Dit zijn zowel dieren die overdag in het gebouw 
verblijven als vleermuizen uit de omgeving die meedoen aan het zwermen op Fort Honswijk of 
de toren gebruiken als dag/nachtrustplaats. In de directe omgeving van het fort is een 
vliegroute van gewone dwergvleermuizen langs de Gedekte Weg. Iets verder oostelijk loopt 
een vliegroute van enkele meervleermuizen.  

De consolidatie-restauratie van de toren zal op deze vliegroutes geen effect hebben, omdat 
deze op enige afstand van de toren liggen. Wel is het noodzakelijk de route van de 
watervleermuizen en de gewone grootoorvleermuizen uit de toren te kennen, dit in verband 
met het plaatsen van bouwsteigers en planken en opslag van bouwmaterialen.  
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Figuur 11: De verblijfplekken van overwinterende vleermuizen. 
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Tabel 7: Aantallen waargenomen overwinterende vleermuizen in de verschillende 
gebouwdelen (aantallen en soorten) in de winter van 2008/2009. 

Gebouw nr. B
aard-

vleerm
uis 

W
ater-

vleerm
uis 

Franje-
staart 

G
ew

one 
grootoor 

G
ew

.dw
erg-

vleerm
uis 

Indet 

Totaal 

Opmerkingen 

G. kruitkamers+ 

Sluisgang 

3 1 0 0 0 0 4 Ook de watergang is 
gecontroleerd 

I. toren + kelders 146 90 18 5 17 5 281 Ontoegankelijke delen zijn 
niet gecontroleerd 

K. contra-escarp 4 0 0 0 0 0 4 K1-K11 alleen op 17 maart 
gecontroleerd 

 

 

Tabel 8: Globaal seizoensgebruik winterverblijfplaatsen; Mdaub= watervleermuis, M.myst= 
baardvleermuis, P.aur= gewone grootoorvleermuis, P.pip= gewone dwergvleermuis M.das= 
meervleermuis.  

 jan feb ma apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

M.daub                           

M.myst                            

M.nat                         

P.aur                         

P.pip                         

M.das                          

 

Toelichting 

Rood is de periode waarin de winterslaap plaatsvindt  (kritische periode).  

Oranje is de periode waarin individuen (nog) aanwezig zijn.  
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3.7 De functie winterverblijfplaats 

Het is onbekend wanneer in het seizoen de eerste overwinterende vleermuizen naar Fort 
Honswijk komen en wanneer de laatste vertrekken. Dit hangt bovendien af van de soort, de 
afstand tot het zomerleefgebied en het weer. Er zijn verschillen tussen winterobjecten met 
betrekking tot het moment waarop vleermuizen uit hun winterlocatie vertrekken. Tabel 7 vat 
samen wat hiervan bekend is in Nederland.  

In verschillende forten waren de eerste vleermuizen (vaak watervleermuizen) al aanwezig en 
in lethargie (winterslaap) op 15 september. De laatste winterslapende vleermuizen zijn tot na 
15 april gevonden. Alleen enkele soorten die op de muur en grond zittende insecten kunnen 
vangen jagen in de winter ook bij gunstig weer in het object of buiten. Gemiddeld wordt iedere 
vleermuis zo’n 3-10 keer wakker uit zijn winterslaap en zoekt dan soms ook een andere plek 
op. Ieder individu heeft zijn eigen plekken die hij opeenvolgend opzoekt, om zo zijn overleving 
van de winter te optimaliseren. Ieder jaar zoekt hetzelfde individu veelal dezelfde plekken op. 
Veel soorten laten zo in het verloop van het winterseizoen een soort interne migratie zien. Aan 
het begin van de winter zijn de kamers die het diepst in het fort liggen het koudst, maar aan 
het einde van de winter zijn de toegangen de koudste (vorstvrije) plekken.    

In 2009 werden in de toren 281 overwinterende vleermuizen gevonden (zie ook tabel 4). In de 
contra-escarp tezamen met gebouw G werden maar 8 overwinterende vleermuizen gevonden. 
Niet alle kelderruimten waren visueel te inspecteren, maar overwinterende vleermuizen zijn 
hier wel aanwezig. Ook zijn niet alle kanalen en scheuren geheel inzichtelijk. Hierdoor is het 
werkelijke aantal overwinterende vleermuizen hoger. Geschat wordt dat het aantal gewone 
dwergvleermuizen  zo’n 10-20x hoger is. Voor de andere soorten is het werkelijke aantal 
individuen waarschijnlijk zo’n 50% hoger.   

 

Interne migratie 

Tot nu toe konden er geen gegevens verzameld worden over interne migratie gedurende het 
winterseizoen. Het enige wat bekend is zijn twee kaarten, een uit 2007/2008 en een uit 
2008/2009, waarop is aangeven waar vleermuizen op een bepaald moment in de winter 
verbleven. (figuur 11 geeft aan waar de gevonden dieren zich bevonden).  

Normaliter verloopt de interne migratie van de koudste delen (net vorstvrij, gekozen 
temperatuur is per soort verschillend) aan het begin van de winter naar de koudste net 
vorstvrije delen aan het einde van de winter. De koudste delen liggen aan het begin van de 
winter  diep in het fort of achterin de kelder.  Aan het eind van het seizoen liggen deze vooral 
voorin het fort kort bij de buitenzijde of uitgang van de kelder. Mogelijk verloopt de interne 
migratie vergelijkbaar als in de toren van Fort Asperen. Hier verplaatsen de dieren zich in het 
loop van het seizoen uit de kelder naar de begane grond. Er zijn aanwijzingen dat dit in 
Honswijk verloopt van de kelder naar de druipkokers 1e verdieping en de vuilwaterluiken op de 
luchtplaats. 
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Figuur 12: Vijf baardvleermuizen in een 
plafondscheur in kamer 003. 

 
Figuur 13: Acht watervleermuizen bovenin 
een druipkoker in kamer 133. 

 
Figuur 14: Raamkozijnen met 
overwinterende franjestaarten. 

 

Figuur 15: Een gewone grootoorvleermuis 
in een luchtpijpje van een kaarsen-nis in 
remise E. 

 
Figuur 16: De deels afgesloten 
kruitdampkanalen met dilataties, de 
overwinteringsplekken van groepen 
gewone dwergvleermuizen. 

Figuur 17: Ruimten tussen kozijn en 
metselwerk, overwinteringsplekken van 
gewone dwergvleermuizen en 
baardvleermuizen. 
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Locatiekeuze van de soorten 

De verschillende soorten stellen andere eisen aan hun overwinteringsplek qua structuur en qua 
schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. De voorkeuren overlappen deels waardoor 
regelmatig verschillende soorten naast elkaar hangen. Van de overwinterende vleermuizen zit 
30-100% weggekropen in het metselwerk of achter vochtig hout. Dit kan in Fort Honswijk 
alleen op plekken met scheuren in plafonds en muren, in waterkokers of afgesloten 
luchtkanalen, in kleine dilataties, achter luien en deuren of bij balkgaten, zie ook de figuren  12 
t/m 17. Soorten verschillen in de mate waarin zij (diep) wegkruipen (Jansen et al 2001). 

In Fort Honswijk is er een duidelijke ruimtelijke scheiding waar de meeste individuen van een 
bepaalde soort overwinteren ten opzichte van een andere soort. Figuur 18a t/m e op de 
volgende pagina laat zien dat watervleermuizen voornamelijk in de kelder zitten, evenals de 
franjestaarten. De baardvleermuizen zitten vooral op de begane grond en de gewone 
dwergvleermuizen vooral op de 1e verdieping.  

Watervleermuizen overwinteren grotendeels in de zeer vochtige kelderruimten, vaak achter 
tegen de muur staande deuren, of in de verschillende nog werkende druipkokers op de begane 
grond en op de 1e verdieping.  Locaties waar in februari grotere aantallen watervleermuizen 
bijeen gevonden zijn: kamer K 02 en K06 achter de staande deuren, kamers K05 en K06, 
achter de gevelbetimmering in kamer E 30, in de druipkokers van de kamers  B03, E 21 t/m 
E24, E 26 t/m E28 en E 35. In maart waren dit deels geheel andere kamers en locaties. 

Deze soort mijdt ruimten die licht of schemerdonker zijn. Watervleermuizen laten in het 
winterseizoen een sterke interne migratie zien (Harrje 1999). Mogelijk verloopt deze interne 
migratie op Fort Honswijk vanuit de kelderverdieping naar de druipkokers op de 1e verdieping.  
Veel dieren zitten diep weggekropen in scheuren, achter plaatwerk en in vochtige kozijnen. 
Ook onder de stalen vuilwaterluiken  in de luchtplaats van de binnenring en in de opkrullende 
houten vloeren van de kamers 006, 007 en 008 zijn regelmatig overwinterende vleermuizen 
aanwezig. Tijdens het draaien van een speelfilm in het late najaar van 1998 werden 
onvoorzien in deze kamers 12 dieren doodgetrapt.   

Baardvleermuizen overwinteren in koude, matig vochtige ruimten met geringe 
temperatuursfluctuaties. Deze soort hangt ook op balken in donkere delen van 
schemerduistere kamers. Verschillende dieren hangen aan balken in koude maar tochtvrije 
ruimten of in gedeeltelijk open  kruitdampkanalen of droge ruime druipkokers. Veel van de 
baardvleermuizen op Fort Honswijk zitten weggekropen in scheuren in het plafond van kamers 
B 01 t/m 04, B 16 en B 20A+B op de begane grond. In deze scheuren zitten vaak groepjes 
van 3-8 dieren bijeen. Op andere momenten hangen de dieren in de aangrenzende kamers of 
ruimten. 

Franjestaarten hangen in koudere ruimten met veel scheuren en/of dilataties, vaak in het 
plafond. De ruimten kenmerken zich vaak door een zeer sterke temperatuurgradiënt en 
wisselende luchtvochtigheid. Op Fort Honswijk verblijven de meeste dieren in de kelder in 
kamer 15 en kamer 02. Meerdere individuen verblijven achter de houten muurbekleding in 
kamer 130 (Boilerruimte). Aan het begin van de winter verblijven deze franjestaarten in de 
deels vergane raamkozijnen van de centrale toren (foto 13),  en in de scheur in kamer K 20 
(open oranje cirkels in figuur 11). Enkele dieren hangen aan het einde van de tweede 
keldergang (K17). Ook in de plafondscheur in kamer E 22 boven de trap in de contra-escarp 
verblijven regelmatig groepjes franjestaarten.  
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Figuur 18: De “scheve” verdeling van soorten  over de verschillende verdiepingen van de toren 
en de contra-escarp.  
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18a: De baardvleermuizen     18b: De watervleermuizen 

0 5 10 15

Contra escarp: begane grond

Contra escarp:  1e verdieping

Toren: kelder   .          

Toren: begane grond .

Toren: 1e verdieping .

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0 5 10 15

Contra escarp: begane grond

Contra escarp:  1e verdieping

Toren: kelder   .          

Toren: begane grond .

Toren: 1e verdieping .

2009

2008

2007

2006

2005

 

18c: De franjestaarten         18d: De gewone grootoorvleermuizen 
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18e: De gewone dwergvleermuizen  
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Gewone dwergvleermuizen overwinteren vaak in kleine (1-15) tot grotere groepen (100-1200) 
bijeen, vaak diep weggekropen in diepe scheuren en/ of spleten. De ruimte kenmerkt zich als 
tochtig, droog en koud. Door buffering van dikke muren is de ruimte vaak redelijk vorstvrij. De 
toegangen tot de ruimten zijn vaak grote openingen. De meeste gewone dwergvleermuizen 
overwinteren op de eerste verdieping in de afgedekte kruitdampkanalen van de kamers E 22 
t/m E 26 (foto 16, en zie figuur 11). Een klein aantal gewone dwergvleermuizen overwintert 
tussen de kozijnen en het metselwerk van de trappen in de kamers B 008 en B 019. Enkele 
dwergvleermuizen verblijven in een diepe scheur in kamer B 020a. Tijdens milde winters 
worden ook overwinterende dwergvleermuizen gevonden tussen de raamkozijnen en het 
metselwerk van de kamers 09 tot en met 15 op de begane grond (rode open cirkels in figuur 
11 en figuur 19). Het werkelijke aantal aanwezige dwergvleermuizen is wellicht een 20- tot 30-
voud van de zichtbare individuen (zie Sendor et al 2000)  

Gewone grootoorvleermuizen zijn minder kieskeurig in de keuze van hun overwinteringsplek.  
Individuen zijn zowel in warmere delen als in koude delen te vinden. Zowel in grote als kleine 
kelders verblijven vaak niet meer dan 1-16 individuen  

In de verschillende bijgebouwen werden in 2009 meer gewone grootoorvleermuizen gevonden 
dan in de toren zelf, respectievelijk 6 en 4 individuen. In tegenstelling tot de andere soorten 
overwinteren grootoorvleermuizen meestal in kleine aantallen verspreid over een groter aantal 
(kleine) gebouwtjes.  Mogelijk hangt dit samen met het weer en de mogelijkheid om ’s avonds 
op de winteravond te kunnen jagen. Gewone grootoorvleermuizen tolereren iets meer  tocht 
en iets lagere luchtvochtigheid in hun winterverblijfplaats dan veel andere soorten. De soort 
gebruikt geen locaties met kamers in het schemerduister. 

