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Voorwoord  

 
De huidige opdracht voor de Zoogdiervereniging bestaat uit het vaststellen hoe 
vleermuizen gebruik maken van het Lunet aan de Snel. Hiervoor is door Dienst 
Landelijk Gebied een jaarrond onderzoek uitgezet. Ten tijde van het onderzoek was 
het terrein nog volop in gebruik bij Defensie. Hierdoor waren alleen enkele bezoeken 
onder strenge restricties mogelijk.  Fotograferen van de bewuste objecten en situaties 
is gebonden aan restricties en publicatie is niet toegestaan. Wij danken Janneke 
Karsemeijer voor het regelwerk ten aanzien van de toegang tot het terrein en de 
gebouwen. 
 
Tijdens dit onderzoek hebben enkele vrijwilligers geassisteerd: Ruud Kaal en Fons 
Bongers. Het veldwerk is in 2009 uitgevoerd door Eric Jansen. De rapportage is 
opgesteld door Eric Jansen.   
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Samenvatting 

 
Het Lunet aan de Snel ligt op korte afstand van Fort Honswijk en is een onderdeel van de 
Stelling van Honswijk. Deze stelling is één van de meeste complete voorbeelden van een 
militair landschap rond 1870. Fort Honswijk staat bekend als een belangrijk fort voor 
vleermuizen. Gegevens omtrent aan- of afwezigheid van vleermuizen op het Lunet aan de 
Snel ontbraken. 
Gebruik van dit fort door vleermuizen werd in 2007 gemeld door werknemers van het 
Ministerie van Defensie. Het Lunet aan de Snel wordt intensief gebruikt door de Explosieven 
Opruimingsdienst. Dit terrein is niet toegankelijk voor vrijwilligers van de diverse 
natuurgroepen. Er zijn dan ook geen onderzoeken uitgevoerd naar het al dan niet voorkomen 
van vleermuizen, anders dan het eenmalige bezoek van medewerkers van de 
Rijksuniversiteit Utrecht in 1953.  Door het intensieve gebruik en de speciale beveiliging van 
het terrein en de gebouwen was veldonderzoek in 2009 maar beperkt mogelijk. 
Er waren twee verschillende terreinbezoeken nodig om de verschillende delen van  de 
gebouwen te onderzoeken op de aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Deze 
werden bij deze inspecties niet aangetroffen. Er waren terreinbezoeken gepland in de zomer, 
maar toegang kon niet geregeld worden. In het najaar kon het terrein een keer ’s avonds 
bezocht worden. 
Tijdens de bezoeken in de wintermaanden werden geen sporen gevonden die wijzen op een 
zomer- of najaarsgebruik. Over het wel of niet voorkomen van zomergroepen op het terrein 
kan geen goed gefundeerde uitspraak gedaan worden. Tijdens het bezoek in het najaar 
werden geen baltsroepende mannetjes rosse vleermuizen of gewone - of ruige 
dwergvleermuizen aangetroffen. Op het terrein werden wel jagende gewone 
dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Deze individuen komen via een 
vliegroute langs het groen om de fortwachterswoning via de brug naar het werk toe. De 
gracht langs de keelzijde van het fort is een vliegroute en jachtgebied voor tenminste 7 
soorten vleermuizen; gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers, 
gewone grootoorvleermuizen, rosse vleermuizen, watervleermuizen en meervleermuizen.    
De gebouwen op het Lunet aan de Snel hadden in 2009 waarschijnlijk geen functie voor 
vleermuizen. Mogelijk waren delen in andere jaren wel eens gebruikt als nachtverblijf of 
zwermlocatie. De bomen op het Lunet aan de Snel zijn belangrijk als beschut jachtgebied. 
Gebruik als paarverblijf kon niet worden vastgesteld. 
Deze gegevens geven een redelijke indruk hoe vleermuizen het Lunet aan de Snel gebruiken. 
Deze gegevens zijn van voldoende kwaliteit om te gebruiken bij verdere planvorming.  
De verzamelde gegevens zijn nog van onvoldoende kwaliteit voor een goede beoordeling 
c.q. een ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet. Hiervoor is uitvoering 
van het nog ontbrekende veldonderzoek noodzakelijk. Dit aanvullende onderzoek zal 
tenminste twee nacht/ochtendbezoeken in juni en een avondbezoek in april moeten behelzen 
en een compleet intern onderzoek van de gebouwen in de winter voorafgaand aan 
restauraties of functiewijzigingen. 
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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 

