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SAMENVATTING

Middels de Europese Habitatrichtlijn en de daaruit voortvloeiende Flora- en faunawet zijn alle
soorten vleermuizen strikt beschermd. Om binnen de Rotterdamse ruimtelijke planvorming
rekening te houden met de wettelijke zorgplicht en het duurzaam instandhouden van de
populaties van de soorten die in Rotterdam voorkomen is gestart met het Vleermuisplan
Rotterdam.
Het plan is opgezet door bSR en de Zoogdiervereniging VZZ en is opgebouwd uit vijf stappen.
Gestart wordt met het in kaart brengen van de huidige kennis. Door middel van gerichte
inventarisaties worden vervolgens leemtes in de actuele kennis opgevuld. Dit totaalbeeld wordt
gebruikt voor analyse van Rotterdam als leefgebied voor vleermuizen. Aan de hand van deze
analyse zal een richtlijn of protocol worden ontwikkeld ten behoeve van de omgang met
vleermuizen. Dit heeft als doel het traject van de ontheffingverlening te vereenvoudigen. Tot slot
is het noodzaak om het gegevensbestand goed te onderhouden en actualiseren.
Dit rapport is een weergave van de uitvoering van de eerste stap: het in kaart brengen van de
huidige kennis. Hierbij is uitgegaan van de periode 1998-2005. De gegevens van de meer dan
vijftig inventarisaties zijn verder aangevuld met losse waarnemingen.
In totaal maken negen soorten vleermuizen gebruik van het Rotterdams grondgebied. De wijze
van gebruik en frequentie van aanwezigheid verschilt per soort. De Gewone dwergvleermuis
(Pipistrellus pipistrellus) is de meest algemene vleermuissoort binnen Rotterdam en maakt ook
het meest veelzijdig gebruik van Rotterdam als leefgebied. Voortplanting, jacht en overwintering
vinden allemaal binnen de gemeentegrens plaats. De Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus
nathusii) staat op een goede tweede plaats. De mannetjes zijn in het najaar baltsend in de
groenere delen van de stad aan te treffen. Voor het baren en grootbrengen van jongen trekken
de vrouwtjes naar het buitenland.
Met lagere aantallen, maar verspreid over de stad wordt de Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
waargenomen. In 2003 is van deze soort op Rotterdam Zuid een kraamverblijf aangetroffen. In
datzelfde jaar is een groep van tien tot vijftien dieren jagend boven de Overschiese Plasjes
aangetroffen, meestal betreft het solitaire dieren.
Binnen Rotterdam komen drie soorten van het geslacht Myotis voor. De Watervleermuis (Myotis
daubentonii) beperkt zich tot de grotere groengebieden en de stadsranden. Regelmatig wordt
deze soort foeragerend boven water aangetroffen. In 2005 is een kraamkolonie in Hordijkerveld
aangetroffen. In de bunkers in de duinen van Hoek van Holland overwinteren jaarlijks vijftig tot
honderd exemplaren. Minder algemeen is de Meervleermuis (Myotis dasycneme). Hiervan
worden jaarlijks slechts enkele waarnemingen gedaan van foeragerende en passerende dieren
boven de grotere wateren en in groengebieden. In het Staelduinse Bos overwinteren enkele
meervleermuizen. De in Hoek van Holland voorkomende Baardvleermuis (Myotis mystacinus)
wordt bijna jaarlijks tijdens wintertellingen in bunkers aangetroffen. Alleen van het Staelduinse
Bos is bekend dat ze hier ook ’s zomers aanwezig zijn. Het is waarschijnlijk dat ook in de duinen
van Hoek van Holland wordt gefoerageerd.
De Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) is aangetroffen in de grotere groengebieden
met oudere bomen. In het Kralingse Bos zijn baltsende dieren waargenomen, een kraamverblijf
bevindt zich in het Staelduinse Bos en ’s winters verblijft deze soort met een tiental exemplaren in
de bunkers van het Vinetaduin en het Staelduinse Bos.
Van de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) en Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) zijn
verspreid over de stad enkele waarnemingen bekend.
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1