In de afgelopen vijf jaar zijn tot twee keer toe overwinterende meervleermuizen 
waargenomen. Deze soort kiest ongeveer dezelfde overwintersomstandigheden als 
watervleermuizen maar zit nog vaker in diepe scheuren. Een dier verbleef in 2007 in de kelder 
in kamer K17 , een tweede op de begane grond in kamer B15. 

Bij tellingen die laat in februari plaatsvinden worden wel eens kleine aantallen ruige 
dwergvleermuizen aangetroffen in de scheuren van kamer 20a. Over het overwinteringsgedrag 
en voorkeuren van deze soort is in Nederland niets bekend. 
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3.8 De invliegopeningen tot de winterlocaties 

De toegangen tot de overwinteringslocaties zijn (nog) niet bekend. Waarschijnlijk gebruiken de 
meeste vleermuizen dezelfde toegangen als zij bij het nazomer zwermen gebruiken (zie figuur 
19). De kelderruimten worden waarschijnlijk bereikt via de open deuren en trapgaten in de 
kamers 015 en 008 op de begane grond (zie figuur 19), maar mogelijk ook via enkele kierende 
koekoekluiken. De druipkokers op de eerste verdieping zijn voor vleermuizen alleen maar 
bereikbaar via openingen bij verdwenen of openstaande druipkokerluiken. De kamers op de 
eerste verdieping zijn op meerdere manieren bereikbaar. Welke toegangen de verschillende 
soorten gebruiken is onbekend. De ruimten onder de luiken in de buitengang zijn alleen maar 
bereikbaar via delen die weggeroest zijn of kieren die ontstaan zijn door het opstaan van het 
luik. Welke toegangen vleermuizen gebruiken om in het centrale deel van de toren te komen is 
onbekend.  

 

 

Figuur 19: De huidige toegangen tot de verschillende winterlocaties in de toren en de contra-
escarp van Fort Honswijk 
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Figuur 20a: Ontwikkeling van waarnemingen van overwinterende vleermuizen in de toren van 
Fort Honswijk.  Mmys/bra= baardvleermuizen, Mdaub= watervleermuizen, Mnat= franjestaart, P.aur= 
gewone grootoorvleermuis Ppip= gewone dwergvleermuis, Mmyo=vale vleermuis, Mdas=meervleermuis, 
Indet= ongedetermineerd.   
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Figuur 20b: Ontwikkeling van 5-jarig gemiddelde van waargenomen overwinterende 
vleermuizen in de toren van Fort Honswijk uitgezet op een logaritmische schaal.  

Mmys/bra= baardvleermuizen, Mdaub= watervleermuizen, Mnat= franjestaart, P.aur= gewone 
grootoorvleermuis Ppip= gewone dwergvleermuis, Mmyo=vale vleermuis, Mdas=meervleermuis, 
Indet=ongedetermineerd. 
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3.9 Aantallen en de huidige staat van ontwikkeling 

 

De grootte en ontwikkeling van de winterpopulaties 

Vergelijkbaar met andere winterobjecten in geheel Europa liet ook Fort Honswijk een sterke 
daling van het aantal vleermuizen zien tussen 1950-1970. Als eerste verdween de vale 
vleermuis uit het fort, gevolgd door de franjestaart en de baardvleermuis. Omdat er niet meer 
voldoende vleermuizen gevangen konden worden voor het ringonderzoek in midden Nederland 
werden de tellingen door de Universiteit Utrecht op het fort gestaakt. Ongeveer op hetzelfde 
moment werd het fort aan aangepast aan nieuwe defensie taken.  

Al voor de start van een nieuwe telreeks vanaf 1982 nemen de aantallen overwinterende 
watervleermuizen in de toren weer toe (zie figuur 20a,b), een trend die bij verschillende 
winterobjecten in geheel Nederland te zien was. Begin jaren negentig stopt deze positieve 
ontwikkeling echter en de aantallen nemen weer af. Pas nadat de kelder regelmatig leeg wordt 
gepompt stijgen de aantallen watervleermuizen sterk. Het zijn recent echter vooral de 
stijgende aantallen baardvleermuizen die de toon zetten, een trend die in andere delen van 
Nederland ook aanwezig is, maar lang niet zo sterk als hier. Vanaf 2000 worden er op het fort 
ook overwinterende dwergvleermuizen en franjestaarten gevonden, ook deze soorten laten de 
laatste jaren een sterke jaarlijkse stijging in aantallen zien. Recent begint het aantal 
baardvleermuizen te schommelen. De aantallen watervleermuizen, franjestaarten en gewone 
grootoorvleermuizen stijgen gemiddeld met zo’n 5-10% jaarlijks.  

 

De grootte van de zomerpopulaties, hun netwerk en hun ontwikkeling 

Er bestaat alleen een eenmalige telling van het aantal uitvliegers van de kraamkolonie gewone 
dwergvleermuizen bij gebouw U en van de watervleermuizen in de toren. Hier werden 
respectievelijk 35 uitvliegende en 53 uitgevlogen vleermuizen geteld. Er zijn geen telreeksen 
en dus ook geen ontwikkeling bekend. Verschillende gebouwen op het fortterrein zijn een 
onderdeel van het netwerk aan zomerverblijfplaatsen. Mogelijk gebruikt de kraamgroep 
dwergvleermuizen ook enige tijd delen van de toren of contra-escarp. In de omgeving van het 
fortterein zijn vergelijkbare gebouwen schaars en gelegen op redelijk grote afstand (2,5 km).  

De kraamgroep watervleermuizen gebruikt een netwerk aan verblijfplaatsen. Bomen met voor 
watervleermuizen geschikte holten zijn in de omgeving tot 10 km zeer schaars. Waarschijnlijk 
ligt het gehele netwerk aan verblijfplaatsen in de toren. 

De op het fort aanwezige gewone grootoorvleermuizen gebruiken verschillende verblijflocaties, 
hoofdzakelijk in de kamers 19 en 16. In de directe omgeving zijn geen andere geschikte 
verblijfslocaties aanwezig. Op grotere afstand zijn wel verschillende boerderijen met schuren 
aanwezig. Waarschijnlijk bevinden zich hier op de meest geschikte locaties andere groepen.  
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Figuur 21: Eén van de twee waargenomen overwinterende meervleermuizen  in 2007. 
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De grootte van de nazomerpopulaties, hun netwerk en hun ontwikkeling 

Er bestaan geen exacte tellingen van de nazomerpopulaties vleermuizen op Fort Honswijk. Tot 
nu toe is er een keer gevangen om een schatting te kunnen maken van het aantal in de 
nazomer zwemende dieren. In enkele uren tijd werden meer dan 135 dieren gevangen. 
Gedurende die nacht waren waarschijnlijk meer dan 200 vleermuizen op het fort aanwezig. Op 
de verschillende avonden komen andere individuen naar het fort om er te zwermen en te 
paren. Het werkelijke aantal ligt mogelijk 30-500x hoger. Het netwerk van zomerpopulaties 
van waaruit dieren naar de toren komen (‘catchment area’) is waarschijnlijk groot.  

De toren van Fort Honswijk is waarschijnlijk niet de enige locatie waar vleermuizen zwermen. 
Mogelijk zwermen ook enkele dieren bij een naburige overwinteringslocatie, de steenfabriek op 
het Eiland van Nieuwegein. De zwermlocatie op Fort Korte Uitweg moet grotendeels als 
verloren beschouwd worden, omdat de belangrijkste ruimten nu intensief voor andere doelen 
gebruikt worden. 

Het niet goed kennen van de grootte, het verloop en de randvoorwaarden van een 
zwermlocatie heeft consequenties voor de ontheffingsaanvraag, het plannen en de wijze van 
uitvoer van de restauratie van de toren.  

Fort Honswijk wordt gebruikt door een groot aantal vleermuizen, een groot aantal soorten en 
voor een groot aantal functies. Het globale onderzoek van 2006 geeft een eerste indruk van de 
aantallen vleermuizen die gebruik maken van Fort Honswijk en welke delen van het fort het 
meeste door vleermuizen worden gebruikt. Voor de onbeantwoorde vragen is in 2009 een 
onderzoek gestart. Dit onderzoek zal meer duidelijkheid geven over de aantallen en de locaties 
op andere tijdstippen in het jaar. Tevens zal extra aandacht gegeven worden aan welke 
toegangen en verbindingen voor vleermuizen belangrijk zijn. Hiernaar kan men nu alleen 
gissen.  

De vleermuisfuncties die op Fort Honswijk aangetroffen zijn, bevinden zich ook op andere 
forten. Op Fort Honswijk zijn echter meer individuen, meer soorten en meer functies tegelijk 
aanwezig dan op de andere forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, voor zover nu bekend 
is (Limpens, Jansen en Dekker 2007).  

Dat al deze functies voor vleermuizen mogelijk zijn komt door de bijzondere bouwkundige 
constellatie. De toren van het fort bestaat uit 3 verdiepingen. De toren heeft meerdere 
gescheiden kelderruimten met meerdere open trapgaten. De helft van de toren wordt tegen de 
wind beschut door een twee verdiepingen tellende contra-escarp, de andere helft staat vol in 
de wind en de zon. Tevens heeft de toren zowel besloten en onverlichte kamers als open 
overdekte ruimten met ruime toegangen tot deze binnenruimten. De verschillende kamers zijn 
voor vleermuizen ook nog eens via verschillende “wegen” te bereiken. Dat zulke grote 
aantallen aanwezig zijn en ook bijzondere functies als kraamkolonies en zwermlocaties hier 
(wel) goed ontwikkeld zijn komt door een 50 jaar consequent beheer van het weinig tot niet 
toelaten van personen en het zeer beperkt doorvoeren van bouwkundige veranderingen.   

Om deze waarden in gelijke vorm te kunnen behouden is het beoordelen van elke 
afzonderlijke bouwkundige ingreep en het geheel van bouwkundige ingrepen 
noodzakelijk. Ook zal bij het aanbrengen van gewenste veranderingen het tempo 
gekozen moeten worden dat de aanwezige vleermuispopulaties kunnen bijhouden.   
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4. Discussie 

 

4.1 Welke belangrijke vleermuishabitats zijn er in en om de toren? 

De zwermfunctie en de overwinteringsfunctie zijn de twee belangrijkste functies die op het fort 
zijn aangetroffen. Voor de overwinteringsfunctie is zowel de textuur van de toren als het 
klimaat belangrijk. De belangrijkste dampkanalen, druipkokers,  kozijnen, vloeren  en 
scheuren zijn aangegeven in figuur 22.   

Het betreft hier niet alleen functies met een groot aantal individuen maar ook een groot aantal 
dieren, waarschijnlijk afkomstig uit verschillende (zomer-)populaties uit de provincie Utrecht en 
Gelderland.  Daarnaast zijn er enkele kraamkolonies aanwezig, waarvan een en mogelijk twee 
zich in de toren bevinden. Deze locatie is voor deze groepen  ook van groot belang omdat 
alternatieven in de omgeving niet of nauwelijks voorhanden zijn.   