Het Lunet aan de Snel is één van de 56 forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
Het is een klein fort dat op korte afstand van Fort Honswijk ligt. Op enige afstand 
ligt het Werk aan de Korte Uitweg. De gedekte gemeenschapsweg verbindt beide 
forten met het Werk aan de Korte Uitweg. Aan de overzijde van de Lek ligt Fort 
Everdingen. Vleermuisgebruik is al vanaf 1953 vastgesteld voor Werk aan de Korte 
Uitweg, Fort Honswijk en Fort Everdingen. 
 
Zowel het Lunet aan de Snel, Fort Everdingen als Fort Honswijk zijn nog in 
eigendom bij het Ministerie van Defensie. Fort Honswijk wordt nog nauwelijks 
gebruikt, maar zowel Fort Everdingen als het Lunet aan de Snel zijn nog intensief in 
gebruik bij de Explosieven Opruimingsdienst. Bestuurlijk is de wens vastgelegd de 
gehele militaire linie te conserveren. Om dit mogelijk te maken heeft men gekozen 
voor behoud door ontwikkeling.  
 
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).  
 
Gegevens omtrent het voorkomen van beschermde flora en fauna ontbreken op veel 
van de forten. Daarom is door gemeente Houten een onderzoek uitgezet om deze 
gegevens tenminste voor de drie forten aan de Lek te verzamelen. Deze ecologische 
gegevens vormen een belangrijk onderdeel voor de planvorming ten aanzien van de 
koersrichtingen van de diverse forten.  
 
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek op het Lunet aan de Snel. Ten 
aanzien van de onderzoeken op Fort Honswijk (Jansen et al., 2009) en Fort 
Everdingen (Jansen, 2010) zijn separate rapporten gemaakt. 
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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 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 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 
in de regel maximaal 1500m voor gewone grootoorvleermuizen tot 35 km voor 
meervleermuizen,  maar ligt voor de meeste soorten tussen de 1,5-15 km.  
  
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 populaties verloren gaan.   
  
De Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn verplichten partijen, waaronder niet 
alleen de Nederlandse rijksoverheid, maar ook lagere overheden, 
projectontwikkelaars en burgers, tot het nemen van stappen ten aanzien van 
vleermuisbescherming, ook wel de zorgplicht 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 & Rosschen 
(1996, 2002) diverse nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkeld om verschillende 
deelleefgebieden en het netwerk van vleermuizen grotendeels in kaart te brengen. 
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Hoe deze resultaten ingepast kunnen worden in de planvorming laten onder andere 
Brinkmann et al. (1996), Brinkmann & Limpens (1999) en Limpens & Twisk (2004) 
zien. Hoe dit specifiek kan voor forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is 
grotendeels nog in onderzoek. 

 
 

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

 Zomer-
verblijf 

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 

 
 

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 et al., 2007). 
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1.3 Gebiedsbeschrijving 

De omgeving van het Lunet aan de Snel (figuur 1) bestaat uit open agrarisch gebied 
met bredere sloten en vaarten en enkele kleine boomgroepen.  
In de directe omgeving liggen enkele laagstam boomgaarden. Hoog opgaande 
begroeiing is alleen aanwezig op de omwalling van het werk, op en om fort 
Honswijk en langs de gedekte gemeenschapsweg. In de omgeving van het werk 
liggen enkele dichtgemetselde groepsschuilplaatsen, een sluis, een tweede werk en 
een groot fort. Op enige afstand ligt het dorp Tull & ‘t Waal. Bebouwing buiten de 
forten is alleen aanwezig in de vorm van enkele verspreid liggende boerderijen, de 
moderne loodsen en gebouwen op Fort Honswijk en de drie fortwachterswoningen.   
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Het Lunet aan de Snel en de directe omgeving, grijs omrand de drie gebouwen.  
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1.4 Type ingreep 

Er zijn nog geen concrete plannen voor een restauratie of wijziging van functies van 
het Lunet aan de Snel. Verzamelde gegevens zullen wel gebruikt worden voor de 
planvorming en haalbaarheidsstudies. Het onderzoek heeft zich daarom toegespitst 
op het gebouwgebruik door verschillende soorten vleermuizen in de verschillende 
seizoenen en de functies en waarden van de gracht en omwalling en de hierop 
aanwezige groenstructuren.  

