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Vleermuizen op
Noordhollandse

kerkzolders
Kees Kapteyn

Deze vraag was niet de enige reden

om de kerkzolders te beklimmen. In

Noord-Holland vindt, synchroon met

het landelijke Vleermuis Atlas Pro-

ject, een provinciaal onderzoek naar

de verspreiding van vleermuizen

plaats. Dit onderzoek wordt voor een

belangrijk deel met behulp van ultra-

foons uitgevoerd. Systematisch wor-

den alle delen in de provincie geïn-
ventariseerd. Van de meeste soorten

Voordat ultrafoons (batdetectors) op de markt waren

om jagende vleermuizen waar te nemen, waren er geen

methoden om op systematische wijze zomerkolonies

van vleermuizen op te sporen. Toch kon wel onder-

zoek naar vleermuizen worden gedaan op voor men-

sen toegankelijke plekken. De traditionele jaarlijkse

wintertellingen zijn daarvan een voorbeeld. Een ander

voorbeeld vormt het zomer-onderzoek naar vleermui-

zen op kerkzolders tussen 1960 en 1984. In Noord-Hol-

land is dit onderzoek in 1992 weer opgepakt. Een bij-

drage aan het inzicht in de status van vleermuizen.

Figuur 1. Resultaten van de bezoeken in de winter

1991/92 op 145 kerkzolders; • verse vleermuis-

sporen, O uitsluitend oude sporen, + geen vleermuis-

sporen.

Tussen 1960 en 1984werden zo’n 1250

kerken bezocht op zoek naar zomer-

kolonies van vleermuizen (Braaksma,

1960-1984). Hoewel zich een groot
aantal vleermuizenkolonies op deze

zolders bevond, is de aandacht voor

de aantalsontwikkelingen in deze ver-

blijven verslapt. Glas & Braaksma

(1980) geven een weinig rooskleurig
beeld voor kolonies van vale vleer-

muis, meervleermuis, laatvlieger en

grootoorvleermuis op kerkzolders. Er

worden als oorzaken ondermeer

houtconservering, renovatie en PCB-

vergiftiging aangewezen. Maar wat is,
na de geconstateerde achteruitgang
en nu we meer weten over de omvang
van vleermuizenpopulaties, het be-

lang van de kerkzolders voor vleer-

muizen anno 1993?
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kan daarmee op efficiënte wijze een

vrij volledig beeld ontstaan. De groo-

toorvleermuis is daarop een uitzon-

dering. Geheel aangepast aan hun

specifieke jachtwijze maken grooto-

ren een zacht geluid, of maken ze he-

lemaal geen gebruik van sonar. Ze

worden dan ook minder gauw opge-

merkt. Juist deze soort werd voorheen

veel op kerkzolders aangetroffen in

gebieden, waar dit niet uit het huidige
onderzoek met ultrafoons naar voren

komt. Reden om het kerkzolder-

onderzoek als een aanvullende me-

thode te gebruiken.

Bezoek aan kerkzolders

In de winter van 1991/92 werden 150

kerken bezocht. Voorafgaand aan het

bezoek werd telefonisch een afspraak
gemaakt met de beheerder of koster.

In de torens en op de zolders werd ge-

zocht naar sporen van vleermuizen,

die op recente bewoning ofbewoning
in het verleden wijzen. De belangrijk-
ste sporen zijn de uitwerpselen, die

langetijd blijven liggen. Daarbij werd

onderscheid gemaakt tussen verse

mest en oude mest. Bij oude mest zijn
de uitwerpselen hard en niet gemak-

kelijk tussen twee vingers fijn te wrij-
ven. Ook kwam het voor, dat uitwerp-
selen onder een laag stof bedolven