 

4.2 Welke vleermuishabitats bevinden zich in de directe omgeving? 

Het onderzoek in 2009 zal moeten uitwijzen of er in de directe omgeving van de toren nog 
andere vleermuishabitats aanwezig zijn. 
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Figuur 22: Locaties van belangrijke structuren voor overwinterende vleermuizen in de toren van Fort 
Honswijk; zoals scheuren, naast of in kozijnen, druipkokers, kruitdampkanalen en betimmering op de 
eerste verdieping. 
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5. Het goed inpassen van de consolidatie-
restauratie 

5.1 Inleiding 

De Flora- en Faunawet stelt eisen aan eigenaren en uitvoerders die te maken krijgen met strikt 
beschermde diersoorten. Een ontheffing wordt alleen verleend als het maatschappelijk belang 
groter is dan de schade die erdoor ontstaat. Een ontheffing is alleen mogelijk als andere 
alternatieven in locatie, werkwijze of uitvoering afgewogen zijn. Een ontheffingsaanvraag moet 
een compleet overzicht geven van de in het plangebied aanwezige beschermde soorten. Voor 
iedere soort moet aangegeven worden wat de waarde van het terrein is. Er moet een goede  
inschatting gegeven worden van de verwachte effecten. De wet verplicht de aanvrager ook tot 
het nemen van verschillende voorzorgsmaatregelen om schade aan populaties tot een 
minimum te beperken. Als er restschade zal ontstaan zal deze vooraf in ruime mate effectief 
gecompenseerd moeten worden.1  

Ingrepen die duurzame instandhouding in gevaar brengen zijn alleen mogelijk als er geen 
alternatieve uitvoeringen mogelijk zijn  voor de inrichting en de ingreep op het vlak van 
maatschappelijke belangen groot genoeg is. Alleen als aan alle voorwaarden wordt voldaan is  
een ontheffing Flora- en Faunawet  mogelijk. In het rapport van Architectenburo Bunker Q zijn 
diverse ingrepen opgenomen. Er is hierin geen prioritering opgenomen. Deze maatregelen in 
deze rapportage zijn nog niet afgewogen op effectiviteit en ecologische functies en schade.    

Gezien het belang en de wettelijke status van de aangetroffen soorten zijn in de toren van 
Honswijk alleen ingrepen mogelijk die noodzakelijk zijn voor herstel van stabiliteit van het 
gebouw. Dit zijn ingrepen van de categorie A. Deze zullen zo uitgevoerd moeten worden dat 
tijdelijke schade geminimaliseerd wordt en uiteindelijke schade aan vleermuispopulaties 
afwezig is of vooraf gecompenseerd wordt. Daarnaast zijn er een aantal bouwkundige ingrepen 
voorgesteld die op korte en middellange termijn geen constructieve verbetering opleveren 
maar wel veel schade veroorzaken en leiden tot tijdelijk of permanent habitat verlies.  Deze 
ingrepen zijn ingedeeld in categorie B.    

Ingrepen van de derde categorie, categorie C, zijn alleen mogelijk als deze geen schade 
veroorzaken aan de kwaliteiten van het gebouw voor de verschillende functies. Uitvoeringen 
van deze cosmetische ingrepen waarbij wel permanente schade optreedt aan 
vleermuispopulaties zullen wettelijk niet gegund worden. Ingrepen van de vierde categorie, 
categorie D, worden in dit rapport niet uitvoerig behandeld. Uitvoering is alleen maar mogelijk 
als er geen schade optreedt.  
Het was tijdens het opstellen van dit rapport in het vroege voorjaar van 2009 niet duidelijk of 
de opdrachtgevers ook al de genoemde maatregelen willen laten uitvoeren. Voor ingrepen 
waarvoor de gegevens te beperkt zijn is aangegeven wat nog verzameld moet worden en hoe 
globaal het werk in 2010 uitgevoerd kan worden.  
                            

1 Dit rapport is opgesteld in het vroege voorjaar van 2009 met het oog op de werkzaamheden die in 2009 waren 
voorzien. Door onvoorziene omstandigheden is dit rapport echter pas in het najaar van 2009 afgerond. In de 
tussenliggende periode is de beoordelingswijze ten aanzien van ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet 
aanzienlijk gewijzigd. Voor strikt beschermde soorten zal voortaan een overtreding van de verbodsbepalingen volledig 
moeten worden voorkomen. Het verkrijgen van een ontheffing is alleen nog mogelijk op grond van een zeer beperkt 
aantal ontheffingsgronden, die zijn opgenomen in de EU-Habitatrichtlijn. 
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5.2 Het categoriseren van de ingrepen 

Categorie A-ingrepen zijn handelingen die constructief op relatief korte termijn noodzakelijk 
zijn, om (veel) grotere schade te vermijden. Ook van constructieve aard is het chemisch 
behandelen van houtdelen die aangetast zijn door bruinrot of houtworm, mits het dragende 
delen betreft, maar niet de behandeling van hout van niet constructieve delen zoals kozijnen.  

Categorie B-handelingen zijn handelingen die op korte termijn niet noodzakelijk zijn maar op 
langere termijn (eventuele) constructieve problemen voorkomen. Hieronder valt ook B7: het 
behandelen van roestende dragende/ constructieve ijzeren stangen.  

Handelingen waarvan de noodzaak discutabel is, of die achterwege kunnen blijven, zijn 
als een aparte subcategorie behandeld. Te weten:  
B8 Het behandelen van niet dragende ijzeren delen die in metselwerk zitten tegen roest 
B9 Het preventief behandelen met houtconserveermiddelen van de houten vloerlaag op de 
eerste verdieping. 

Categorie C-handelingen zijn handelingen die noodzakelijk worden geacht om het fort veilig te 
maken voor personeel en eventueel bezoekers, maar vooruitlopen op nieuwe functies. 

Categorie D-handelingen zijn handelingen die van cosmetische aard zijn, zoals historische 
reconstructies. Hieronder vallen ook het  terugbrengen in oude staat van de dichtgemetselde 
poort op het binnenplein, de sloop van de moderne toiletruimten en het herstelwerk aan 
luiken, kozijnen, deuren en ramen. 
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5.3 Het minimaliseren van het aantal bouwkundige ingrepen  

Alleen handelingen van de 1e categorie hebben een zekere mate van urgentie om uitgevoerd 
te worden. Er is geen urgentie om de maatregelen uit de tweede categorie direct uit te voeren. 
Wel heeft het financiële voordelen en voordelen m.b.t. het verminderen van de storingstijd van 
vleermuispopulaties. Ingrepen waarvan de noodzaak discutabel is, of waarbij grote 
permanente schade ontstaat aan functies, zullen achterwege moeten blijven.    

Ingrepen uit de derde categorie zijn op korte termijn niet noodzakelijk, behalve waar zij de 
werkplekken veiliger maken. Alleen als zij geen schade of veranderingen opleveren aan 
vleermuisfuncties en weinig verstoring opleveren kunnen deze uitgevoerd worden.  

Ingrepen uit de vierde categorie die geen veranderingen geven in vleermuistoegangen, klimaat, 
lichtniveaus of typische hangplekken kunnen uitgevoerd worden in perioden wanneer vleermuizen afwezig 
zijn. Ingrepen van de  vierde categorie die wel een permanente impact hebben zullen (voorlopig) 
achterwege moeten blijven. 

Tabel 9 geeft aan of de handeling plaatsvindt in of bij verblijfplaatsen en of er een 
permanente impact te verwachten is. 
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Tabel 9: De voorgestelde ingrepen opgedeeld in verschillende (urgentie) categorieën. Tevens is aangegeven of voldoende data aanwezig zijn voor een inschatting en welke verblijfplaatsen in de 
ingreep aanwezig zijn.  
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A1 losbikken en opnieuw opmetselen rond de ramen op de 1e verdieping  nee ? ? ja ? Voorjaar 2010 

A2 het losbikken en herstellen van de luchtbogen  nee nee nee nee Nee Warmtekasten plaatsen 2009 

Voorjaar-zomer 2010 

A3 het boren in en verankeren van de buitenmuur nee        ? ? ja Ja Voorjaar- zomer 2010 

A4 het chemisch behandelen van houtdelen die aangetast zijn door bruinrot of houtworm -
dragende delen  

nee ja ? ja ? Aangetaste delen vervangen door onbehandeld hout  
of warmtekasten kamer 15 en 16  plaatsen 2009  Voorjaar-
zomer 2010  

       
B1 Het verwijderen van struiken en boompjes op het dak van de toren ja ja nee ? ja Nazomer 2009/2010 
B2 Het aanbrengen van een bitumenlaag op de betonplaat op het dak  ja ja nee? nee? ja Onder voorwaarden nazomer 2009/2010 
B3 Het vervangen van het raamluik op het dak.  ja ja nee? nee? ja Onder voorwaarden nazomer 2009/2010 
B4 Het behandelen van aangetaste houtdelen van kozijnen of deuren nee ja ja? Ja ja Niet 
B5 Het afdekken van open schoorstenen met regenkappen nee ? ? ? ? Delen in 2010 
B7 Het behandelen van roestende dragende/ constructieve ijzeren stangen 
(binnen) 

nee ? ? ? ? Afhankelijk van gevonden locaties 2010 

B7 Het behandelen van roestende dragende/ constructieve ijzeren stangen 
(buiten) 

nee nee nee Nee nee Uitvoering 2009 

B8 Het behandelen van niet dragende ijzeren delen tegen roest (binnen) nee ja ? Ja ja Niet noodzakelijk, niet uitvoeren 
B9 Het preventief behandelen met houtconserveermiddelen van de houten 
vloerlaag op de eerste verdieping  

nee ja ja Ja ja Niet noodzakelijk, niet uitvoeren 

       
C1 Het aanbrengen van doorval beveiligingen bij de keldertrappen en de open 
poorten op de 1e verdieping 

ja nee ? Ja ja Aangepaste uitvoering,  Nazomer 2009/2010 

C2 Het vervangen van alle luiken boven de vuilwaterputten. ja nee nee ? ja Aangepaste uitvoering zomer 2009/2010 
C3 Het beveiligen van de druipwaterkokers door tralies of roosters  ja nee ja ja ja Aangepaste uitvoering zomer 2009/2010 
C4 Het aanbrengen van vluchtwegverlichting nee ja ja ja ja Niet, Alternatief zoeken 
       
D1 Het verwijderen van rommel in het fort ja nee ? ja ja Najaar 2009 
D2 Het verwijderen van vergane deuren en luiken ja nee ja ja ja Niet noodzakelijk, verlies aan habitat, niet uitvoeren 
D3 Het verwijderen van slechte houten vloeren ja ja? ja ja ja Zomer 2009 vooraf compenseren 
D4 Het verwijderen van niet werkend leidingwerk nee nee  ja ja Niet uitvoeren 
D5 Het herstellen en/of vervangen van alle deur en raamkozijnen op de nee ? ja ja ja Na onderzoek 2009 besluiten 
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begane grond en 1e verdieping 
D6 Het herstellen van de kozijnen van de koekoeken.   ja nee ja? ja ja Niet noodzakelijk, niet uitvoeren 
D7 Het opnieuw beglazen van de ramen nee nee ja nee ja Na temperatuur berekeningen 

Delen vervangen in 2010 
D8 Het weer gangbaar maken van scharnierwerk van deuren en ramen, en 
deze te sluiten 

nee nee ja ja ja Aangepaste uivoering 2010 

D9 Het vervangen van alle houten luiken van de koekoeken nee? nee ja? ja ja Aangepaste uitvoering zomer 2009/2010 
D10 Het  openen van de dichtgemetselde poort op het binnenplein  
 

Ja ja Ja ja ja Ongeschikt worden meerdere habitats, niet 
uitvoeren 

D11 De sloop van de moderne toiletruimte en boilerruimte. ja ja ja ja ja Verlies habitat, niet noodzakelijk,niet uitvoeren 
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5.4 Het minimaliseren van de verstoring  

 

De planning 

Een succesvolle restauratie staat of valt met een goede planning. Dit geldt in overtreffende 
trap als in de betreffende gebouwen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. De 
werkzaamheden zullen zo gepland moeten worden dat deze uitgevoerd worden ruim buitenom 
de perioden waarin een bepaalde vleermuisfunctie aanwezig is (buiten de kritische perioden).   