 
In 2007 zijn spelregels voorgesteld voor de ontwikkeling van Forten in de Hollandse 
Waterlinie (Limpens et al., 2007). Hoe nieuwe gebruiksfuncties van forten ingepast 
kunnen worden in het huidige gebruik door vleermuizen wordt aangegeven in 
Koelman 2005, Limpens et al. 2007, Jansen & Thissen 2008, Jansen 2008a,b. Hoe 
deze spelregels uitgewerkt kunnen worden tot een specifiek ontwikkelingsplan voor 
een bepaald fort is te lezen in Koelman 2005 (Fort aan de Klop) en Jansen 2008a,b 
(Fort Vossegat, Fort Nieuwe Steeg).  

 
 
 
1.5  Vroeger onderzoek naar vleermuizen op het Lunet aan de Snel 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw bezochten onderzoekers van de universiteit 
Utrecht het Lunet aan de Snel  (in Daan et al. 1980). Tijdens deze winterinspectie 
werd een overwinterende gewone grootoorvleermuis aangetroffen. Aangezien dit 
onvoldoende was voor een ringstudie en populaties vleermuizen toen sterk daalden, 
is het fort sindsdien niet meer onderzocht.  In 2005 is er eenmaal een bezoek 
gebracht aan de omgeving van het fort, om vast te kunnen stellen welke 
vleermuissoorten gebruik maken van de opgaande begroeiing en de waterpartijen 
rond het fort. In 2007/2008 is door bureau de Groene Ruimte de gedekte 
gemeenschapweg onderzocht op het voorkomen van vliegroutes en 
paarverblijfplaatsen.   
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2 Materiaal en methoden 

2.1 Werkwijze 

Forten en fortterreinen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie kunnen een groot aantal 
functies hebben voor verschillende vleermuissoorten. Deze zijn niet alleen aanwezig 
in of aan de oude gebouwen, maar ook in of aan moderne gebouwen, en in of langs 
het groen dat op of langs het fort ligt. Tabel 1 geeft een overzicht van de mogelijke 
functies voor vleermuizen die op en rond de structuren binnen de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie aanwezig zijn. Na het eerste bezoek aan het terrein is bepaald wat de 
kwaliteiten van de aanwezige structuren zijn voor de verschillende functies voor 
vleermuizen.  
 
