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De Meervleermuis is een middelgrote
vleermuizensoort. In Nederland foerageren
Meervleermuizen vooral in moerasgebie-
den en bij grote wateren, waarbij vliegende
insecten de belangrijkste prooi vormen
(Kapteyn, 1995; Limpens et al., 1997).
Zomerkolonies bevinden zich in Nederland
in bebouwing, hoofdzakelijk kerken en
woonhuizen. De Meervleermuis komt in
Nederland vooral voor in de provincies
Utrecht, Overijssel, Noord- en Zuid-Hol-
land en Fryslân. Fryslân is van oudsher een
belangrijk bolwerk voor Meervleermuizen,
met enkele grote kolonies (Voûte, 1972).
Door de combinatie van waterrijke gebie-
den met dorpen in de nabijheid, vormt
Nederland, en de provincie Fryslân in het
bijzonder, een zeer geschikt gebied voor de
soort. Omdat een belangrijk deel van de
West-Europese meervleermuispopulatie
hier voorkomt, heeft Nederland een inter-
nationale verantwoordelijkheid voor het
behoud en de bescherming van de soort
(Limpens et al., 1999).

Voorkomen van Meervleermuizen op
Friese wateren
In Fryslân zijn in het kader van het Natura
2000-netwerk vijf beschermde gebieden
aangewezen voor Meervleermuizen: Alde
Feanen, Friese IJsselmeerkust, Groote Wie-
len, Oudegaasterbrekken/Gouden Bodem/
Fluessen en Rottige Meente/Brandemeer
(fig. 1). Naast de bescherming in het kader
van Natura 2000 wordt de Meervleermuis
beschermd door de Flora- en faunawet.
Om te onderzoeken in hoeverre de belang-
rijkste gebieden voor de Meervleermuis in
Fryslân overlappen met de ligging van de
voor de soort aangewezen Natura 2000-
gebieden, zijn gegevens verzameld over
het voorkomen van Meervleermuizen in
verschillende gebieden in de provincie.
In het onderzoek zijn vier Natura 2000-

gebieden (Alde Feanen, Groote Wielen,
Oudegaasterbrekken/Gouden Bodem/
Fluessen en Friese IJsselmeerkust) vergele-
ken met vier gebieden die niet zijn aange-
wezen voor de Meervleermuis. Elk Natura
2000-gebied is telkens gekoppeld aan één
van de niet aangewezen gebieden. Gekop-
pelde gebieden lijken in landschappelijke
zin sterk op elkaar, terwijl de landschaps-
kenmerken tussen de koppels verschillen.
Er is gewerkt met vier gebiedenkoppels:
Alde Feanen – De Deelen: typische laag-
veen gebieden met een afwisseling van
open water en rijkelijk begroeide grillige
oevers. Groote Wielen – De Leijen: gebie-
den met open water van relatief kleine
meren. Oudegaasterbrekken/Gouden
Bodem/Fluessen – Slotermeer: gebieden
met groot open water. Ten slotte het
koppel Friese IJsselmeerkust-Mokkebank.
Dit zijn gebieden die de randzone van het
IJsselmeer vormen.
Tussen de gekoppelde gebieden is het

aantal vleermuispassages per tijdseenheid
vergeleken. Elk van deze gebieden is in de
maand juni van 2005 tweemaal ‘s nachts
onderzocht. Daarbij werden op circa twin-
tig waarneempunten per gebied gegevens
verzameld over het voorkomen van Meer-
vleermuizen. Deze vleermuispresentie is
gemeten aan de hand van het aantal pas-
serende dieren per tijdseenheid. Gegevens
zijn verzameld door veldwerkers, voorzien
van een batdetector en door geautomati-
seerde waarneemstations. Deze bestonden
uit een drijvende boei met daarin een bat-
detector gekoppeld aan opname-appara-
tuur (foto’s 1a & 1b), gelijk aan de installa-
tie zoals door Limpens et al. (2006)
beschreven in De Levende Natuur. Naast
de vleermuispresentie zijn gegevens verza-
meld over het biotoop en werd het prooi-
aanbod bepaald met behulp van plakstrips
waarop insecten worden gevangen.
In Alde Feanen en Groote Wielen, beide
aangewezen als Natura 2000-gebied voor
de soort, werd de hoogste presentie geme-
ten (fig. 2). Het aantal Meervleermuispas-
sages in de vergelijkingsgebieden De Dee-
len en De Leijen was meer dan de helft
lager. Een ander beeld komt naar voren bij
het Natura 2000-gebied Fluessen, waar
het laagste aantal passerende Meervleer-
muizen gevonden werd van alle bezochte
gebieden. In het Slotermeer, dat niet als
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Natura 2000-gebied is aangewezen, werd
een veel hoger aantal passerende dieren
waargenomen. De twee gebieden aan het
IJsselmeer (Friese IJsselmeerkust en Mok-
kebank) laten ongeveer dezelfde meer-
vleermuisdichtheid zien, die relatief laag is.
De gegevens die in 2005 zijn verzameld,
laten zien dat belangrijke foerageergebie-
den van Meervleermuizen voor een deel
samenvallen met gebieden die als Natura
2000-gebied voor de soort zijn aangewe-
zen. Naast deze Natura 2000-gebieden
zijn echter ook gebieden, die niet door
deze wetgeving worden beschermd, zoals
het Slotermeer, van groot belang voor
Meervleermuizen.