INLEIDING

Sinds de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet in 2002 is Nederland bekend met de
beschermde status van vleermuizen. Vanwege hun opname op Bijlage IV van de Europese
Habitatrichtlijn zijn alle soorten opgenomen in de categorie van strengst beschermde soorten.
Ook in Rotterdam komen vleermuizen voor. En aangezien het zowel gebouw- als
boombewonende soorten zijn, kunnen zij overal opduiken. De Flora- en faunawet vraagt bij
werkzaamheden die een negatief effect kunnen hebben op het voorkomen van vleermuizen
uitgebreid onderzoek om te kunnen bepalen of de duurzame instandhouding van de soort niet in
gevaar komt. Pas dan kan een ontheffing verkregen worden, vaak onder voorwaarden.
Omdat vleermuizen zo wijd verspreid voorkomen in Rotterdam, is het nodig om te komen tot een
procedure in de planvorming waarin onderzoek naar het (potentieel) voorkomen van vleermuizen
op een adequate manier wordt opgenomen. Een eerste aanzet hiertoe is geschreven door DCMR
Milieudienst Rijnmond (Ensing 2004).
Daarnaast heeft bSR ecologisch advies samen met de Zoogdiervereniging VZZ een voorstel
geschreven om te komen tot een pro-actieve manier van omgang met vleermuizen in de
ruimtelijke ontwikkeling (Backerra & Epe 2004). Dit zogenaamde Vleermuisplan Rotterdam
bestaat uit een aantal stappen:
• huidige kennissituatie over het voorkomen van vleermuizen in Rotterdam in beeld
brengen;
• om de leemtes in de actuele kennis op te vullen worden gericht inventarisaties
uitgevoerd; de nadruk ligt hierbij op (potentieel) voor vleermuizen belangrijke gebieden
en voor vleermuizen (schijnbaar) minder interessante gebieden;
• op basis van de dan beschikbare informatie vindt vervolgens een analyse plaats van
Rotterdam als leefgebied voor vleermuizen;
• ontwikkelen en implementeren van een richtlijn/protocol voor omgang met vleermuizen in
de ruimtelijke ontwikkeling gericht op een duurzame instandhouding van populaties in
Rotterdam; doel hiervan is een eenvoudiger ontheffingsverleningstraject te kunnen
volgen;
• onderhouden gegevensbestand.
Voor een uitgebreidere toelichting van de stappen en de fasering wordt hier verwezen naar
Backerra & Epe (2004).
Op verzoek van de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt in dit rapport de eerste stap uitgewerkt. In
deze rapportage wordt alle beschikbare kennis over de in Rotterdam voorkomende soorten
vleermuizen samengevat. Naast de bekende verspreiding binnen Rotterdam, wordt ook aandacht
besteed aan de ecologie van de soorten.
In het eerstvolgende hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied beschreven en de keuze voor de
begrenzing gemotiveerd. Daarop volgt een overzicht met alle vleermuisinventarisaties welke in de
periode 1998-2005 in het onderzoeksgebied zijn uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden het
herkennen van soorten en de inventarisatiemethode, de wijze waarop de gegevens zijn
verkregen toegelicht. De soortenomschrijving en de Rotterdamse situatie komen in hoofdstuk 4
aan bod. Dit is verder inzichtelijk gemaakt door verspreidingskaartjes.
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GEBIEDSBEGRENZING EN GEBRUIKTE GEGEVENS

2.1

Gebiedsbegrenzing

Voor wat betreft de projectmatig verzamelde gegevens over het voorkomen van vleermuizen is
als gebiedsbegrenzing de gemeentegrens van Rotterdam aangehouden, exclusief het
havengebied. Dit betekent dat in dit rapport ook de gegevens van de deelgemeenten Hoek van
Holland en Hoogvliet zijn meegenomen. De keuze om het havengebied buiten beschouwing te
laten komt voort uit het feit dat het Havenbedrijf Rotterdam N.V. als beheerder van dit gebied een
eigen op de specifieke situatie toegespitste werkwijze volgt om op een zorgvuldige manier om te
gaan met de vigerende natuurwetgeving. Bovendien is uit eerder onderzoek gebleken dat het
havengebied zeer onaantrekkelijk is voor vleermuizen (Epe et al. 2000; Mostert & Van Meurs
2000).
De projectmatig verzamelde gegevens zijn aangevuld met losse waarnemingen; hiervan valt een
klein deel buiten de gemeentegrens van Rotterdam.