De twee op het terrein aanwezige gebouwen, de bomvrije kazerne en de moderne 
loods, worden intensief gebruikt en zijn grotendeels voor vleermuizen hermetisch 
afgesloten. Interne delen worden verwarmd en zijn ruim voorzien van verlichting, 
zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde. Hierdoor was de aanwezigheid van 
grotere groepen vleermuizen in de gebouwen minder aannemelijk. De mogelijkheden 
hiervoor zijn op het Lunet aan de Snel erg beperkt en/of maar tijdelijk geschikt (zie 
tabel 2). Om deze reden is afgezien van onderzoek naar intern migratiegedrag tijdens 
de winterperiode of naar het verhuisgedrag tijdens de zomermaanden. Aan de hand 
van mogelijk aanwezige soorten en functies (tabel 3) is voor het onderzoek in 2009 
de minimale noodzakelijke inventarisatie inspanning bepaald.  
Gepland waren twee onderzoeksronden in de winterperiode, een avondronde in het 
vroege voorjaar, twee onderzoeksrondes in de zomermaanden en een in de 
nazomerperiode.  
Bij de winterinspecties zijn alle toegankelijke delen visueel geïnspecteerd op 
aanwezigheid van overwinterende vleermuizen. Dit veldwerk is uitgevoerd door 
ervaren wintertellers, met gebruik van diverse soorten zaklantaarns, spiegeltjes en 
fotocamera’s met een telelens en flitser.   
De onderzoeken naar het voorkomen van vliegroutes zijn uitgevoerd door vanaf een 
kwartier voor zonsondergang tot een uur na zonsondergang op vooraf geselecteerde 
locaties (checkpoints) passerende vleermuizen waar te nemen met behulp van 
vleermuisdetectors (Pettersson D240x).  
Nadien is het terrein meerdere keren doorkruist. Met behulp van hetzelfde type 
batdetector en visuele gedragsobservaties is bepaald waar jagende vleermuizen 
aanwezig waren. Tevens is gelet op de aanwezigheid van baltsende of zwermende 
dieren in de nazomer. Hierbij is speciaal gelet op bij/in bomen roepende ruige 
dwergvleermuizen, rosse vleermuizen en gewone dwergvleermuizen. Bij de twee 
gebouwen is extra gelet op de aanwezigheid van zwermende watervleermuizen, 
baardvleermuizen, franjestaarten en gewone grootoorvleermuizen. Ook is extra gelet 
op het roepende gewone en ruige dwergvleermuizen rond de moderne loods.  
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De controle op baltsende gewone grootoorvleermuizen in het voorjaar kon door 
toegangsproblemen niet plaatsvinden. 
Een tweetal ochtenden waren gepland om de aanwezigheid van zwermende en 
invliegende vleermuizen vast te stellen. Ook deze onderzoeksronden konden door 
toegangsproblemen geen doorgang vinden. 
 
Tabel 2: Inschatting van de potentiële functies op en om het Lunet aan de Snel.  

 Zomer-
verblijf 

Nazomer 
zwerm-locatie 

Paar-
verblijf 

Winter-
verblijf 

Jacht-
gebied 

Vliegroute/ 
verbindings- route 

Bomvrije kazerne  O X X O -  

Moderne loods X X X X   

Fortwachterswoning X      

Groenstructuren O O X O X X 

Fortgracht     X X 

- = geen geschikte structuren aanwezig 

o = beperkt aanwezig/ structuren van slechte kwaliteit 

X = structuren van goede kwaliteit/ aanwezig  

 

Tabel 3: Potentieel aanwezige soorten en functies 

 Zomer-
verblijf 

Nazomer 
zwerm-locatie 

Paar-
verblijf 

Winter-
verblijf 

Jacht-
gebied 

Vliegroute/ 
verbindings- route 

Gewone dwergvleermuis  O X X X X X 

Ruige dwergvleermuis ? X X O X X 

Laatvlieger O X ? X X X 

Rosse vleermuis O ? X O X X 

Gewone grootoorvleermuis X X X X X X 

Watervleermuis O X X O X X 

Baardvleermuizen O X X O X X 

Franjestaart O X X - X X 

Meervleermuis - X X - X X 

- = geen geschikte structuren aanwezig 

O = beperkt aanwezig/ structuren van slechte kwaliteit 

X = structuren van goede kwaliteit/ aanwezig  

? = kenmerken tot nu toe onbekend 
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Tabel 4: De verschillende deelleefgebieden, de beschikbare methoden en aanbevolen 
inventarisatieronden (naar Limpens & Twisk 2004; en aangevuld) en de uitgevoerde 
inventarisatieronden.  

 

Pn= ruige dwergvleermuis, Pp= gewone dwergvleermuis, Pa= gewone grootoorvleermuis, Nn= rosse vleermuis, Vm= 
tweekleurige vleermuis, Mb=brandt’s vleermuis,  Mm= gewone baardvleermuis, Md= watervleermuis, Mn= franjestaart. 

Oranje= efficiënte periode 
Donker grijs= inventarisatie mogelijk 
Licht grijs= vaststellen sporadisch mogelijk 
 
- = controles vermijden, in verband met verstoring 
X= onderzoek uitgevoerd   
0= toegang geweigerd 

 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/ 
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2.2 De onderzoekintensiteit  

 

Het forteiland kon in het jaar 2009 drie keer bezocht worden. Het terrein kon in de 
wintermaanden twee keer bezocht worden. Het  avondbezoek in het voorjaar werd op 
korte termijn ingetrokken. Het nachtelijk zomerbezoek werd eveneens geweigerd. 
Een bezoek in de nazomer was wel mogelijk.  