waren. Verse mest valt tussen de vin-

gers snel in korreltjes uiteen, en dan

zijn de insektenresten vaak als fijne

glinsteringen herkenbaar. Zeer verse

mest is nog nat en heeftaan de buiten-

kant een natte glinstering. Deze mest

wijst op huidige aanwezigheid. Ook

werd gezocht naar dode vleermuizen,

maar die werden slechts bij hoge uit-

zondering gevonden.
In de zomer werden de kerken,

waar aanwijzingen voor recente be-

woning waren gevonden,opnieuw be-

zocht om vast te stellen of vleermui-

zen ’s zomers gebruik maakten van de

kerk en om welke soorten en aantallen

het ging. Hiervoor werd meestal de

avondperiode genomen,het moment

vóórdat de vleermuizen uitvliegen.
Ook werd buiten de kerk gepost om

uitvliegende dieren te tellen.

In het Staatsbosbeheer-archiefwer-

den alle oude gegevens, verzameld

tussen 1960 en 1984, geraadpleegd.
Van de periode 1960-1970 werd voor

de provincie Noord-Holland een

overzicht van de resultaten gemaakt.
In totaal zijn toen 147 verschillende

zolders een of meerdere malen be-

zocht. Dit zijn voor een deel dezelfde

zolders als degene die in 1991-1992

werden bezocht.

Een klein aantal zolders, waar in

1991-1992 verse mest werd gevonden,
is nog niet voor een tweedemaal in de

zomerperiode bezocht. Daarom zal

op verschillen in zichtwaarnemingen
Bezoek aan de kerk te Wadway.

Foto Martijn de Jonge
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van vleermuizen niet al te diep wor-

den ingegaan. Dit gebeurt wel voor de

59 kerken, die in beide perioden vol-

doende zijn onderzocht en daardoor

direct onderling vergelijkbaar zijn.

Laatvlieger aan top
In figuur 1 zijn op een kaart van

Noord-Holland de bezochte zolders

weergegeven. Hierop is aangeduid of

er verse sporen, oude sporen of hele-

maal geen sporen van vleermuizen

zijn aangetroffen. In de regio Noord-

en Midden Kennemerland, Amster-

dam en Waterlandzijn relatiefminder

kerken bezocht dan in West-Fries-

land, Schermer, en Zuid-Kennemer-

land (Haarlem). Van de 145 zolders

die in 1992 bezocht zijn, waren op 44

zolders (30%) verse sporen van vleer-

muizen te vinden. In 14% van de ker-

ken zijn in de zomer vleermuizenaan-

getroffen.
In tabel 1 staat het aantal verblijf-

plaatsen van de aangetroffen soorten.

Met negen verblijfplaatsen, waaron-

der tenminste vier kraamkolonies,
staat de laatvlieger Eptesicus serotinus

aan de top. Van de 20 kerken met

vleermuizen waren er twee waarin

meer dan een soort werd waargeno-

men, in één geval zelfs vier soorten.

Deze verbleven echter niet op de-

zelfde plek binnen de kerk.

Vergelijking met jaren ’60

In figuur 2 worden voor beide perio-

den de waarnemingen in categorieën
zichtbaar gemaakt. In 1992 werd in

46% van de kerken een verblijfplaats
van vleermuizen geconstateerd. Dit

percentage betreft zowel recent als

voormalig gebruikte verblijfplaatsen.
In de jaren ’60 waren er 85 van de 147

zolders (58%) met aanwijzingen voor

een verblijfplaats van vleermuizen.

Het verschil ligt hoofdzakelijk in een

geringer aantal recent gebruikte ver-

blijfplaatsen in 1992: beide catego-
rieën 'verse mest’ en 'vleermuizen'

werdenminder aangetroffen. In de ja-
ren '60 werden nog op 71 van de 147

zolders (48,3%) verse sporen gevon-

den; dit was dus nog meer dan het per-

centage zolders met verse of oude

mest samen in 1992. Op 19% van alle

zolders waren destijds bovendien één

of meerdere vleermuizen aanwezig.