Verblijfplaatsen
Naast kennis over de foerageergebieden van
Meervleermuizen is het kennen van de loca-
ties van zomerverblijfplaatsen (kolonies)
noodzakelijk voor een effectieve bescher-
ming. Door intensief te observeren met
behulp van een batdetector tijdens de uit-
vliegperiode en door het volgen van terugke-
rende dieren is in 2005 van bekende verblijf-
plaatsen bepaald of deze nog gebruikt wer-
den en zijn bovendien veel nieuwe verblijf-
plaatsen opgespoord. In aanvulling op het
gebruik van batdetectors zijn 14 Meervleer-
muizen gevangen met behulp van mistnet-
ten en voorzien van een radiozendertje (foto
2). Door het volgen van het gezenderde dier
kon de verblijfplaats worden vastgesteld (zie
ook Limpens et al., 2006). Deze techniek
maakt het daarnaast mogelijk om inzicht te
krijgen in het landschapsgebruik tijdens het
foerageren of verplaatsen van en naar de
verblijfplaatsen. In 2005 zijn met behulp van
de zenders en door het gebruik van batde-
tectors 30 verblijfplaatsen gevonden, waar-
van 20 voorheen onbekend waren (fig. 3).
Van de tien reeds bekende verblijfplaatsen
bleek dat deze ook in 2005 waren bezet.
Zeven bekende kolonies bleken (al of niet
tijdelijk) verlaten.
Het aantal dieren per verblijfplaats varieerde

Fig. 2. Aantal passerende Meervleermuizen
(passages per tien minuten) tussen 23:00 en
01:30 uur weergegeven voor de onderzochte,
voor de Meervleermuis aangewezen, Natura

2000-gebieden (AF = Alde Feanen, GW = Groote
Wielen, FL = Fluessen, FIJ = Friese IJsselmeer-

kust) en niet voor deze soort aangewezen Natura
2000-gebieden (DD = De Deelen, LE = De Leijen,

SL = Slotermeer, MO = Mokkebank).

Foto 1a & 1b. Drijvende
boeien met daarin
de onbemande bat-
detectors. Passages
van vleermuizen
worden door de boeien
geregistreerd (foto’s:
A&W).
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van 2 tot 280 dieren. Gedurende het kraam-
seizoen leven mannelijke en vrouwelijke
Meervleermuizen in gescheiden verblijf-
plaatsen. Vooral de kraamkolonies, met
zogende vrouwtjes en jongen, kunnen erg
groot zijn. Bij tien van de nieuw gevonden
verblijfplaatsen bleek het om kraamkolonies
te gaan. De laagste aantallen werden in de
mannenverblijfplaatsen aangetroffen, die uit
maximaal 20 dieren bestonden. In totaal
werden ruim 2700 Meervleermuizen aange-
troffen. De gehele Nederlandse populatie
wordt geschat op acht- tot tienduizend die-
ren (Limpens et al., 1999). Vóór 2005 was in
Fryslân van slechts circa 770 dieren de ver-
blijfplaats bekend (Limpens et al., 1997).
Naast de grote kolonie in de kerk van
Tjerkwerd (ten minste 175 individuen) bleken
relatief veel verblijfplaatsen van Meervleer-
muizen aanwezig in huizen gebouwd in de
jaren zestig. Er zijn echter ook verblijfplaat-
sen in (veel) nieuwere woonhuizen aange-
troffen. Vooral hoekhuizen met dakpannen,
waarvan de hoek op het westen is georiën-
teerd (avondzon), zijn in trek als verblijf-
plaats.