 

2.3 De toegankelijkheid van de onderzoekslocatie 

Tijdens het eerste winterbezoek kon een klein deel van de bomvrije kazerne 
geïnspecteerd worden op geschiktheid voor en aanwezigheid van overwinterende 
vleermuizen. De remise bovenop de bomvrije kazerne kon niet geïnspecteerd worden 
door afwezigheid van de sleutels. Tijdens het tweede bezoek kon deze ruimte alsnog 
geïnspecteerd worden, maar was het niet mogelijk de andere ruimte van de bomvrije 
kazerne voor een tweede keer te inspecteren. 
Tijdens het veldwerk in de nazomer van 2009 kon het gehele buitenterrein betreden 
worden, inclusief de omwalling. De gebouwen konden toen niet van binnen 
geïnspecteerd worden. 
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3 Resultaten 

Tijdens de winterinspecties werden geen overwinterende vleermuizen gevonden in 
de remise boven de bomvrije kazerne en ook niet in de uiterst linker- en rechterkamer 
van de bomvrije kazerne. In deze ruimten werden geen vleermuiskeutels of 
vlindervleugels gevonden die aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 
(na)zomerverblijfplaatsen of nachtrustplaatsen in het voorjaar, de zomer of het 
najaar. 
Bij de nazomerinspectie werden geen roepende mannetjes rosse vleermuizen of 
gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen waargenomen. Ook werden er 
rond middernacht bij de gebouwen geen zwermende vleermuizen waargenomen, die 
kunnen wijzen op een zwermlocatie of overwinteringlocatie ter plekke.  
Bij een visuele inspectie van de ruimten achter boeiborden en loszittend 
plaatmateriaal aan de buitenzijde van de loods werden in alle openingen dichte 
kluwen spinnenwebben aangetroffen en waren keutels op de wand of op de 
bestrating afwezig. Regelmatig gebruik van deze ruimten door mannetjes gewone - 
of ruige dwergvleermuizen lijkt daarmee onwaarschijnlijk.    
In de nazomer werden diverse soorten vleermuizen waargenomen die boven de 
gracht aan het jagen waren. Vooral de keelzijde van het fort werd druk bezocht. 
Verschillende soorten vleermuizen gebruikten deze brede watergang met hoge bomen 
aan weerszijden als vliegroute. Tenminste 4 rosse vleermuizen, 3 laatvliegers, 8 
gewone dwergvleermuizen, 3 watervleermuizen en 2 meervleermuizen gebruikten 
deze route. Ook aan de windbeschutte noord westzijde werd een zestal jagende 
gewone dwergvleermuizen (zie figuur 2) waargenomen.   
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Figuur 2: De jachtplekken van vleermuizen en de aanwezige vliegroutes op het Lunet aan de Snel. 
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4 Discussie 

 

Dit onderzoek heeft niet zo kunnen verlopen als vooraf was vastgesteld. Hierdoor 
kunnen sommige conclusies alleen met een slag om de arm worden getrokken. 
Resultaten uit het onderzoek in 2005 & 2006 (Limpens et al., 2007) als ook de 
resultaten van het onderzoek op Fort Honswijk (Jansen et al., 2009) ondersteunen 
enkele voorlopige conclusies. 

 

 

4.1 Volledigheid van het onderzoek 

Het was niet mogelijk om al het noodzakelijke onderzoek in het jaar 2009 uit te 
voeren. Om deels onbekende redenen en beperkte mankracht en verscherpte 
bewaking was avond- en nachtonderzoek in het voorjaar en de zomer niet mogelijk. 
Hierdoor is het inzicht hoeveel vleermuizen en voor welke functies vleermuizen het 
Lunet aan de Snel gebruiken niet volledig te geven.  