2.2

Inventarisatieoverzicht

De verspreidingsgegevens die in Hoofdstuk 4 per soort worden weergegeven zijn voor het
grootste deel afkomstig uit inventarisaties die speciaal gericht waren op het voorkomen van
vleermuizen. Deze gegevens zijn aangevuld met losse waarnemingen die voor het grootste deel
afkomstig zijn van de Vogel- Vleermuis- en Vlinderwerkgroep Noordrand (P. van Dalen) en
gegevens uit de vleermuizenopvang en klachtenafhandeling van de Zoogdierwerkgroep ZuidHolland (A. van Meurs).
Gegevens van voor 1998 zijn niet meegenomen in dit rapport. Pas met de oprichting van bureau
Stadsnatuur Rotterdam eind 1997 worden in Rotterdam regelmatig vleermuisinventarisaties
uitgevoerd en goed gearchiveerd. Van voor die tijd is de hoeveelheid data zeer beperkt. Zover
deze oudere gegevens bekend zijn bij bSR en relevante informatie opleveren voor de
verspreiding van een bepaalde soort binnen Rotterdam, zijn deze gegevens natuurlijk
meegenomen.
In Tabel 1 staat een overzicht van alle inventarisaties uit de periode 1998-2005 die bij bSR
bekend zijn.
Tabel 1. Overzicht vleermuizeninventarisaties Rotterdam 1998-2005+ de gebruikte afkortingen van de organisaties: bSR:
bureau Stadsnatuur Rotterdam/bSR ecologisch advies; SLR: Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam; SVb: Stichting
Vleermuisbureau, VZZ: Zoogdiervereniging VZZ; Zwg Z-H: Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland.

6

jaar

gebied

type inventarisatie

inventariseerder(s)

organisatie

1998

Eschpolder

gebiedsinventarisatie

SLR

1998

Park de Twee Heuvels

gebiedsinventarisatie

1998-1999

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

D. Collins, N. Brandenburg & J.
Mulder
D. Collins, N. Brandenburg & J.
Mulder
onbekend

1999

Schiebroekse Park

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs, & R. van der Kuil

SVb

1999-2000

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

onbekend

Zwg Z-H

2000-2001

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

onbekend

Zwg Z-H

2001

Katendrechtse Lagedijk 3xx

kolonietelling

F. Brekelmans, & A. van Meurs

bSR & Zwg Z-H

2001-2002

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

onbekend

Zwg Z-H

2002

Eschpolder

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs

Zwg Z-H

2002

Van Brienenoordeiland

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs

Zwg Z-H

2002

Park Zestienhoven

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs

Zwg Z-H

2002-2003

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

onbekend

Zwg Z-H

SLR
Zwg Z-H
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jaar

gebied

type inventarisatie

inventariseerder(s)

organisatie

2003

Noorderkanaal noordoever

gebiedsinventarisatie

J. Mulder, H. Bakkenes & T. Knoope

SLR

2003

Zuiderpark

gebiedsinventarisatie

SLR

2003

Kralingse Bos

2003

Zuidwijk

gebiedsinventarisatie, incl.
mistnetten en
vleermuiskasteninspectie
gebiedsinventarisatie