Vleermuissnelwegen
Meervleermuizen gebruiken een stelsel van
vaste verblijfplaatsen, die onderling ver-
bonden zijn door vliegroutes. Tussen de
verschillende verblijfplaatsen vindt uitwis-
seling van individuen plaats. De verblijf-
plaatsen en vliegroutes vormen als het
ware een netwerk (Limpens et al., 1997).
Bij de dagelijkse migratie tussen verblijf-
plaats en foerageergebied volgen de vleer-
muizen watergangen, zoals brede sloten
en kanalen. Over land worden soms lijn-
vormige landschapselementen (bijvoor-
beeld een bomenrij) gevolgd (Verboom et

Voor een goed functionerende
meervleermuizenpopulatie is het
behoud van het netwerk van verblijf-
plaatsen en verbindende vliegroutes
noodzakelijk. Er bestaan aanwijzin-
gen dat kunstlicht verstorend werkt
op de vliegroutes en mogelijk de
functionaliteit aantast. De hoeveel-
heid verlichting is in Nederland de
laatste decennia sterk toegenomen
(Raad voor het Landelijk Gebied,
2002). Het effect van kunstlicht op
Meervleermuizen is echter onduide-
lijk, terwijl het in de praktijk veel
voorkomt dat er (in het kader van

bijvoorbeeld ruimtelijke ordening)
verlichting wordt geplaatst in de
directe nabijheid van vliegroutes.
Om meer zicht te krijgen in de
effecten van dit kunstlicht, zijn er in
2005 veldexperimenten uitgevoerd
(Kuijper et al., 2008). Tijdens het
verlichtingsexperiment is ook het
vlieggedrag van de vleermuizen
geobserveerd. Hieruit bleek dat er
verstorende effecten van kunstlicht
optreden. Een groot gedeelte van de
langsvliegende Meervleermuizen
(28 tot 96%) vertoonde afwijkend
gedrag nabij de verlichting. In

plaats van snel door te vliegen, wat
ze normaal doen, aarzelden ze bij
het passeren van de lichtbundel.
Het aantal passerende Meervleer-
muizen bleek niet duidelijk te ver-
minderen ten gevolge van het
kunstlicht. De dieren vlogen na de
aanvankelijke aarzeling blijkbaar
toch door. Duidelijker was het effect
van kunstlicht op het foerageerge-
drag. Ondanks een verhoogd geme-
ten prooiaanbod bleken de dieren
de helft minder te foerageren wan-
neer er kunstmatig werd verlicht.
Het lichtverstoringsonderzoek laat

nog een groot aantal vragen onbe-
antwoord ten aanzien van versto-
rende effecten van kunstlicht. Een
belangrijke vraag is bijvoorbeeld of
er ook sprake is van gewenning
aan verlichting door Meervleermui-
zen. Desondanks is dit het eerste
onderzoek dat experimenteel laat
zien wat het effect is van het aan-
brengen van verlichting.
Het volledige artikel is gepubli-
ceerd in het tijdschrift Lutra
en is te downloaden op
http://www.vzz.nl/lutra/51-1/index.
html.

Kader 1. Bescherming van vleermuissnelwegen: invloed van kunstlicht

Foto 2. Meervleer-
muis uitgerust met
radiozender (foto:
A&W).

Fig. 3. Gevonden
verblijfplaatsen van
Meervleermuizen in
2005, waarbij onder-
scheid is gemaakt
tussen bekende
(open cirkels) en
nieuw gevonden
(gesloten cirkels)
verblijfplaatsen.
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al., 1999). Deze vliegroutes worden jaar in
jaar uit gebruikt, en zijn belangrijk voor het
functioneren van een vleermuiskolonie
(Limpens et al., 1997). Behalve een functie
als ‘vleermuissnelweg’ hebben deze vlieg-
routes ook een belangrijke foerageerfunc-
tie. Voor een effectieve bescherming van
Meervleermuizen is het van belang de lig-
ging van de vliegroutes te kennen, zodat
hier bij ruimtelijke ontwikkeling rekening
mee gehouden kan worden (kader 1).
Door vleermuizen te tellen langs vliegrou-
tes en door het volgen van de gezenderde
Meervleermuizen is rond twee belangrijke
foerageergebieden (Alde Feanen en het
Slotermeer) in meer detail gekeken naar
het landschapsgebruik en de verbindings-
routes tussen verblijfplaatsen en foerageer-
gebieden. Een substantieel deel van de die-
ren in de onderzochte kolonies (10 - 18 %)
volgt via de waterwegen de kortste route
van de verblijfplaats naar het dichtstbijzijn-
de foerageergebied. Het overige deel van
de dieren werd niet op de onderzochte
vliegroutes waargenomen. Dit kan beteke-
nen, dat deze dieren via andere, niet
onderzochte routes het foerageergebied
bereiken, of dat veel dieren niet alleen
waterwegen volgen maar ook routes over
land. Hoewel het aantal waargenomen die-
ren op de onderzochte vliegroutes sub-
stantieel is, betrof het nog geen vijfde deel
van het aantal dieren in de kolonie. Dit laat
zien dat ondanks het intensieve veldwerk,
veel dieren gemist worden. En dus dat
nader onderzoek gewenst is.