In het hoofdstuk resultaten is per vleermuisfunctie aangegeven wat de meest kritische periode 
is en in welke periode vleermuizen in de verblijfplaatsen zijn te verwachten. 

Dit betekent plannen met ruimte voor uitloop voor werkzaamheden die kunnen uitlopen of 
onvoorzien nodig zijn. Als men dreigt binnen de kwetsbare periode van vleermuisfuncties te 
komen dienen de werkzaamheden gestaakt te worden tot het volgende veilige tijdsvenster zich 
voordoet.  

Indien werkzaamheden plaatsvinden in de verblijfplaatsen zelf (tijdens afwezigheid van de 
dieren) dienen producten chemisch uitgehard te zijn en niet meer te geuren op het moment 
dat de eerste dieren weer terugkomen. Indien het onvermijdelijk is een van de functies te 
verstoren (alleen mogelijk als er uitwijkmogelijkheden zijn voor de vleermuizen), zal eerst een 
(tijdelijke) alternatieve locatie moeten worden ingericht. Dit kan door het ophangen op korte 
afstand van warmtekasten voor zomerverblijfplaatsen. Het gebruik van de te behandelen plek 
door vleermuizen zal ontmoedigd moeten worden tijdens het vormen van de functie (voor 
kraamkolonies is dit al begin mei).  

Deze sterk storende werkzaamheden mogen in totaal dan niet meer dan een enkel belangrijk 
seizoen verstorend zijn. Langere storingen zijn ongewenst omdat twee jaren het niet of slecht 
kunnen voortplanten van vleermuispopulaties tot onaanvaardbare risico’s leidt. 

Een groot manco aan het uitvoeren van de werkzaamheden in 2009 is dat nog niet duidelijk is 
welke ramen en deuren worden gebruikt als toegang tot de zomer, nazomer en winterlocaties. 
Ook is niet duidelijk of de ruimten achter de kozijnen bij de luchtplaats ook gebruikt worden als 
paarverblijf of zomerverblijfplaats. Zowel in tijd als in uitvoeringswijze kan niet goed 
aangegeven worden hoe rekening te houden met deze waarschijnlijk aanwezige 
verblijfplaatsen. Ook is niet aan te geven wat het belang is. 

 

Voorbereidingen van de werkzaamheden 

Zeer kritisch bij het succesvol restaureren met vleermuizen is dat de toegangen vrij en 
ongewijzigd blijven. Ook kan er geen menselijke activiteit zijn in de ruimten waar zij verblijven. 
Werken in dezelfde ruimte als waarin vleermuizen verblijven is bij enkele soorten mogelijk 
nadat de belangrijkste delen met donker doek zijn afgechermd van de werkplekken. 
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Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd in de nabijheid van vliegroutes of in- of 
uitvliegzones van verblijfplaatsen kan er niet ’s avonds of ’s ochtends vroeg gewerkt worden. ’s 
Avonds moeten ook de ingangen (weer) vrij zijn van obstakels of wapperende voorwerpen. 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij veel stof of sterk riekende dampen voorkomen 
zullen voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden zodat deze niet in de verblijfplaatsen 
terecht komen. Dit kan door het plaatsen van schermen en/of het nathouden van de gevel. 
Laagfrequente herrie, zoals door hamerboren, wordt door verschillende soorten vleermuizen 
getolereerd, mits het niet dezelfde muren betreft of sterk doortrilt.  

 

Tijdstip van de dag 

Werkzaamheden kunnen alleen overdag plaatsvinden. Het werken met kunstlicht of gebruik 
van beveiligingsverlichting voor materiaalopslag is (meestal) niet mogelijk op of nabij de delen 
met belangrijke vleermuisfuncties. Breekwerk en gebruik van hamerboren en haakse slijpers 
dient zoveel mogelijk beperkt te blijven en indien noodzakelijk alleen uitgevoerd te worden 
midden overdag en niet in de avond- of ochtenduren.  

 

Opslag van materialen en betreding van omliggende gebouwdelen 

Bouwmaterialen dienen buiten de toren opgeslagen te worden. Het betreden van ruimten 
waarin tijdens de werkzaamheden vleermuizen zijn te verwachten is niet mogelijk. 
Doorgangen zullen tijdens het werk afgeschermd moeten worden voor personen, bij voorkeur 
door hekwerk of planken. Indien de bouw-, schaft- of materialen opslagplaats vlakbij 
verblijfslocaties of vliegroutes van vleermuizen wordt  ingericht kan deze niet verlicht worden. 

 

Afwijkende werkzaamheden, extra werkzaamheden, tijden en materialen 

Bij twijfel over producten en/of verandering van werkwijzen dient overlegd te worden met een 
ter zake kundige en eventueel met LNV over uitbreiding van de ontheffing.  Bij het aantreffen 
van vleermuizen op werklocatie altijd stoppen en hulp inroepen van een vleermuisdeskundige. 
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5.5 Het minimaliseren van effecten van de bouwkundige ingreep zelf 

Vleermuizen zijn zeer kritisch ten aanzien van de eisen die zij stellen aan hun kraamverblijf en 
aan hun winterverblijfplaats. Deze eisen zijn zowel de totale afwezigheid van 
verstoring/predatoren als de aanwezigheid van een specifiek klimaat, in de zomermaanden 
zeer warm en droog en in de wintermaanden koel en vochtig.  

In het voor- en naseizoen zijn veel soorten minder kritisch (uitgezonderd de zwermlocatie) en 
zijn dan aanwezig zowel op (minder) warme plekken als ook op koudere plekken. Deze 
plekken zijn wel altijd storingsvrij, donker en zonder tocht. Vleermuizen kruipen bijna altijd 
weg in scheuren of spleten. In fort gebouwen zijn dit vaak de ruimten achter balken, achter 
kozijnen, in aan de bovenzijde afgesloten kanalen, in spouwen, dilataties, maar ook in niet 
meer werkende scheuren in metselwerk en gewelven. Individuen en groepen gebruiken in een 
seizoen meerdere van deze plekken, zij hebben deze plekken vaak na langere tijd gevonden 
met ‘trial en error’.   

De kwaliteit van de toren van Fort Honswijk voor vleermuizen zit hem vooral in de veelheid en 
verscheidenheid (locaties) van deze wegkruipplekken. Dat betekent dat alleen die scheuren 
hersteld kunnen worden die voor de statica van het gebouw op korte of langere termijn een 
probleem vormen. Bij vervanging van balken of kozijnen zal er op gelet moeten worden dat 
deze specifieke locaties in deze spleten in dezelfde dimensies teruggebracht worden. Indien dit 
niet mogelijk is zullen in dezelfde ruimten op ongeveer dezelfde locaties nieuwe voorzieningen 
voor vleermuizen moeten worden opgenomen in de vorm van wegkruipplaten of (boor-)gaten 
in de wand of plafond. Het inboetwerk bij ijzeren haken, naast schoorstenen, bij hardsteen en 
rond de luiken zal achterwege moeten blijven. Ook het behandelen van ijzeren voorwerpen zal 
achterwege moeten blijven zolang deze geen latere constructieve schade opleveren. 

Diepere scheuren of kapotte stenen in het buitenmetselwerk leveren een probleem op bij 
indringend vocht en vorst. Als deze door vleermuizen gebruikt worden zullen (verborgen) 
voorzieningen moeten worden opgenomen in het nieuwe metselwerk en of het kozijnwerk.  
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6. Inschatting van de effecten van de voor 
de toren voorgestelde ingrepen 

 

Hoofdstuk 6 is onderverdeeld in structurele ingrepen, cosmetische ingrepen en ingrepen die 
gericht zijn op (tijdelijk) toekomstig gebruik. De consolidatie-restauratie is er vooral op gericht 
om problemen die zich met het buitenmetselwerk voordoen op te lossen/ te herstellen. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat veel van de beoogde ingrepen leiden tot habitat 
verlies. Vanuit verstoringsoogpunt is het beter de ingrepen in een zo kort mogelijke periode uit 
te voeren, buitenom de kritische periode. Bij ingrepen waarbij de textuur van de toren 
veranderd wordt, verdwijnen wegkruipplekken/verblijfslocaties. Door het uitvoeren van 
verschillende van deze ingrepen kan dit leiden tot cumulatieve effecten. Het gelijktijdig of  in 
korte termijnen opeenvolgend wijzigen en veranderen van situaties in en rond de 
zwermlocaties, gecombineerd met veranderingen rond de winter- en zomerlocaties, leidt tot  
cumulatieve effecten. Het uitsmeren van het doorvoeren van deze veranderingen over 3-5 jaar 
vermijdt dit.  

 

Geadviseerd wordt om vleermuisgegevens te verzamelen in 2009, zodat in 2010 onder 
deskundige begeleiding de renovatie kan worden uitgevoerd. 

 

Categorie A: handelingen die op korte termijn noodzakelijk zijn, om op 
korte termijn constructieve problemen en verdere schade te 
vermijden.  

 

A1 het losbikken en opnieuw opmetselen van het metselwerk rond de ramen 
op de 1e verdieping en het herstellen van de luchtbogen  

Gebruik van de muurscheuren bij de bogen als verblijfplaats door vleermuizen als 
paarverblijf is waarschijnlijk. Op vershillende plekken is door het wegspringen van 
voegwerk voldoende ruimte voor groepjes vleermuizen. Gebruik van de aangrenzende 
holle ruimten achter de kozijnen als verblijfplaatsen van diverse soorten in voorjaar, 
zomer en najaar is aannemelijk. In de directe omgeving zijn diverse belangrijke 
vleermuisfuncties aanwezig.   

Effect: Sterke verstoring, slachtoffers, verlies aan habitat, verlies van 
voortplantingsseizoen.  

Advies: Gegevens verzamelen. Daarna compensatievoorstellen uitwerken en 
uitvoeringsvensters bepalen,  uitvoering in 2010.  

Werkwijze:  Plaatsing van steigers en werkvolgorde is afhankelijk van aangetroffen 
vleermuizen en functies. Uitwijkkasten ophangen eind 2009. Toegangen altijd 
vrijhouden.  De opstelling en werkwijze laten keuren door een ter zake kundige.  

Uitvoeringsvenster: Pas te bepalen na veldwerk in 2009. 

Conclusie: Uitstellen tot 2010. 
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A2 Het boren in en verankeren van bijna de gehele buitenmuur op de 
binnenplaats. Het herstellen van het metselwerk rond de kozijnen op de 
eerste verdieping en de begane grond.  

Het belang van de scheuren als (paar) verblijfplaats is voor een viertal ramen 
aannemelijk, maar is nog niet onderzocht. Om dit metselwerk te herstellen zijn ook 
werkzaamheden bij en rond de kozijnen nodig. Achter deze kozijnen bevinden zich 
ruimten die voor meerdere soorten vleermuizen geschikt zijn als verblijfplaatsen.  
Grotere aantallen vleermuizen kunnen aanwezig zijn in meerdere seizoenen, zelfs in de 
kraamperiode en in de winter.  

Effect: Sterke verstoring, slachtoffers, verlies aan habitat, verlies van 
voortplantingsseizoen.  

Advies: Eerst belang voor vleermuizen en gebruikte locaties vaststellen in 2009. 
Daarna compensatie voorstellen uitwerken en uitvoeringsvensters bepalen, uitvoering 
in 2010.  

Werkwijze: Plaatsing van steigers en werkvolgorde is afhankelijk van aangetroffen 
vleermuizen en functies. Uitwijkkasten ophangen eind 2009. Toegangen altijd 
vrijhouden.  De opstelling laten keuren door een ter zake kundige.   

Uitvoeringsvenster: Pas te bepalen na veldwerk in 2009. 

Starten na 15 april en afronding voor de zwermperiode (voor 20 juli). Er zijn extra 
maatregelen nodig (afscherming van geluid en stof) voor de aanwezige kraamkolonies.  

Conclusie: Uitstellen tot 2010, om te weten of er kraamkolonies achter de 
raamkozijnen zitten en in welke scheuren paarverblijven aanwezig zijn. Dan pas is er 
een goede tijdsplanning te maken en een uitvoering te kiezen die de minste schade 
oplevert en/ of compensatie vraagt. 

 

A3 Het chemisch behandelen van houtdelen die aangetast zijn door bruinrot of 
houtworm mits het dragende delen betreft. 