Het aantal zolders, waar waarnemin-

gen op een recent verblijf van vleer-

muizen duiden, is daarmee met bijna

40% verminderd in vergelijking met

dejaren '60. Daarnaast is er nu een ho-

ger percentage zolders, waar uitslui-

tend 'oude mest’ is gevonden, een

toename van 9,5% naar 15,9%. Er zijn
nu dus 1,6 keer zoveel zolders, waar

waarnemingen op een uitsluitend in

het verleden gebruikte verblijfplaats
duiden. Deze toename kan deels te

wijten zijn aan een andere maniervan

Tabel 1. Aangetroffen soorten en hun aantal verblijf-

plaatsen in de onderzochte 145 Noordhollandse ker-

ken.

Figuur 2. Overzicht van de resultaten van onderzoek

naar vleermuizen op kerkzolders in 1960-1970 en in

1991-1992.

soort aantal

laatvlieger 9

grootoorvleermuis 8

meervleermuis 1

dwergvleermuis 3

watervleermuis 2
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indelen in verse of oude mest. Toch

zijn er aanwijzingen dat het om een

reële achteruitgang gaat; er zitten ver-

schillende zolders bij, waar in dejaren
’60 nog vleermuizen zaten, maar waar

nu alleen’oude mest’ werd gevonden.
Deze zolders zijn blijkbaar in de tus-

senliggende periode verlaten.

Dezelfde kerken

Resteert de vraag, of voorgaande ver-

gelijking wel een reëel beeld oplevert.
De kerken die in 1991/92 zijn onder-

zocht, zijn nietallemaal dezelfde ker-

ken als diegene die in de jaren ’60 zijn
bekeken. Zo werd, in tegenstelling tot

in de jaren ’60, in 1991/92 een groot
aantal kerken in het stedelijk gebied
van Zuid-Kennemerlandonderzocht,

waar de resultaten magerte noemen

zijn (zie figuur 1). Juist in de landelijk
gelegen dorpenzijn de resultatenveel

bevredigender.
Daarom is opnieuw een vergelij-

king gemaakt tussen 59 kerken, die in

beide perioden zijn onderzocht. Er

blijkt een toename te zijn (van 37%

naar 49%) van hetaantal zolders, waar

geen aanwijzingen waren voor een re-

cent gebruikte verblijfplaats. Bij een

vergelijking van de aanwezigheid van

vleermuizen zijn in figuur 3 alleen de

zolders met zichtwaarnemingen van

vleermuizen weergegeven. Immers,
het tellen van uitvliegers met behulp

van ultrafoons kon in de jaren ’60 nog

niet worden toegepast. Van de 16

vleermuiszolders blijven er dan 10

over (17%). Dit waren in de jaren ’60

nog 19 zolders (33%), en dit betekent

een achteruitgang van het aantal zol-

ders met zichtwaarnemingen van

bijna 50%. Van de 19 zolders in de ja-
ren ’60 zijn op 16 zolders (84%) groot-
oorvleermuizen Plecotus auritus waar-

genomen. Dit hoge percentage groo-

toren onder de zichtwaarnemingen
werd ook in 1991/92 gevonden (80%).

Schijntoename laatvlieger
Bij de andere zes (van de 16) kerken

werden vleermuizen niet direct door

zichtwaarneming op de zolderof inde

toren vastgesteld, maar met behulp

van ultrafoons in de uitvliegperiode.
In deze gevallen betrof het geen

grootoren, maar vooral laatvliegers.
Werd in de jaren ’60 slechts in één van

de 59 kerken een kolonie laatvliegers

gevonden (die overigens nu verhuisd

is), anno 1992 ging het om zeven ver-

blijfplaatsen, waarvan in totaal vier

grotere kolonies. Er lijkt dus een toe-

name opgetreden te zijn. De laatvlie-

gers hielden zich meestal op onder de

dakbedekking of in de spouwmuren.