Bescherming en beheer van Meervleer-
muizen
Hoewel Meervleermuizen een zware wette-
lijke bescherming genieten (via Natura
2000 en de Flora-en faunawet), valt een
aantal dingen op.
De voor Meervleermuizen aangewezen
Natura 2000-gebieden in Nederland betref-
fen (met uitzondering van de bunkers op de
Veluwe, de Hollandse duinstreek en de Lim-
burgse mergelgroeven, die als winterverblij-
ven dienen) uitsluitend het foerageergebied.
Voor zover bij ons bekend vallen alle kraam-
kolonies buiten de begrenzing van Natura
2000-netwerk.
De Natura 2000-gebieden die in Nederland
zijn aangewezen voor de Meervleermuis
moeten bijdragen aan het behoud van de
populatie en de kwaliteit van het leefgebied.
Die doelstellingen kunnen alleen worden
gehaald als het gehele leefgebied, inclusief
verblijfplaatsen en vliegroutes wordt
beschermd. Dat betekent dat ook buiten de

Natura 2000-gebieden maatregelen voor de
Meervleermuis moeten worden getroffen
om de instandhoudingsdoelen binnen de
Natura 2000-gebieden te kunnen halen.
Daarnaast kunnen gebieden die buiten
Natura 2000 vallen, zoals het Slotermeer,
van groot belang zijn als foerageergebied,
zo blijkt uit dit onderzoek.
Buiten de Natura 2000-gebieden worden
vaste rust- en verblijfplaatsen van de Meer-
vleermuis beschermd door de Flora- en
faunawet. Meervleermuizen mogen niet
opzettelijk verontrust of verstoord worden.
Meervleermuisverblijfplaatsen zijn in
Nederland gevestigd in bebouwing. Hoe-
wel Meervleermuizen onder bescherming
van de Flora- en faunawet vallen, blijft het
voortbestaan van de kraamkolonies in
hoge mate afhankelijk van de welwillend-
heid van hun menselijke medebewoners.
Om de Meervleermuis effectief te kunnen
beschermen is het van groot belang de
kolonieplaatsen van deze soort te waarbor-
gen. Een prikkelend voorbeeld heeft de
Vereniging Natuurmonumenten gegeven
door een verdieping van een bedrijfspand
in Waddinxveen aan te kopen: in de spouw
van het pand wonen zeker 250 Meervleer-
muizen.
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Summary
Pond bats in Fryslân
In the province of Fryslân five areas are
designated as Special Areas of Protection
(EC Habitat Directive) for the Pond bat (Myotis
dasycneme). In this research the bat presence
in four of these Natura 2000-areas is compa-
red to four non Natura 2000 areas. The aim
was to investigate whether the areas designa-
ted as Natura 2000 areas are indeed the most
important areas. The highest bat presence was
found in Alde Feanen and Groote Wielen
(Natura 2000-areas), but also in the Sloter-
meer (non Natura 2000) a high bat presence
was measured.
Pond bats use a network of day-time roosts
and foraging areas, interconnected by commu-
ting routes. Effective protection of roosts and
routes is crucial for the protection of the Pond
bat. In order to find day-time roosts and com-
muting routes, we tried to find commuting
routes near the Alde Feanen and Slotermeeer.
By following commuting bats with bat detec-
tors and by using radio telemetry, we found 20
previously unknown roosts, housing over 2700
individual bats. Before this research, the roost
sites of 770 Pond bats were known.
One of the uncertainties in Pond bat protection
is the influence of artificial illumination on the
bats. Therefore we did an experiment on this
subject. The results of the experiment showed
changes in behavior under the influence of
light, mainly consisting of disturbed feeding
behavior.
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