J. Mulder, H. Bakkenes & T. Knoope
plus A. van Meurs
A.-J. Haarsma

VZZ

2003

Verlengde Zuiderparkweg

gebiedsinventarisatie

H. Limpens, A.J. Haarsma, G.
Achterkamp & R. van der Kuil
G. Achterkamp & A.-J. Haarsma

2003

Schiebroekse Park

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs & R. van der Kuil

Zwg Z-H

2003

Rotterdam Airport

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs

Zwg Z-H

2003

MCRZ

gebiedsinventarisatie

A.-J. Haarsma

Zwg Z-H

2003

Heemtuin Reyerdijk

gebiedsinventarisatie

A. van Meurs

Zwg Z-H

2003

Wartburg

gebiedsinventarisatie

A.-J. Haarsma

Zwg Z-H

2003

Terbregseweg 17

gebouwencheck

A. van Meurs

Zwg Z-H

2003

braak Ondersim

gebiedsinventarisatie

F. Brekelmans

bSR

2003

buurttuin IJsselmonde

gebiedsinventarisatie

F. Brekelmans

bSR

2003-2004

Vinetaduin, bunkers

wintertelling

onbekend

Zwg Z-H

2004

Heemtuin Reyerdijk

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Park de Twee Heuvels

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Groenenhagen-Tuinenhoven

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Parkstad

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

MCRZ

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

AKZO-terrein

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Nieuw-Crooswijk

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Polsgebied Katendrecht

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Pendrecht

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Pascalweg

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Zuiderpark - 4 gebouwen

gebouwencheck

G. Achterkamp

VZZ

2004

Afrikaanderplein - 1 gebouw

gebouwencheck

G. Achterkamp

VZZ

2004

Meeuwenplaat

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Vierhavenstraat

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004

Heerlijkheid

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp

VZZ

2004-2005

Roomse duinen noord

gebiedsinventarisatie

VZZ

2004-2005

Duindorp

gebiedsinventarisatie

2005

Lombardijen

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp, A.-J. Haarsma, E.A.
Jansen, B. van Noort & B. Noort
G. Achterkamp, A.-J. Haarsma, E.A.
Jansen, B. van Noort & B. Noort
A. van Meurs & B. Noort

2005

Motorstraat

gebiedsinventarisatie

K. Mostert & M. Epe

VZZ & bSR

2005

Bospolder-Tussendijken

gebiedsinventarisatie

R. van der Kuil & A. van Meurs

VZZ

2005

IJsselmondse Randweg

gebiedsinventarisatie

F. Brekelmans & M. Epe

bSR

2005

Hoogvliet

gebiedsinventarisatie

VZZ

2005

baggerbos Doenkade

gebiedsinventarisatie

G. Achterkamp, R. van der Kuil, A.
van Meurs & K. Mostert
F. Brekelmans

2005

Hordijkerveld

gebiedsinventarisatie

2005

tussenboezem Rotte

2005

Overschiese Kleiweg

Zwg Z-H

Zwg Z-H

VZZ
VZZ

bSR
VZZ

gebiedsinventarisatie

P.J.H. van der Linden & C.
Achterberg
E.A. Jansen

gebiedsinventarisatie

F. Brekelmans & A. van Meurs

bSR & Zwg Z-H

VZZ

2005

groenstrook Hart IJsselmonde

gebiedsinventarisatie

F. Brekelmans, M. Epe & M. Backerra

bSR

2005

Groene kruisweg

gebiedsinventarisatie

VZZ & bSR

2005

Lepelaarsingel

gebiedsinventarisatie

2005

Gordelweg

gebiedsinventarisatie

2005

Erasmus MC

gebiedsinventarisatie

R. van der Kuil, G. Achterkamp, A.
van Meurs & M. Epe
R. van der Kuil, G. Achterkamp & M.
Epe
H. Limpens, A. Spitzen-Van der
Sluijs, F. Brekelmans & M. Epe
M. Epe
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3

ONDERZOEK NAAR VLEERMUIZEN

3.1

Determinatie

Essentieel bij onderzoek naar vleermuizen is het gebruik van een zogenaamde batdetector die de
(soort- en gedragsspecifieke) ultrasone geluiden omzet in voor het mens hoorbare geluiden. In de
meeste gevallen wordt gebruik gemaakt van een eenvoudige variant van de batdetector die is
voorzien van een frequentieknop en een volumeknop. Een veelgebruikt type is de Pettersson
D100. In sommige gevallen is (ook) gebruik gemaakt van geavanceerdere modellen waarbij het
mogelijk is om geluiden op te nemen en (vertraagd) af te spelen, de Pettersson D240x.
Aangezien naast geluid ook zaken als grootte, vorm en manier van vliegen van belang kunnen
zijn bij de determinatie, wordt ook gebruik gemaakt van een sterke zaklamp.