Op deze zolders wees alleen verse

mest op de aanwezigheid van de vleer-

muizen. Verse mest was ook in de ja-
ren ’60 op die zolders aanwezig. Het

gaat hier dus om een schijntoename
van de laatvlieger, die veroorzaakt

wordt door een verbeterde inventari-

satie-methode. Waarnemingen met

ultrafoons zijn daaromniet in figuur 3

opgenomen.

Achteruitgang grootoorvleermuis

Het blijkt dat de achteruitgang van het

gebruik van kerkzolders door vleer-

Figuur 3. Vergelijking van de resultaten in 59 op

vleermuizen onderzochte kerken in de perioden
1960-1970 en 1991-1992.

Figuur 4.



muizen sinds de jaren ’60 voor bijna
100% op rekening komt van de groot-
oorvleermuis: van zestien zolders te-

rug naar acht (van de 59). Toch zijn er

ook drie zolders waar nu grootoor-
vleermuizen werden waargenomen

en waar ze in de jaren ’60 niet zaten.

Helaas gaat het omgekeerd om een

groter aantal kerken: in tien kerken

waar in de jaren ’60 grootoren zaten,

zijn ze nu niet meer aangetroffen, en

ontbrak in veel gevallen verse mest.

Er zijn vijfvan de 59 (8%) kerken waar

grootoren in beide perioden zijn ge-
vonden. Daarbij komt nog, dat de ge-
middelde groepsgrootte van de kolo-

nies grootoren sterk is afgenomen,
van 5,8 naar 3,6 dieren per kolonie.

Waren er in dejaren zestig nogenkele

kolonies van 20 of meer dieren, nu be-

stond de grootste waargenomen groep

slechts uit 11 individuen. Van de in

1967 27 exemplaren tellende kolonie

te Berkhout (West-Friesland), bleek

slechts een restant van 7 dierenover te

zijn. Het mag als een triest feit gelden
dat deze kolonie helaasook nu nog tot

de grootste behoort.

Houtverduurzaming
Er zijn verschillende oorzaken aan te

wijzen voor de achteruitgang van

vleermuizen op kerkzolders. Zo zijn
er de talrijke voorbeelden van de toe-

passing van giftige middelen (diel-
drin, lindaan, DDT, parathion) bij de

bestrijding van houtaantastendebok-

torren en knaagkevers, die vaak nega-
tieve gevolgen (met dodelijke afloop)
hadden voor vleermuizen (Braaksma
& van der Drift, 1972; Voute & Hane-

kamp, 1987; Mitchell-Jones et al.,

1989). Er zijn gevallen bekend waarbij
het gebruik van deze stoffen tot sterfte

onder vleermuizenleiddeofzelfs ver-

lies van een hele kolonie tot gevolg
had. Toch zijn er in Noord-Holland

nauwelijks voorbeelden van het ge-

bruik van bestrijdingsmiddelen op

kerkzolders waarmee het verlies van

zoveel kolonies kan worden verkl-

aard. Bovendien worden tegenwoor-

dig alternatieven gebruikt: de pyr-
ethroïden. Dit zijn synthetische stof-

fen op basis van plantaardige verbin-

dingen (van het plantengeslacht Chry-
santhemum) en deze zijn weinig giftig
voor zoogdieren. Er zijn zolders ge-

vonden, die recent behandeld waren

met pyrethroïden en waar verse mest

of zichtwaarnemingen op een verblijf

van vleermuizen duidde, zelfs al kort

na de behandeling. Ook werden tij-
dens het onderzoek geen dode vleer-

muizen gevonden op plekken, diekort

tevoren of reedsjaren geleden 'behan-

deld’waren. Andere auteurs constate-

ren vergelijkbare bevindingen (Roer,
1989). De aanpak van de houtconser-

vering lijkt daaromop de goede weg te

zijn als het gaat om het behoud van

vleermuizen, vooral omdat de goede
wil om met vleermuizen rekening te

houden meestal aanwezig is.