Om deze middelen effectief te laten zijn moeten middelen onder druk worden 
aangebracht. Tweede behandeling nat in nat is noodzakelijk. Direct onder of aan dit 
houtwerk bevinden zich verschillende typen verblijfplaatsen. 

Effect: Verstoring van verblijfplaatsen, in ongunstige geval van een 
voortplantingsseizoen. Verstoring voor lange termijn door geur van middel en 
oplosmiddel. Slachtoffers onder gleanende soorten door vangen van benevelde 
insecten. Slachtoffers door verstoring van overwintering door geurende middelen. 
Middelen op bromide en zwavelbasis zijn zeer schadelijk voor zoogdieren.  Terpeen 
alcohol en olieverbindingen mogen niet het oplosmiddel (solvent) zijn. Dit leidt tot huid- 
en longweefselschade bij vleermuizen. 

Advies: Inspectie laten uitvoeren naar te behandelen delen tussen 15 april en 1 mei. 
Uitvoering onder sterke beperking, gebruik van voor zoogdieren minder schadelijke 
middelen en water als dragend oplosmiddel (Madurox).   

Werkwijze: Sterk aangetaste delen verwijderen en vervangen door onbehandeld hout. 
Behandeling alleen uitvoeren in zeer sterk geventileerde ruimten, of hiervoor 
voorzieningen treffen. Alleen gebruik van wateroplosbare permethrine verbindingen is 
mogelijk (zoals Madurox). 
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Uitvoeringsvenster: Afhankelijk van de locaties. Globaal is de beste uitvoeringsperiode 
15 april-1 mei. 

Conclusie: Nader laten uitwerken nadat er meer duidelijkheid is over de te behandelen 
delen (inspectie mogelijk tussen 15 april en 15 mei). 

 

Categorie B: handelingen die op korte termijn niet noodzakelijk zijn, 
maar op langere termijn (eventuele) constructieve problemen 
voorkomen. 

 

B1 Het verwijderen van struiken en boompjes op het dak van de toren 

Op het dak groeien enkele kleine struikjes en jonge boompjes. Op de lange duur 
kunnen wortels doordringen in de dakafdekking en de muren, waardoor schade 
ontstaat en versneld verval van het gebouw kan optreden. Deze begroeiing is, gezien 
de geringe omvang, van geen belang voor de zwermlocatie of windafscherming in de 
winter. Deze werkzaamheden vinden plaats naast de verblijfslocaties van de 
watervleermuizen, maar om het te kunnen uitvoeren moet wel de ruimte met de 
verblijfplaatsen meerdere keren betreden worden. 

Effect: Verstoring van de kraamkolonie is mogelijk, doordat er meerdere malen van de 
trap naar het dak gebruik gemaakt moet worden. Watervleermuizen zijn zeer gevoelig 
voor verstoringen in hun verblijfplaats. 

Advies: Uitvoering buiten de kwetsbare periode om. 

Werkwijze: Handmatig verwijderen en afvoeren. Stobben eventueel insmeren met 
antigroeihormonen. Bij langer gebruik van de trap kan deze beter met schotten 
afgeschermd worden van de koepelruimte.  

Uitvoeringsvenster: Tussen 15 augustus en 15 september. 

Conclusie: Uitvoering is onder voorwaarden al in 2009 mogelijk. 

 

B2 Het aanbrengen van een bitumenlaag op de betonplaat op het dak   

In deze daklaag is een kraamkolonie watervleermuizen aanwezig. Deze soort is zeer 
gevoelig voor verstoring in en aan verblijfplaatsen.   

Effect: Sterke verstoring, verlies van voortplantingsseizoen. Door stank tijdelijk 
ongeschikt worden van andere typen verblijfplaatsen.  

Advies: Uitvoering bij voorkeur in de nazomer, 15 augustus- 15 september. Bij het 
branden naburige schoorstenen tijdelijk afdichten met proppen, deze na het werk weer 
verwijderen. 

Werkwijze: Afschermen van de trap in de periode 15 april-1 mei. In dezelfde periode de 
dakbedekking aanbrengen. Bij  de werkzaamheden zo min mogelijk op de betonplaat 
zelf lopen of schrapen. Een tweede uitvoeringsvenster is tussen 15 augustus en 10 
september. 

 Conclusie: Uitvoering onder voorwaarden is al in 2009 mogelijk. 
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Indien meer structureel technisch werk noodzakelijk is, zoals het vervangen of 
verwijderen van de ijzeren balken of de betonplaat, zal eerst in 2009 gepoogd 
moeten worden de kolonie vrijwillig te laten verhuizen naar een of meerdere 
verwarmde vleermuiskasten/ kruitdampkanalen. Wanneer dit succesvol blijkt kan 
in 2010 of in 2011 met een restauratie gestart worden. Noodzaak is wel deze 
restauratie binnen een zomerseizoen af te ronden (doorwerken in de 
bouwvakvakantie). April 2009 ophangen van enkele typen verwarmde kasten. 
Kolonie in 2009 vrijwillig laten verhuizen. Voorbereidende werkzaamheden 
(onderzoek) starten augustus 2009. Uitvoering tussen 15 april 2010 en 15 juli 
2010. Indien de werkzaamheden een langere periode nodig hebben zijn speciale 
voorzieningen noodzakelijk om ongestoord zwermen en begin van het 
overwinteren te kunnen garanderen.  

 

 

 

B3 het vervangen van het raamluik op het dak.  
In deze daklaag is een kraamkolonie watervleermuizen aanwezig. Deze soort is 
zeer gevoelig voor verstoring.   

Effect: Sterke storing, verlies van voortplantingsseizoen, verlies van habitat. Door 
een te grote lichtinval kan de “zolder” ongeschikt worden als kraamverblijfplaats.  

Advies: Alleen de plaatsing van een semitransparant (wit) of een dicht dakluik 
(ondoorzichtig), waar evenveel of minder licht door valt als door het huidige 
luik is mogelijk. Uitvoering in het voorjaar tussen 15 april en 1 mei of in de 
nazomer tussen 15 augustus- 15 september.  
 

Conclusie: Uitvoering onder voorwaarden is in 2009 mogelijk. Indien de 
opdrachtgever een transparant luik wenst is hiervoor een ontheffing Flora- en 
Fanawet noodzakelijk, aangezien er alternatieven mogelijk zijn.  

 
B4 Het behandelen van aangetaste houtdelen van kozijnen of deuren. 
Dit is geen ingreep die constructieve verbeteringen oplevert. Op lange termijn 
kan hiermee wel een eventuele verspreiding van zwam of houtworm 
voorkomen worden.  
 
Effect: Verstoring, verlies habitat (verblijfplaatsen zomer en winter) over 
middellange termijn, slachtoffers bij gebruik voor zoogdier schadelijke middelen of 
oplosmiddelen.  

Advies: Nadere informatie van gebruik van deze delen komt pas in 2009. 
Onderzoek/ bepaal eerst welke delen behandeling nodig hebben.  

Werkwijze: Verzamel eerst de gegevens van (zomer) verblijfplaatsen in deze 
structuren. Vervang de sterk aangetaste delen door onbehandeld hout. Als hierbij 
specifieke vleermuisplekken verloren gaan, ontheffing Flora- en faunawet 
aanvragen en als compensatie voorzieningen opnemen in de sponningen (als 
verblijfsplek of toegang) 
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Uitvoeringsvenster: Controle op waar te behandelen (delen) kan plaatsvinden 
tussen 15 april en 1 mei, of tussen 15 augustus en 15 september.  

Conclusie: Uitvoering in 2010. 

 
B5 Het afdekken van open schoorstenen met regenkappen 
De open kanalen zijn essentieel voor het binnenklimaat van de toren. Als de 
binnenzijde ruw is, zoals bij metselwerk of (oud) gietijzer, worden deze kanalen 
ook gebruikt door vleermuizen als toegang tot ruimten. 

Effect: Sterk habitatverlies door veranderingen in het binnenklimaat en het 
verdwijnen van toegangen.  

Advies: Er is eerst meer duidelijkheid nodig of deze schoorstenen ook gebruikt 
worden als toegang en hoe groot het belang is voor het binnenklimaat.  

Werkwijze: Allereerst zullen gegevens verzameld moeten worden welke van deze 
kanalen door vleermuizen gebruikt worden als toegang of van belang zijn voor het 
binnenklimaat. 

Uitvoeringsvenster: Omdat het dak alleen te bereiken is via de trap in de centrale 
toren is uitvoering met beperkte storing alleen mogelijk tussen 15 augustus en 15 
september. Eventueel kan de trapopgang (tijdelijk) afgetimmerd worden om 
verstoring te verminderen.  

Conclusie: Uitstellen tot 2010. 

 
B6 Het behandelen van ijzeren delen die in metselwerk zitten tegen 
roest  
Dit is geen ingreep die constructieve verbeteringen oplevert. Als door het 
roesten van gietijzeren ogen of staven stukjes voeg wegspringen ontstaan 
nieuwe wegkruipplekken. Antiroestmiddelen drogen langzaam en geuren 
sterk. 
 
Effect: Verstoring tijdens het aanbrengen. Tijdelijk habitatverlies. Na het 
aanbrengen op een plek worden veel grotere delen (meerdere kamers) ongeschikt 
door het (na-) geuren. In het ongunstigste geval leidt dit tot verlies van de 
winterslaapfunctie en verlies van een voortplantingsseizoen. 

Advies: Niet uitvoeren. 

Conclusie: Niet uitvoeren. 
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B7 Het behandelen van roestende dragende/ constructieve ijzeren 
stangen 
 

Behalve de stangen tussen de contra-escarp en de toren zijn geen behandelingen 
voorzien in de toren zelf.   

Effect: Uitvoering in de gang tussen de contra-escarp en de toren zijn ver af van de 
verblijfslocaties en hebben geen effect op de kwaliteit van deze locaties. Ook zullen 
werkzaamheden alhier niet leiden tot verstoring. 

Advies: Geen beperkingen aan de uitvoering. 

Werkwijze: Door opdrachtgever en uitvoerder vrij te bepalen 

Uitvoeringsvenster: Gehele jaar 

Conclusie: Geen beperkingen en geen ontheffing nodig  

 
 

 

Het wegpompen van het water uit de kelderruimten en het waterdicht maken 
van het lek. (alleen de inspectie is opgenomen in de consolidatielijst) 

Men wil de oorzaak achterhalen van het vele water in de kelderruimten. De inspectie 
zal grotendeels buiten plaatsvinden. Verstopte afvoeren zullen geopend worden. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat hiervoor ook werkzaamheden in de kelder noodzakelijk zijn.  

Effect: Verstoring van de hier aanwezige dieren bij een uitvoering in minder gunstige 
periode. Uitvoering in  ongunstige periode kan dit leiden tot verhoogde sterfte of een te 
slechte conditie voor het voortplanten. Wanneer water na de ingreep niet 
teruggepompt wordt leidt dit tot zeer groot habitat verlies.   

Advies: Zodanig uitvoeren dat de waterhoogte in de winter in alle kelders minimaal 
boven laarshoogte blijft. Uitvoering in de periode 15 april t/m 15 juli Afhankelijk van 
aangetroffen zaken zijn mogelijk maatregelen in de directe omgeving noodzakelijk. 

Conclusie: Wel controleren, lek en overloop herstellen. Vanaf 15 juli 0,5 meter water in 
de manschapskelder brengen. 

 
 
Categorie B2 handelingen zijn handelingen waarvan de noodzaak 
discutabel is of die, gezien de schade aan het huidige belang voor 
vleermuizen, achterwege moeten blijven: 
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B8 Het behandelen van niet dragende ijzeren delen die in metselwerk 
zitten tegen roest  
Gietijzeren delen zoals diverse muurhaken roesten. Bij dit roesten kan er 
spanning ontstaan in stenen waaronder soms ook het hardsteen. Het behandelen 
remt de roestvorming aan de oppervlakte. Meestal worden delen behandeld waar 
het metselwerk al weggesprongen is en wordt het metselwerk weer ingeboet 
(dichtgemetseld), om nieuwe roestvorming tegen te gaan. Voorgesteld is ook om 
verschillende ijzeren kozijnen deze behandeling te geven. 
Hierdoor verdwijnen veel van de specifieke wegkruipplekken in het fort en hangt 
er lange tijd een geur van verse specie en menie.    
 