3.2

Onderzoeksmethoden

In deze paragraaf wordt een volledig vleermuisonderzoek omschreven, gebaseerd op de
optimale aanpak van de Zoogdiervereniging VZZ, zoals beschreven in Achterkamp & Limpens
(2004).
Omdat verschillende soorten afhankelijk van bijvoorbeeld de periode in het jaar,
weersomstandigheden en de fysieke situatie ter plaatse verschillend gedrag vertonen is vaak
uitgebreid seizoenrond onderzoek nodig. Indien een opdracht voor vleermuisonderzoek
halverwege het seizoen verstrekt wordt, is dan ook vaak verder onderzoek nodig in het volgende
seizoen indien het onderzoek de basis vormt voor een ontheffingsaanvraag van de Flora- en
faunawet. Op basis van expertise en wanneer bekend is wat de geplande werkzaamheden zullen
zijn, is echter vaak ook wel aan te geven welke deel van het onderzoek achterwege kan blijven.
Voorafgaand aan het veldwerk wordt altijd gekeken wat er uit het (recente) verleden bekend is
over het voorkomen van vleermuizen in het projectgebied en de directe omgeving. Alle informatie
is hierbij interessant: winter-, kraam- of baltsverblijfplaatsen, vliegroutes en foeragerende dieren.
Het veldwerk start in maart. Een eerste verkenning bestaat uit het in kaart brengen van de
potentieel te gebruiken landschapselementen, vliegroutes en foerageergebieden van de
verschillende soorten vleermuizen. Daarnaast kunnen in de periode maart-april baltsende
exemplaren van de Gewone grootoorvleermuis worden aangetoond. Deze kunnen zich dan in de
directe nabijheid van hun winter- en/of zomerverblijfplaats bevinden. De verblijfplaatsen kunnen
zowel gebouwen als boomholtes zijn.
In de periode mei tot en met juli richt de aandacht zich op de (kraam)verblijfplaatsen. Afhankelijk
van de voorkomende soorten zijn deze te vinden in bebouwing of bomen. Het opsporen van deze
verblijfplaatsen gebeurt door ’s avonds tegen de stroom van uitvliegende vleermuizen in de
vliegroute te volgen naar de verblijfplaats. Een andere methode is ’s ochtends op zoek gaan naar
voor de ingang van een verblijfplaats zwermende vleermuizen. Indicaties voor de aanwezigheid
van een verblijfplaats kunnen ook verkregen worden door te zoeken naar uitwerpselen of
verkleuringen van gevel of boomschors. Deze verkleuringen worden veroorzaakt door een
combinatie van ontlasting van de vleermuizen, boomsappen door beschadiging en langs de
boomstam afstromend regenwater. Om het aantal dieren in een gevonden verblijfplaats te
kunnen bepalen wordt in de nabijheid gepost om de uitvliegende vleermuizen te tellen; als de
situatie ter plaatse dat noodzakelijk maakt, wordt dit met meerdere personen gedaan.
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Ook kunnen vleermuizen gevangen worden met mistnetten. In het Kralingse Bos werd op die
manier een zogend vrouwtje gevangen. Gezien het feit dat het dier vroeg in de avond gevangen
werd, duidt dit op de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats in de directe omgeving (Haarsma
2003).
Gevangen vleermuizen kunnen worden voorzien van speciale zendertjes, waardoor het mogelijk
is individuele dieren te volgen. Dit levert belangrijke informatie op over jachtgebieden, vliegroutes
en verblijfplaatsen. Het werken met mistnetten en zendertjes mag alleen worden gedaan door
daarvoor opgeleide specialisten en altijd met een ontheffing van het ministerie van LNV.
Met behulp van een boomcamera (ook wel endoscoop genoemd) is het mogelijk om potentiële
verblijfplaatsen ook buiten het seizoen te inspecteren. Deze methode is arbeidsintensief en het is
meestal niet altijd mogelijk om enkel op basis van dit type onderzoek te constateren dat er geen
verblijfplaats aanwezig is.
Bij een aantal soorten is er overigens sprake van een netwerk van vaste verblijfplaatsen die
gedurende het seizoen achtereenvolgens betrokken worden. Hierdoor is op enig moment altijd
een aantal verblijfplaatsen niet bewoond en daarmee moeilijk (of niet) vast te stellen.
Over de hele periode waarin vleermuizen actief zijn moet onderzoek plaatsvinden naar
foerageergebieden en vliegroutes. De belangrijkste tijd voor dit onderzoek is vanaf eind april tot in
september. Omdat afhankelijk van het seizoen, het weer en het prooiaanbod vaak andere
plekken worden bezocht kan om dit goed te onderzoeken niet worden volstaan met één of enkele
korte bezoeken.
In de periode augustus tot en met september wordt gezocht naar solitaire baltsende mannetjes
van beide dwergvleermuizen en de Rosse vleermuis. De Gewone dwergvleermuis vliegt hierbij
roepend in zijn territorium in de buurt van zijn baltsplaats. De Ruige dwergvleermuis en de Rosse
vleermuis roepen vanuit hun (territorium)boom.
De maanden november en december zijn het geschikte moment om te zoeken naar mogelijke
baltsende exemplaren van de Tweekleurige vleermuis. Mannetjes vliegen onder andere langs de
zuidkant van hoge gebouwen, zoals kerken en flats. Dit is het stedelijk alternatief voor de hoge
rotswanden elders in het leefgebied van deze soort. Dit geluid is met het ‘blote’ oor en met de
bat-detector te horen.
In de wintermaanden kunnen ook bekende en potentiële winterverblijfplaatsen worden
geïnspecteerd, dit kunnen zijn zolders, kelders, boomholtes, vleermuiskasten of bunkers.
Bij analyse van de gegevens is het van belang dat de bevonden resultaten van de verschillende
bezoeken en methodieken worden samengevoegd. Op basis van deze informatie kan bepaald
worden welke locaties en (landschaps)elementen - die samen het netwerk van verblijfplaatsen,
jachtgebieden en vliegroutes vormen - voor de ter plaatse aanwezige vleermuizen van belang
zijn. Hiermee dient vervolgens rekening te worden gehouden.
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4