 

 

4.2 Welke functies heeft het Lunet aan de Snel voor vleermuizen en wat is hun belang? 

Afwezigheid van overwinterende vleermuizen? 
Tijdens de wintercontroles werden in de voor de onderzoekers toegankelijke delen 
geen overwinterende vleermuizen aangetroffen. Beide gebouwen zijn erg droog en 
worden verwarmd. Zij worden regelmatig door mensen bezocht, waarbij ook 
verlichting wordt aangedaan. Toch is niet helemaal uit te sluiten dat overwinterende 
vleermuizen aanwezig zijn. Ook in een verwarmde kazerne op Fort Honswijk werden 
op twee tochtige locaties in een kaarsengang twee overwinterende 
grootoorvleermuizen gevonden. Ondanks dat vele openingen vleermuisdicht zijn 
gemaakt, zijn delen van de begane grond van de bomvrije kazerne nog steeds 
toegankelijk voor vleermuizen (zoals de kaarsengang). Pas nadat de kaarsengang en 
de zuidwest-remise goed geïnspecteerd kunnen worden, wordt duidelijk of 
overwinterende vleermuizen echt afwezig zijn.   
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Afwezigheid van zomerverblijfplaatsen in boomholten? 

De oude populieren op de omwalling hebben geen oudere spechtenholten. Ook diepe 
stamscheuren zijn afwezig. Hierdoor is het gebruik als zomerverblijfplaats door 
grotere groepen vleermuizen niet aannemelijk. De boomholten bewonende 
vleermuissoorten die op en om het Lunet aan de Snel jagen, komen van naburige 
locaties. Gezien de vliegrichting zijn de rosse vleermuizen waarschijnlijk afkomstig 
uit kolniegroepen uit de omgeving Houten (Wicklenburg/de Woerdt) of Bunnik 
(Amelisweerd). De watervleermuizen zijn afkomstig uit de toren van Fort Honswijk. 

 

Afwezigheid van zomerverblijfplaatsen in de gebouwen? 

Aan- of afwezigheid van vleermuizen in de gebouwen kon niet onderzocht worden. 
Het feit dat beide gebouwen verwarmd worden, maakt deze gebouwen aantrekkelijk 
voor gebruik als zomerverblijfplaats door vleermuizen. Aanwezigheid is alleen dan 
mogelijk wanneer delen toegankelijk zijn en als er ruimten zijn waar vleermuizen 
ongestoord kunnen verblijven.  

 

Aanwezigheid van nachtrustplaatsen? 

Er zijn mededelingen van de huidige gebruikers dat er regelmatig vleermuizen 
rondvliegen in de remise bovenop de kazerne. Het is onduidelijk gebleven in welk 
seizoen zich dit voordoet.  Er werden hier in 2009 geen sporen van gevonden.  

 

Afwezigheid van paarverblijfplaatsen in bomen? 

Tijdens het eenmalige veldbezoek in de nazomer werden geen baltsroepende 
vleermuizen waargenomen. Aanwezigheid van paarverblijven van ruige 
dwergvleermuizen en rosse vleermuizen in de oudere populieren werd in 2009 niet 
vastgesteld. Ook bij het onderzoek van het bureau De Groene Ruimte in 2008 en bij 
het onderzoek op Fort Honswijk werden deze niet aangetroffen. Hierdoor kan er 
voorzichtig van worden uitgegaan dat dit gebied niet gebruikt wordt als balts- en 
paargebied van deze twee soorten.  

 

Afwezigheid van zwermlocaties? 

Tijdens het eenmalige bezoek in de nazomer van 2009 werden bij de gebouwen geen 
gewone grootoorvleermuizen, watervleermuizen, franjestaarten of baardvleermuizen 
waargenomen. Ook zijn er in de remise en onderzochte gebouwen geen sporen 
gevonden die wijzen op een gebruik als zwermlocatie. Hoewel meerdere bezoeken 
noodzakelijk zijn om afwezigheid van deze functie vast te stellen is het afwezig zijn 
van sporen en/of dieren op de bewuste avond/nacht een indicatie voor een zeer 
beperkt gebruik of afwezigheid van deze functie.  
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Vliegroutes en kwaliteiten als jachtgebied 