Effect: Verstoring van verblijfplaatsen, in het ongunstigste geval van een 
voortplantingsseizoen. Verstoring en plaatselijk habitatverlies voor lange termijn, 
afhankelijk van de keuze van het product. 
  
Advies: Niet noodzakelijk voor het behoud van het gebouw (constructief).  
 
Conclusie: Achterwege laten. 
 
 
 
 
 
B9 Het preventief behandelen met houtconserveermiddelen van de 
houten vloerlaag op de eerste verdieping  
Op de eerste verdieping ligt in een ring een houten vloer. Deze vloer ligt hier 
mogelijk al meer dan 100 jaar. In tegenstelling tot veel van de andere forten is 
deze vloer nog zeer goed. Waarschijnlijk is de goede conditie het gevolg van het 
afwezig zijn van lekkages en de goede doorluchting van deze 1e verdieping. 
 
Effect: Preventieve behandeling van de vloer leidt tot verstoring van verblijfplaatsen, in 
het ongunstigste geval verlies van  voortplantingsseizoen(en) van meerdere kolonies. 
Verstoring voor lange termijn door geur van middel en oplosmiddel. Slachtoffers onder 
gleanende soorten door vangen van benevelde insecten. Slachtoffers door verstoring 
van overwintering door geurende middelen. Terpeen alcohol en olieverbindingen mogen 
niet het oplosmiddel zijn. Deze oplosmiddelen leiden tot huid- en longweefselschade bij 
vleermuizen. 

Advies: De vloeren zijn nog zeer goed, zonder een behandeling met 
conserveermiddelen. Behandeling kan dus ook achterwege blijven. 
 
Werkwijze: Alleen aangetaste delen behandelen zie B4. 
Conclusie: Niet uitvoeren. 
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Categorie C: handelingen die noodzakelijk worden geacht om het 
fort veilig te maken voor personeel en eventueel bezoekers. 
 

 
C1 Het aanbrengen van doorvalbeveiligingen bij de keldertrappen en de 
open poorten op de 1e verdieping 
 
Ter beveiliging van gevaarlijke situaties waarbij personen meer dan 1,5 meter 
diep kunnen vallen is voorgesteld hekken te plaatsen. Deze hekken zullen direct 
geplaatst worden in bekende toegangen voor vleermuizen. 
 
Effect: Bij ongunstige uitvoering kan dit leiden tot habitatverlies, zowel in zomer, 
najaar als winter. Openingen tot de kelder en de bovengang worden niet alleen 
gebruikt als doorvliegopening maar spelen ook een rol als zwermlocatie, waar 
meerdere dieren elkaar moeten kunnen omcirkelen. Plaatsing van verticale spijlen 
of het verkleinen van de opening kan leiden tot verlies van deze zwermfunctie en 
soms ook zomerverblijfplaats en winterverblijfplaatsfunctie. Tevens spelen grote 
openingen ook een grote rol in het klimaat in grote delen van de kelder en op de 
begane grond.  
 
Advies: Uitvoering en plaatsing laten keuren door een vleermuisdeskundige op 
functionaliteit voor vleermuizen. Een aantal luiken ligt zeer dicht bij de 
verblijfslocatie van de watervleermuizen. 
 
Werkwijze: Uitvoeren als simpel traphek met staanders en een of twee (houten) 
relingen. Plaatsing tussen 15 april en 15 juli. Niet uitvoeren met verticale spijlen 
of vlechtwerk, dan tenminste openingen laten van 1,5 meter breed en 1 meter 
hoog. 
 
Conclusie: Aanbrengen is mogelijk. Uitvoering als simpel traphek is zonder 
ontheffing mogelijk. Indien uitvoeringen gekozen worden die  
tot habitatverlies leiden is een Flora- en faunawetontheffing noodzakelijk. 
 
 
C2 Het vervangen van alle luiken boven de vuilwaterputten. 
Het vervangen van slechte vloer- en putluiken is noodzakelijk om werkzaamheden 
veilig te laten verlopen. Onder de stalen luiken overwinteren redelijk grote aantallen 
vleermuizen. De gaten in de luiken en opstaande randen zijn de enige manier voor 
vleermuizen om deze ruimten te bereiken.  

Effecten: Bij ongunstige uitvoering leidt dit tot habitatverlies (winter) en verstoring. 

Advies: Vervang deze luiken bij voorkeur door stalen luiken waarbij aan dezelfde zijde 
uitsparingen aanwezig zijn waardoor vleermuizen deze ruimten weer kunnen bereiken. 

Werkwijze: Het opmeten en vervangen zal tussen 15 april en 15 juli moeten 
plaatsvinden.  Toegangen zijn  te realiseren door het luik iets te laten opstaan en onder 
de rand de binnenplaat smaller te maken. Laat uitvoering keuren door 
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vleermuisdeskundige. Bij plaatsing moet de verf uitgegeurd zijn, dit kan door de luiken 
eerst enkele maanden in een geheel open loods te leggen.   

Conclusie: Werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden, maar omdat het 
veranderingen betreft aan verblijfplaatsen van vleermuizen is een ontheffing 
noodzakelijk. 

 
C3 Het beveiligen van de druipwaterkokers door tralies of roosters  
Tot nu toe heeft zich een voorval voorgedaan waarbij een kind zich in een 
druipkoker wilde verstoppen. Dit kind kwam vast te zitten in de afvoer. Normaal 
gesproken zijn deze kokers afgesloten met luiken. Waar deze verdwenen zijn, of 
niet meer dicht kunnen, is het aanbrengen van beveiliging aan te bevelen. Deze 
ingreep loopt echter vooruit op nieuwe functies.  
 
Effecten: Bij ongunstige uitvoering leidt dit tot insluiting van vleermuizen 
(slachtoffers) en habitatverlies. Bij uitvoering in ongunstige periode leidt dit tot 
verstoring.  
Advies: Maak simpele stalen roosters zonder rand, die openingen hebben van 
tenminste 8x8 cm, en voor 80% open zijn. Hierdoor kunnen vleermuizen vrij 
langs de wanden klimmen en verandert het binnenklimaat niet wezenlijk.   
 
Werkwijze: Opmeten kan in de periode 15 april- 15 mei. Zoek materialen en 
montage manieren. Laat materiaal en uitvoeringswijze keuren door een 
vleermuisdeskundige. Het plaatsen van de roosters, waarbij geboord moet 
worden, kan alleen in de periode 15 april- 15 september. Uitzondering vormen de 
kamers  B1 t/m7 en  B19 en B16. Hier kan alleen tussen 15 augustus en 15 
september gewerkt worden.   
 
Conclusie: Uitvoering is mogelijk bij juiste keuze van materialen en uitvoering.  
 
 
 
C4 Het aanbrengen van vluchtwegverlichting 
 

Deze maatregel is vooruitlopend op de nieuwe functies. Aangezien noodverlichting 
altijd aan moet staan en sterk verstorend werkt (zie Alder 1993, Verkem en 
Moermans 2002, Jansen 2007) zal uitgezien moeten worden naar alternatieve 
uitvoeringen (reflectie sticker of zwak rood licht).  
 
Conclusie: Kies voor een alternatieve uitvoering en overleg met een 
vleermuisdeskundige en de brandweer over de mogelijkheden en de meest 
gunstige plaatsing. 
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Categorie D: handelingen die van cosmetische aard zijn, zoals 
historische reconstructies. 
  

 

D1 Het verwijderen van rommel in het fort 
Vleermuizen overwinteren in rommel op de grond als deze lange tijd heeft gelegen 
en vleermuizen erin weg kunnen kruipen. Zo zijn in Fort Honswijk overwinterende 
vleermuizen gevonden in de rommel in de koekoek in kamer K09. 
 
Effecten: Deze werkzaamheden, uitgevoerd in de verblijfplaatsen, kunnen leiden 
tot slachtoffers, verstoring en tot habitatverlies.     
Advies: Verwijderen van vuil op de grond is mogelijk in de meest gunstige 
perioden. Slechte deuren en luiken kunnen niet verwijderd of verplaatst worden 
aangezien dit belangrijk habitat is. Ruim alleen dat op wat met behulp van bezem 
en schop van de grond te verwijderen is. Waar zeker of mogelijke “hangplekken” 
verloren gaan zullen voorafgaand aan de “ingreep” wegkruipplaten moeten 
worden opgehangen. 
 
Werkwijze: Verwijdering van vuil uit de koekoek van kamer K09 is pas mogelijk na 
het ophangen van 3 wegkruipplaten. Twee zullen in de koekoek opgehangen 
worden en een in de kamer zelf. In de kelder is een uitvoering in de periode 15 
april – 15 augustus mogelijk, op de begane grond rond de kamers 19 en 16 alleen 
in de periode 15 april- 1 mei. Ook het ophangen van de wegkruipplaten kan alleen 
in de aangegeven perioden. 
 
Conclusie: Vooraf compenseren, ontheffing aanvragen voor het verwijderen van 
vuil in de koekoeken en daarna uitvoeren. 
 
 
D2 Het verwijderen van vergane deuren en luiken 
Veel van de vleermuizen verblijven in winter achter deze de vochtige deuren of 
achter relatief stijl tegen de wand staande luiken of deuren.  
 
Effecten: Verwijdering leidt tot een groot verlies aan specifiek habitat. Bij 
uitvoering in ongunstige perioden kan dit ook tot slachtoffers leiden. 
Advies: Er is geen noodzaak, maar wel veel schade. 
 
Conclusie: Uitvoering achterwege laten. 
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D3 Het verwijderen van slechte houten vloeren 
In een tweetal kamers is bovenop een stenen vloer een houten dekvloer 
aanwezig. Hieronder overwinteren meerdere vleermuizen. De vloer is nu zo slecht 
dat mensen er doorheen zakken. Mensen hier niet doorheen te laten lopen is een 
gemakkelijke oplossing.   
 
Effecten: Verlies aan specifiek habitat. Bij uitvoering in ongunstige perioden leidt 
dit tot slachtoffers en verstoring. 
 
Advies: Er is geen noodzaak, maar wel schade. Uitvoering achterwege laten. 
Indien toch tot uitvoering besloten wordt zal vooraf gecompenseerd moeten 
worden door het ophangen van een vijftal wegkruipplaten op door een 
vleermuisdeskundige vooraf aangegeven plaatsen. Voor deze ingreep is een 
ontheffing Flora- en aunawetgeving noodzakelijk.  
 
 
D4 Het verwijderen van niet werkend leidingwerk 
Men is voornemens niet werkend leidingwerk te verwijderen. In verschillende 
boorgaten met leidingwerk overwinteren vleermuizen. De bullies (lampen) en 
afhangende leidingen worden veelvuldig gebruikt als baltsplek   
 
Effecten: Verwijdering leidt tot (sterk) kwaliteitsverlies van de zwermlocatie en 
verlies van wegkruiplekken in de winter (habitat verlies).  
Advies: Er is geen noodzaak, maar wel ecologische schade. Alleen op locaties 
waar hierdoor gevaarlijke situaties ontstaan of waar functies niet in kwaliteit 
worden aangetast kan dit uitgevoerd worden.  
 
Conclusie: Uitvoering grotendeels achterwege laten. 
 
 
D5 Het herstellen en/of vervangen van alle deur en raamkozijnen op de 
begane grond en 1e verdieping 
 
De kozijnen worden gebruikt als overwinteringsplek door verschillende soorten 
vleermuizen, vooral door franjestaarten. Gebruik als paarplek en 
zomerverblijfplaats is aannemelijk.  
 
Effect: Het nu uitvoeren van deze werkzaamheden zal leiden tot verstoring, 
slachtoffers en permanent verlies van verblijfplaatsen. 
Advies: De huidige gegevensset is te gering om verstoring, slachtoffers en 
permanente schade te vermijden.  
 
Conclusie: Uitvoering achterwege laten totdat duidelijk is welke kozijnen voor 
vleermuizen belangrijk zijn en wanneer dieren hierin aanwezig zijn.    
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D6 Het vervangen van de houten koekoeksluiken rondom de gehele toren. 