RESULTATEN

4.1

Algemeen

De inventarisaties welke genoemd zijn in Tabel 1 zijn ingetekend in de overzichtskaarten rechts
van deze pagina (Figuur 1). Deze vlakken zijn zwart of roodbruin gekleurd, dit is afhankelijk of
tijdens de inventarisatie ook daadwerkelijk vleermuizen zijn aangetroffen. Van de vlakken die
geheel en enkel transparant rood zijn gekleurd zijn enkel losse waarnemingen van vleermuizen
bekend. Van de overige (lege) gebieden is niets bekend.

4.2

Resultaten per soort

toelichting
In deze paragraaf worden alle in Rotterdam voorkomende vleermuissoorten behandeld. Elke
soort heeft twee pagina’s, op de linkerpagina staat algemene en ecologische informatie over de
soort, aangevuld met de Rotterdamse situatie voor wat betreft het bekende voorkomen. De
rechterpagina bevat twee verspreidingskaartjes. In het bovenste kaartje staan de
verspreidingsgegevens van Rotterdam stad, inclusief Hoogvliet. Daaronder is het
verspreidingsbeeld van Hoek van Holland weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de
Rotterdamse situatie zoals in woord en beeld in dit rapport is weergegeven gebaseerd is op
informatie en gegevens welke bij bSR bekend zijn. Deze zal, bij het doorspitten van andere
databestanden, ongetwijfeld nog enigszins kunnen worden aangevuld. Gegevens uit het
havengebied zijn niet meegenomen voor het samenstellen van de verspreidingskaartjes.
Bij de algemene beschrijving van de soorten is gebruik gemaakt van de volgende literatuur en
bronnen: Boonman et al. (2006), Broekhuizen et al. (1992), Drees & Bongers (2005), Haarsma &
Van Meurs (2002), Helmer et al. (1988), Hoogervorst (2002), Lange et al. (1994), Limpens
(2001), Limpens & Twisk (2004), Lina (2001), www.vleermuis.net en de Zoogdierwerkgroep ZuidHolland.
In de verspreidingskaarten is de volgende informatie per soort opgenomen:
• de soort is in het kilometerhok aanwezig, dat wil zeggen foeragerend, passerend,
dood of levend op straat of in de tuin aangetroffen;
• de soort is baltsend in het kilometerhok waargenomen;
• de soort heeft in het kilometerhok een kraamverblijfplaats ofwel
voortplantingsverblijfplaats;
• de soort heeft in het kilometerhok een winterverblijfplaats;
• de soort heeft in het kilometerhok van overige verblijfplaatsen, dit zijn bijvoorbeeld
tussenverblijfplaatsen in het zomerhalfjaar en solitaire dieren.
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Figuur 1. Overzicht van inventarisaties en waarnemingen van vleermuizen in Rotterdam (boven) en Hoek van Holland
(linksonder).
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4.2.1 Watervleermuis Myotis daubentonii
algemene informatie
andere naamgeving
kenmerken