De fortgracht en de hoogopgaande begroeiing worden door een groot aantal soorten 
gebruikt als jachtgebied en vliegroute. In totaal zijn op een enkele avond in augustus 
al zeven soorten vastgesteld. Gezien de geringe omvang van het terrein is dit 
opmerkelijk te noemen. Aangetroffen soorten zijn in volgorde van aantallen: de 
gewone dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger, de meervleermuis, de 
watervleermuis, de ruige dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.  
Ruim 20% van de gewone dwergvleermuizen uit de kolonie van Fort Honswijk jaagt 
op windbeschutte plekken rond het Lunet aan de Snel. De rosse vleermuizen zijn 
gezien de vliegroute afkomstig uit de omgeving Houten (Wicklenburg/de Woerdt) of 
Bunnik (Amelisweerd). Deze laatste groep is ongeveer 25-30 dieren groot. Hiervan 
jaagt een groot deel in het voorjaar en de nazomer bij de grachten van Vechten (3-5 
exx.), ’t Hemeltje (2-4 exx.) en de Snel/Honswijk (1-3 exx.). Ook een deel (2-5%) 
van de watervleermuiskolonie van Fort Honswijk jaagt rond het Lunet aan de Snel. 
De grootte van naburige populatie laatvliegers is onbekend. Het aantal jagende 
exemplaren boven de gracht varieert sterk. In het najaar waren tenminste drie 
laatvliegers aanwezig.  
Het is onduidelijk uit welke omgeving de meervleermuizen afkomstig zijn, maar de 
fortgracht van het Lunet aan de Snel en enkele vaarten aan de zuid-westzijde van het 
werk vormen een jachtgebied en vliegroute voor tenminste 3-5 dieren.   
Het is onduidelijk waar de ruige dwergvleermuizen vandaan komen. Dit kunnen 
dieren zijn die op doortrek zijn. De gewone grootoorvleermuis kan afkomstig zijn 
van Fort Honswijk (schietbunker), maar kan ook afkomstig zijn uit een van de 
schuren van de omliggende boerderijen.
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5 Conclusies 

In 2009 kon maar een deel van het benodigde onderzoek uitgevoerd worden. Dit 
onderzoek geeft toch een goede eerste impressie van het gebruik van het Lunet aan 
de Snel door vleermuizen. Om er zeker van te zijn dat bepaalde soorten en/of 
functies afwezig zijn, zijn meerdere bezoeken in een seizoen noodzakelijk. Dit was 
(nog) niet mogelijk op dit nog door Defensie intensief in gebruik zijnde terrein.  
Met enige voorzichtigheid zijn al wel enkele voorlopige conclusies te trekken. De 
huidige gegevens geven een redelijke inschatting van de aantallen en functies op het 
Lunet aan de Snel.  

 Als overwinteringslocatie voor vleermuizen hebben de gebouwen op het Lunet aan 
de Snel beperkte of geen waarde.  

 De gebouwen worden waarschijnlijk niet gebruikt als zomerverblijf. 

 De oudere bomen (populieren) op de omwalling worden waarschijnlijk niet gebruikt 
als paarverblijf. 

 De hoge begroeiing op de omwalling van het Lunet aan de Snel vormt een 
belangrijk windbeschut jachtgebied. Het belang van deze begroeiing voor populaties 
(die voornamelijk op Fort Honswijk verblijven) is groot.  

 De begroeiing aan de keelzijde van het Lunet aan de Snel, hier de westzijde, vormt 
tezamen met de begroeiing langs beide zijden van de gedekte gemeenschapweg en 
de begroeiing rond de fortwachterswoning een belangrijke vliegroute voor 7 soorten 
vleermuizen. 

 Deze gegevens zijn voldoende om te gebruiken bij verdere planvorming.  

 De verzamelde gegevens zijn nog van onvoldoende kwaliteit voor een beoordeling 
c.q. ontheffingsaanvraag in het kader van de Flora- en faunawet. Hiervoor is 
aanvullend onderzoek noodzakelijk. Dit zal onomstotelijk moeten vaststellen of 
overwinterende vleermuizen werkelijk afwezig zijn in de kaarsengangen en de 
waterkelders van de bomvrije kazerne. Tevens zijn een voorjaars- en twee 
zomerbezoeken nodig om uit te sluiten dat kleine zomergroepen of individuen 
aanwezig zijn in de (nu nog) ontoegankelijke delen van de bomvrije kazerne. 
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