Renovatie kerken

De achteruitgang van vleermuizen

wordt voorts nog gewetenaan renova-

ties van kerken. Er zijn echter gereno-
veerde kerken waarin vleermuizen

momenteel een verblijfplaats vinden.

Er zijn ook gevallen, waarin renovatie

weliswaar heeft geleid tot het verlies

van de verblijfplaatsen op de zolders,
maar waarbij de kolonie vleermuizen

gewoon verhuisd is. Daarnaast zijn er

zolders in West-Friesland, waar nu

geen grootoren meer zitten en die

sinds de jaren ’60 noch gerenoveerd

noch 'behandeld’ zijn. Renovatie al-

leen kan daarom niet de reden zijn,
dat het zo slecht gaat met de grootoor-
vleermuis.

Verandering landbouwgebied
Het lijkt er sterk op dat de achteruit-

gang in Noord-Holland regiogebon-

Groepje grootoorvleermuizenop een kerkzolder.

Foto Martijn de Jonge
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den is, waarbij grootoren vooral in

West-Friesland de klos zijn. In de ja-
ren ’60 werden immers de meeste ver-

blijfplaatsen in West-Friesland ge-

vonden (Braaksma, 1969). Uit zowel

het onderzoek op kerkzolders als het

onderzoek met ultrafoons blijkt dat

grootoren in West-Friesland nog

maar schaars voorkomen, terwijl ze in

andere regio’s wel worden aangetrof-
fen.

Het landschap in West-Friesland is

de laatste decennia sterk veranderd.

Het gebied kent verschillende ruilver-

kavelingen die een sterke intensiver-

ing van het agrarisch grondgebruik

mogelijk maken. Waterrijke tuin-

bouwgebieden werden omgevormd
tot strak verkavelde intensief ge-

bruikte rijgebieden (veel sloten zijn

gedempt). De vele hoogstamboom-

gaarden met hun insektenrijke bloe-

sem en met het weidende vee (vlie-

gen) vormden een belangrijke voed-

selbron voor vleermuizen. De fruit-

teeltvindtnu plaats in laagstamboom-

gaarden, waar de teelt veel intensiever

is met een hoog gebruik van bestrij-
dingsmiddelen.

De graslandgebieden kenden eer-

tijds veel variatie in hoogte en ge-

bruiksintensiteit. Bovendien lagen er

verspreid over het gebied honderden

geïsoleerde drinkpoelen. De intensi-

vering van het graslandgebruik met

het regelmatig scheuren en egalise-

ren, de eenjarige bollenteelt en het

opnieuw inzaaien (’de reizende bol-

lenkraam’) zorgen voor een eenvor-

mige soortenarme grasmat.
Door al deze veranderingen is het

landschap eenvormiger geworden en

is de biomassa van insekten sterk ver-

minderd.Ook voor vleermuizen is het

daardoorzonder meer een minder ge-

schikt gebied geworden.

Biotoopverlies de oorzaak

De modale groepsgrootte van de

grootoren bedroeg anno 1992 twee

exemplaren. Toch waren er in de jaren
’60 ook veel 'kolonies’ die uit slechts

één dier bestonden. Betrof dit ook al

restanten van grotere groepen? Ofzijn
dit solitairedieren geweest? Het is be-

kend dat volwassen grootoren zeer

territoriaal zijn, en niet wegtrekken

als de omstandigheden ongunstiger
worden, maar honger lijden (Schmidt,

1991). De achteruitgang van zowel het

aantal groepen als de groepsgroottes

wijst er in ieder geval op, dat de om-

standigheden verslechterd zijn. Com-

bineren we dit met hetonderzoek met

ultrafoons, dan blijkt dat grote delen

van West-Friesland geen geschikt
leefgebied meer vormen voor de

grootoren.
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