Uit veiligheidsoverwegingen en ter voorkoming van ongewenst bezoek wil men de 
luiken van de koekoeken vervangen. De effecten zijn nu niet goed te beoordelen omdat 
nu niet duidelijk is welke luiken slecht afsluiten. Slecht afsluitende luiken zijn mogelijke 
belangrijke toegangen voor vleermuizen tot de kelderruimten en kunnen ook belangrijk 
zijn voor het klimaat.   

Effecten: Verstoring, ontoegankelijk worden van ruimten, verandering van klimaat in 
zomer- en winterverblijfplaatsen. In het ongunstigste geval leidt dit tot verlies aan 
voortplanting of het “oplossen” van de kraamkolonies.  

Advies: Laat alle luiken van binnenuit beoordelen op (mogelijk) gebruik door 
vleermuizen en hun belang voor het klimaat. Luiken die goed afsluiten kunnen 
vervangen worden door meer degelijke. Luiken die kieren kunnen ook vervangen 
worden maar aanpassingen aan het kozijn of luik is nodig om doorgang voor 
vleermuizen of luchtstroming te garanderen. 

Werkwijze: Laat na 15 april de luiken door een vleermuisdeskundige controleren. 
Bepaal welke aanpassingen voor vleermuizen aan kozijnen of luiken gewenst zijn 
(monumentaal/inbraakgevoeligheid). Het opmeten kan vanaf 15 april als dit vanuit de 
kelder moet en het gehele jaar door als dit via de buitenzijde kan. Geef aan waar de 
speciale luiken geplaatst moeten worden. Verwijder de oude luiken pas als de nieuwe 
gereed zijn. Het verwijderen en terugplaatsen dient te gebeuren tussen 15 april en 20 
juli.    

Conclusie: Na een inspectie naar het kieren van luiken (mogelijke toegangen voor 
vleermuizen/ belang voor klimaat) kunnen luiken vervangen worden die in het 
geheel niet kieren. Van kierende luiken moet een vleermuisdeskundige bepalen of 
deze van belang zijn voor het klimaat of als toegang tot de ruimte. Aanpassingen 
aan luik of kozijn zijn dan noodzakelijk. 
 
 
D6 het herstellen van de kozijnen van de ramen in de koekoeken. 
Overal waar het ijzeren raamwerk afstaat van het metselwerk zijn hier 
overwinterende vleermuizen tussen te vinden. 
Effecten: Verlies aan habitat. Deze ijzeren kozijnen zitten precies op de overgang 
van warme vochtige lucht naar koudere droge lucht, een locatie die veel 
vleermuizen opzoeken aan het einde van de winter. Juist doordat deze kozijnen 
gaan bollen kunnen vleermuizen op deze locaties koud maar uit de tochtstroom 
overwinteren.   
 
Advies: Dit leidt tot een groot habitatverlies.  
 
Conclusie: Uitvoering achterwege laten. Indien gewenst kan dit met compensatie 
vooraf en gefaseerd over 5-10 jaar uitgevoerd worden. 
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D7 Het opnieuw beglazen van de ramen 
De opdrachtgever is voornemens de oude ramen weer opnieuw te beglazen. Om 
de ramen te beschermen zullen deze ook weer gesloten moeten worden (zie ook d 
8).  
Effecten: Het sluiten van de ramen leidt tot klimaatsveranderingen in de toren en 
nivelleert de verschillen die er nu zijn. Ook worden ruimten voor vleermuizen 
onbereikbaar. Beide leiden tot fors habitatverlies.  
Advies: Uitstellen tot duidelijk is welke ramen gebruikt worden als toegang tot de 
zomer-, zwerm- en winterlocaties. Daarna temperatuurseffecten modelmatig laten 
doorrekenen.  
 
 
D8 Het weer gangbaar maken van scharnierwerk van deuren en ramen, 
en deze te sluiten 
Zie D7 ramen. 
 
 
D9 Het in oude staat terugbrengen van de dichtgemetselde poort op het 
binnenplein en de sloop van de moderne toiletruimten. 
Rond 1970 heeft Defensie de poort bij kamer B19 laten dichtmetselen. De 
opdrachtgever is voornemens dit nieuwe metselwerk te verwijderen en hier weer een 
poort van te maken.  

Effecten: Het openen van de poort naar kamer B19 op de begane grond levert een 
sterke verandering op in de huidige gunstige situatie.  Aanbrengen van een poort zal de 
temperatuur in de zomermaanden laten dalen en er zal een toename zijn in 
(dag)verlichting. Dit zal leiden tot het verdwijnen van het zolderklimaat in de ruimten 
19 en 16. De zomerverblijfplaatsfunctie zal hierbij verloren gaan. Ook zal de situatie in 
de winter veranderen. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan ook het winterhabitat 
in de aangrenzende ruimten verloren gaan. Deze ingreep is voorgesteld om mensen in 
deze ruimten te kunnen rondleiden. Afhankelijk van het seizoen leidt dit tevens tot een 
zeer sterke verstoring. Alternatieve routes door het gebouw zijn zeer goed mogelijk. 
Deze storen de zomerlocaties en de belangrijkste winterlocatie niet. 

Advies: Er is geen noodzaak, maar wel erg veel ecologische schade.  

Conclusie: Achterwege laten en andere mogelijkheden voor rondleidingen 
onderzoeken.  

 

D10 Het verwijderen van houten muurbekleding in kamer 130    

Achter de vochtige muurbekleding van kamer 130 verblijven in de winter een tiental 
vleermuizen, waaronder een groot aantal franjestaarten. Verwijdering leidt tot het 
verdwijnen van deze plek.  

Effecten: Verstoring, habitatverlies.  

Advies: Achterwege laten, dit leidt tot sterk kwaliteitsverlies van de winterfunctie.  

Indien sterk gewenst compensatie aanbieden in de vorm van 5 wegkruipplaten in deze 
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ruimte. Locaties te bepalen door een vleermuisdeskundige. Compensatie laten keuren 
door een ter zake kundige. Sturing in tijd en uitvoeringswijze.  

Conclusie: Niet uitvoeren. 
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7. Beoordeling van de functies ter afweging 
van andere vormen van gebruik 

De beschikbare kennis van de aanwezigheid en locaties van vleermuizen is grotendeels 
gebaseerd op de beperkte in 2006 verzamelde gegevens. Alleen van de aanwezigheid van 
vleermuizen in de winter zijn meer gegevens bekend. De beoordeling van de effecten van de 
consolidatie-restauratie van Fort Honswijk wijkt daarmee sterk af van de minimale eisen aan 
het veldwerk die de Gegevensautoriteit Natuur (op advies van het Netwerk Groene Bureaus en 
de Zoogdiervereniging) stelt aan een afdoende beoordeling en daarop volgende 
ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en Faunawet. 

Aan de hand van de verzamelde en geïnterpreteerde waarnemingen is er een inschatting te 
maken van het belang van de toren voor verschillende functies voor het voortbestaan van 
lokale en regionale populaties of zelfs van het belang voor het voortbestaan van soorten op 
provinciaal/landelijk niveau. Hiervoor is gebruik gemaakt van de verzamelde gegevens van 
studies op andere forten en terreinen (Limpens, Jansen en Dekker 2007, Van Vliet et al 1997).  

Voor een inpassing van (andere) activiteiten en nieuwe gebruiksfuncties is het noodzakelijk te 
weten waar en in welke delen van de toren functies van vleermuizen aanwezig zijn en of deze 
plekken van algemeen of bijzonder belang zijn of juist niet. Van een aantal functies kan nu nog 
geen inschatting gegeven worden. Dit zijn de functies paarverblijven, zomerverblijfplaatsen en 
baltsplekken (tijdens het zwermen). Van een aantal functies kan alleen een eerste inschatting 
gegeven worden. Bij verder onderzoek kunnen grotere aantallen en andere soorten worden 
vastgesteld. 

In tabel 10 is per soort en per functie aangegeven wat het belang van Fort Honswijk is. Bijna 
alle belangrijke functies op Fort Honswijk liggen in de toren en de luchtplaats. De functies van 
bijzonder belang op nationaal niveau zijn de zwermlocatie voor watervleermuizen en de 
overwinteringslocatie van >150 baardvleermuizen. 
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Tabel 10: Beoordeling van de functies op en rond Fort Honswijk, zoals tot 2006 bekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De functies van bijzonder belang op provinciaal niveau zijn de overwinteringslocatie van 
watervleermuizen, gewone grootoorvleermuizen en meervleermuizen, evenals de zwermlocatie 
van baardvleermuizen, gewone grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen.  

Van algemeen belang op provinciaal niveau zijn de zomerverblijfplaatsen van 
watervleermuizen en gewone dwergvleermuizen. Op regionaal niveau zijn deze van bijzonder 
belang.   

Van algemeen belang op regionaal niveau zijn de jachtgebieden van watervleermuizen, 
gewone dwergvleermuizen, rosse vleermuizen en meervleermuizen.  

 Functie In/rond de toren Inschatting belang 

Kraamverblijf: 53 watervleermuizen Bijzonder belang (regionaal) 
 

Zomerverblijf 5-15 gewone 
grootoorvleermuizen 
7x 1-15 watervleermuizen 
? baardvleermuizen 

Bijzonder belang (regionaal) 
Bijzonder belang (regionaal) 
Bijzonder belang (provinciaal) 
? 
 

Nachtrust/ 
vraatplek: 

2x 1-5 gewone 
grootoorvleermuizen 
 

Bijzonder belang (regionaal) 

Paarverblijf: ? gewone dwergvleermuizen  
? ruige dwergvleermuizen 
 

? 
? 

Zwermlocatie: > ? baardvleermuizen 
> ? franjestaarten 
>10 gewone 
grootoorvleermuizen 
> ? gewone dwergvleermuizen 
 

? Bijzonder belang (provinciaal) 
Bijzonder belang (provinciaal) 
Bijzonder belang (provinciaal) 
 
Bijzonder belang (regionaal-
provinciaal) 

Winterverblijf-
plaats: 

130-155  baardvleermuizen 
 ? brandt’s vleermuizen 
75-90 watervleermuizen 
>10-18 franjestaarten 
> 15-25  gewone 
dwergvleermuizen 
 1-10 gewone 
grootoorvleermuizen 
  0-2 meervleermuis 

Bijzonder belang (nationaal)  
? 
Bijzonder belang (provinciaal)  
Bijzonder belang (provinciaal)  
Bijzonder belang (regionaal) 
 
Bijzonder belang (regionaal) 
 
Bijzonder belang (regionaal) 
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De toren van Fort Honswijk is voor veel soorten in meerdere perioden de belangrijkste 
verblijfslocatie in een netwerk van verblijfplaatsen. In het bijzonder geldt dit voor de 
winterverblijfplaatsfunctie en de zwermfunctie.  Negatieve effecten werken dan ook veel verder 
door dan alleen in de directe omgeving van het fort. In enkele gevallen is de toren het gehele 
netwerk aan verblijfplaatsen van een gehele populatie.  

De huidige wetgeving verlangt van initiatiefnemers allereerst dat ingrepen in belangrijke 
(deel)leefgebieden vermeden worden of gemitigeerd worden alvorens ingrepen voor te stellen 
die (tijdelijk) schade veroorzaken. Indien schade onvermijdelijk is zal compensatie vooraf 
gerealiseerd moeten worden.  
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8. Conclusies  

Voor het onderzoek naar vleermuisgebruik van de toren en de contra-escarp van Fort 
Honswijk is gebruik gemaakt van de functiebenadering zoals opgesteld in Limpens, Jansen en 
Dekker (2007).  Deze beoordeling maakt bijna uitsluitend gebruik van de waarnemingen zoals 
die voor dit onderzoek verricht zijn in de zomer van 2006.  

De aanwezigheid van donkere gebouwdelen met grote verschillen in natuurlijk 
temperatuursverloop maakt het torenfort een bijzonder gebouw voor vleermuizen. Het zeer 
consequente beheer van de toren over 50 jaar heeft ertoe geleid dat verschillende soorten dit 
gebouw niet alleen als overwinteringsplek gebruiken maar ook als zwerm- en paarlocatie. 
Enkele soorten brengen hier ’s zomers zelfs hun jongen groot. De toren van Fort Honswijk is 
nu voor verschillende vleermuissoorten een van de belangrijkste gebouwen in Midden 
Nederland. De maatschappelijke waarde is voor enkele functies voor vleermuispopulaties als 
van bijzonder belang in te schatten op provinciaal en zelfs op nationaal niveau. 

Van een aantal functies zoals overwintering en zwermen is redelijk goed bekend welke 
specifieke onderdelen van het fort door vleermuizen worden gebruikt. Voor andere functies, 
zoals zomerverblijfplaats van de gewone grootoorvleermuizen en watervleermuizen zijn nog 
niet alle nevenlocaties bekend. Ook de locaties waar in de zomer kleinere groepen 
(mannetjes, subadulte vrouwtjes) verblijven is nog niet goed bekend. Paarlocaties van gewone 
dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen zijn op dit fort (nog) niet onderzocht en 
aanwezigheid van een zomerkolonie franjestaarten kan nog niet geheel worden uitgesloten.. 

Men is voornemens in 2009 een start te maken met de consolidatie van de toren van het fort. 
Dit betreft diverse ingrepen aan de buitenzijde van het gebouw en enkele aan de binnenzijde. 
Voor diverse bouwkundige ingrepen is gedetailleerde informatie nodig van waar vleermuizen in 
het fort aanwezig en wanneer zij aanwezig zijn. Tevens is informatie nodig welke ruimten 
gebruikt worden om naar deze ruimten te komen. Deze informatie is voor Fort Honswijk niet 
verzameld.  

Op dit moment is er onvoldoende informatie aanwezig om een goede inschatting te maken 
waar en welke vleermuizen aanwezig zijn. Gegevens over deze locaties en verplaatsingen in 
het zomerseizoen hiertussen zijn te beperkt. Waarnemingen aan verblijfplaatsen in de 
nazomer, tijdens de paarperiode ontbreken in het geheel.  De kozijnen rond de luchtplaats zijn 
bekend als overwinteringslocaties, maar worden ook ingeschat als geschikte zomer- en 
paarverblijfplaatsen voor verschillende soorten.  

Deze informatie is niet alleen noodzakelijk voor een complete ontheffingsaanvraag in het 
kader van de Flora- en faunawet, maar vooral voor een verantwoorde uitvoering. Veel van 
deze onopgeloste vragen zullen pas beantwoord kunnen worden na het veldwerk in zomer en 
najaar 2009.  

Een groot deel van de werkzaamheden zal tenminste tot 2010 uitgesteld moeten worden, tot 
nadere informatie voorhanden is. Dit zijn het sloop- en herstelwerk rond de ramen en de 
luchtbogen omdat hier verblijfplaatsen verwacht worden. Er kunnen nog geen nieuwe deuren 
of ramen worden ingehangen/geplaatst. Ook hiervoor ontbreekt essentiële informatie.  
Plaatsing van deuren en ramen verandert het interne klimaat sterk, en belangrijke delen 
kunnen ongeschikt worden voor overwintering of het grootbrengen van jongen.  
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Een klein deel van de in de consolidatie-restauratie voorgestelde maatregelen is risicovol, 
maar onder ecologische randvoorwaarden kunnen deze al wel dit jaar uitgevoerd worden. Het 
verwijderen van de houten oplegvloeren op de begane grond en het vervangen van de 
koekoeksluiken en de vuilwaterluiken zijn zaken die met goede planning alvast uitgevoerd 
kunnen worden.  

Een klein aantal werkzaamheden kan eind zomer 2009 uitgevoerd worden, dit is het plaatsen 
van een nieuw dakluik, het verwijderen van de struikjes op het dak en het aanbrengen van 
een bitumenlaag op de beton plaat.  

Voor enkele in 2010 te nemen bouwkundige ingrepen is het slim nu al vooraf drie verwarmde 
kasten op te hangen. Dit is nodig om een kraamkolonie watervleermuizen (vrijwillig) te laten 
verhuizen, zodat werkzaamheden in 2010 of 2011 mogelijk worden. Het seizoen 2009 is nodig 
om hiermee meer ervaring op te doen.  

Voor de meeste ingrepen is eerst veldwerk noodzakelijk om een goede inschatting te maken; 
dit zijn de werkzaamheden aan de scholvorming rond de raamkozijnen rond de luchtplaats, 
vervangen of vastzetten van de oude kozijnen rond de luchtplaats, het behandelen van 
ijzerdelen (constructief) in het fort, het behandelen van aangetaste vloerdelen, en het 
herstellen van de ramen.   

Van een aantal ingrepen wordt geadviseerd af te zien, omdat deze voor langere tijd veel 
schade of verstoring opleveren. Dit is het preventief behandelen van het houtwerk, het 
verwijderen van halfvergane deuren in de kelder, het preventief behandelen van ijzeren delen 
in het gebouw (delen die constructief niet belangrijk zijn) en het openen van de 
dichtgemetselde poort op de begane grond. 

Voor alle ingrepen die direct in of bij verblijfplaatsen plaatsvinden, waarbij tijdelijk sterke 
verstoring optreed, delen (tijdelijk) ongeschikt worden of slachtoffers onder vleermuizen 
kunnen vallen is een ontheffing noodzakelijk.  

Veranderingen die de textuur van de toren veranderen kunnen leiden tot een fors habitat 
verlies. Er zal voor gewaakt moeten worden dat deze ingrepen minder dan 5% van de winter- 
of zomerpopulatie behelzen en over een langere periode uitgesmeerd worden. Ook het 
gelijktijdig veranderen van situaties in en rond winter- en zomerlocaties is af te raden omdat 
deze kunnen leiden tot sterk negatieve cumulatieve effecten.  

In dit bijzondere geval, waarin vleermuizen bijna het gehele jaar door op meerdere plekken in 
de toren aanwezig zijn voor (bijna) alle handelingen en bouwkundige ingrepen een ontheffing 
van de Flora- en faunawet noodzakelijk.  

 
Hoe nieuwe gebruiksfuncties van forten ingepast kunnen worden in het huidige gebruik 
door vleermuizen wordt aangegeven in Koelman 2006, Jansen 2006, Jansen en Limpens 
2007, Jansen en Thissen 2008. In 2007 zijn spelregels voorgesteld voor de ontwikkeling 
van Forten in de Hollandse Waterlinie. (Ondersteboven van de Waterlinie; Limpens, 
Jansen en Dekker 2007).  
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Bijlage 1: Temperatuurgradiënten in de 
toren in de winter 

Van de toren en enkele bijgebouwen is op 13 februari bepaald wat de plafond- en 
vloertemperaturen waren. Van deze metingen is per verdieping een isothermenkaart gemaakt. 
Tevens is er een dwarsdoorsnede gemaakt van de temperatuurverdeling op deze dag ( zie 
bijlage 2).  

In de toren van het fort is geen verwarming (meer) aanwezig. Er was een natuurlijke 
temperatuursrange aanwezig van 0,6 oC tot 8 oC . De warmste delen bevonden zich het diepst 
onder de grond in de kruitkamers onder remise C.  De koudste delen bevonden zich op de 
eerste verdieping net boven de poort tot de toren. De eerste verdieping van de toren was over 
het algemeen kouder dan de begane grond en de begane grond was weer kouder dan de 
kelder.  

De contra-escarp zorgt ervoor dat de noordoostzijde van de eerste verdieping niet in de wind 
ligt. De gemiddelde temperatuur was in deze kamers 1-1,4 oC  hoger. Als alle ramen van een 
kamer goed dichtzaten was er lokaal een warmere plek. Door tochten of open staande ramen 
ontstaat er lokaal een koudere plek. Dit scheelde 0,3-0,5 oC . Ook de centrale koker was zeer 
koud. Hetzelfde effect was te bemerken op de begane grond. Alleen hier is de range in 
temperatuur groter. Dit was voornamelijk door een zeer koude ruimte, het trapgat in ruimte 
012. Het uitstromen van warme lucht uit de kelder via kamer 015 is terug te zien in een 
hogere temperatuur in een deel van kamer 015. De warmste kamers op de begane grond zijn 
001 en 002 en 16a. De temperatuur bovenin de waterkokers is bijna 1  oC hoger dan de 
omgeving.  

In de kelder liep de temperatuur vanaf het trapgat in kamer 01 op van 1,7  oC tot 4,1  oC. Er 
was een duidelijke sprong in temperatuur gaande van kamer 04 naar kamer 05 van 2,2 oC  
naar 3,5 oC .  Waarschijnlijk valt bij kamer 01 of 02 de koude lucht naar binnen, terwijl deze bij 
kamer 05 warmer naar buiten wordt geduwd.  

De contra-escarp is in de winter warmer en droger dan de toren. Ook hier is de eerste 
verdieping kouder dan de begane grond. Deels wordt dit veroorzaakt door de vele 
openstaande ramen. De temperatuur lag hier tussen de 2 oC  en 3 oC. Op de begane grond ligt 
de temperatuur tussen de 4 oC en 6 oC . Bij openstaande luiken boven de deur was de 
temperatuur lokaal 0,5 oC  lager. 

Alleen bij de kamers waar ramen open staan zoals boven kamer 22 of waar een groot 
luchtkanaal is zoals in kamer 23 is de temperatuur zo’n 1,3-1,5  oC  lager. Hier was vaak ook 
een tochtstroom te bemerken. De kruitkamer en de sluisgang waren het warmst, hier loopt de 
temperatuur van 6,7 tot 8 oC. Deze brede range aan temperaturen biedt zowel koude 
minnende soorten als warmte minnende soorten mogelijkheid om goed in het fort te kunnen 
overwinteren. Ook is interne migratie mogelijk om zo aan het einde van het winterseizoen het 
wakker worden, de Weck-reiz, nog voldoende te kunnen onderdrukken. 
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Het sluiten van openstaande deuren of het plaatsen van ramen heeft als gevolg dat 
luchtstromingen in het fort veranderen en delen (veel) warmer worden dan zij nu zijn. Ook het 
openen van oude poorten of juist het afsluiten ervan leidt tot een sterke verandering in het 
interne klimaat. Sluiten van deuren en ramen leidt in de winter tot een temperatuursverhoging 
van 2 tot 5  oC. De hoogte van de stijging is afhankelijk van de aanwezigheid van een gronddek 
en windbeschutting. Het juist openen van bepaalde delen leidt tot een temperatuursdaling van 
1,5-3,5 oC afhankelijk van de diepte van de kamer, aanwezigheid van schoorstenen en de mate 
van buffering door metselwerkdikte.   
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Essentieel voor het goede klimaat in de kelder zijn de dichte houten koekoekluiken en de open 
trapgaten. Essentieel voor stabiel koud klimaat op de begane grond in de kamers 20, 20a en 
19 en 16a is de op de eerste verdieping langs de vloer stromende koude lucht. Essentieel voor 
het minder stabiele drogere en kouder klimaat van de kamers  126 tot en met 130 (met de 
dwergvleermuizen) is een lichte luchtstroming langs beide zijden van deze binnenmuur. Deze 
is alleen mogelijk met twee open poorten en enkele openstaande ramen aan de voorzijde. 

Het geheel dicht afsluiten van de toren, leidt tot een klimaat dat deels vergelijkbaar is met de 
contra-escarp,  te warm en te droog voor succesvolle vleermuisoverwintering van veel soorten. 

Dit heeft consequenties voor de uitvoering van de consolidatie-restauratie. Een deel van de 
werkzaamheden kan niet uitgevoerd worden of zal in een gewijzigde vorm uitgevoerd moeten 
worden. Per poort, deur en kozijn zal bepaald moeten worden of deze open moet zijn of dicht 
kan. Deels zal dit experimenteel of met een klimaatmodel bepaald moeten worden.  

 

Temperatuurgradiënten in de toren in de zomer. 

Gegevens over temperatuurgradiënten in de zomermaanden in en rond de toren zijn (nog) niet 
bekend. Deze informatie is essentieel voor wijzigingen die effect hebben op de 
binnentemperatuur in zomerverblijfplaatsen van vleermuizen (Reiter en Zahn 2006). 
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Isothermen in midden februari op de eerste verdieping.  
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Isothermen in midden februari op de begane grond.  
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Isothermen in midden februari in de kelder. 
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Bijlage 2: Leitfaden zur Sanierung 
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