te verwarren met

voorkomen Nederland
biotoop

jacht

voedsel
vliegroutes
voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen

verstoringgevoeligheid

Middelgrote tot kleine vleermuis. Heeft relatief lange voeten die gebruikt worden voor het vangen van prooi
op water. Buik is licht van kleur en staat in contrast met de donkerbruine rugzijde. De snuit en oren hebben
een relatief lichte kleur.
Het geluid van Watervleermuis kan in sommige gevallen verward worden met andere soorten van het genus
Myotis, zoals de Meervleermuis en de Baardvleermuis. Boven water kan deze verwarring ontstaan op basis
van geluid én zicht met de Meervleermuis, aangezien beide soorten vlak boven water jagen. Op een
vliegroute boven land kan hij verward worden met de kleinere Baardvleermuis en enkel op zicht met beide
dwergvleermuizen.
Algemene ‘stand’vleermuis, wijd verspreid in Nederland, plaatselijk in grote aantallen.
Bossen en parken met voldoende oude bomen, afgewisseld met voldoende wateren, bij voorkeur enigszins
beschut en vrij van drijvende of uitstekende waterplanten. Voorbeelden van gebruikte wateren zijn beken,
singels, vijvers, kanalen, plassen en meren.
Vliegt vanaf half uur na zonsondergang uit voor één lange vlucht gedurende de nacht en legt hierbij een
afstand af van enkele tot tien kilometers. Jaagt twintig tot vijftig centimeter boven enigszins beschut water of
tot vijf meter hoogte rondom bomen. Prooi wordt met de bek of de vleugels gevangen of met de grote voeten
van het water geschept. Rust tijdens jacht hangend aan takken, muren of onder bruggen.
Kleine insecten als muggen, kokerjuffers en ook wel gaasvliegen, kleine vlinders of kevers.
Meestal vaste route langs lijnvormige landschapselementen, gelegen tussen jachtgebied en
zomerverblijfplaats.
Tijdens een wakker moment in de winterslaap vindt meestal de paring plaats; dit gebeurt echter al vanaf
september en gaat door tot in het voorjaar. Twintig tot vijftig vrouwtjes (zelden tot tweehonderd) bezetten
vanaf mei de kraamkamer. Elke twee tot drie dagen wordt van kraamverblijf gewisseld. De vrouwtjes en
jongen in het kraamverblijf kunnen worden vergezeld door solitaire mannetjes. Jongen worden half tot eind
juni geboren en zijn na vier tot vijf weken vliegvlug. In augustus worden de kraamkamers verlaten.
Kraamverblijven zitten in boomholten van oude loofbomen, enkele malen in gebouwen, bruggen en
riooloverstorten. Solitaire mannetjes en groepen mannetjes zijn gevonden in boomholten, muurspleten,
spleten onder bruggen en soms ook in vogelkasten of vleermuiskasten.
Op ‘relatief’ kleine afstand van zomerverblijf: minder dan honderd kilometer; veelal in kelders, oude
waterputten en bunkers, waarschijnlijk ook in holle bomen. Al vanaf augustus worden winterverblijven
invasief bezocht door zowel mannetjes als vrouwtjes. Het betreft voornamelijk verkenningsvluchten van
jonge dieren. Eind augustus/begin september zijn de dieren zeer actief en kunnen ze in zwermen bij de
potentiële verblijfplaatsen worden waargenomen.
Vermijdt zoveel mogelijk drukke wegen en licht op zowel vliegroutes als in jachtgebieden.

Rotterdamse situatie
historisch

De eerste bekende Rotterdamse waarneming stamt uit de periode 1946-1969, gedaan in het uurhok waartoe
onder andere het zuidwestelijk deel van het Kralingse Bos en Het Park bij de Euromast toe behoren. Ook uit
de periode 1970-1988 is de soort uit dit uurhok bekend. Daarnaast is in deze periode de soort in de
uurhokken van Hoek van Holland, Oranjebuitenpolder en ten zuiden van de Maasvlakte waargenomen.

recent

Het recente verspreidingsgebied van de Watervleermuis is voornamelijk beperkt tot het Kralingse Bos en de
directe omgeving en de stadsranden. In de noordrand lijkt het Schiebroekse Park het belangrijkste te zijn.
Tijdens een mistnetonderzoek in het Kralingse Bos in de zomer van 2003 is vroeg op de avond een zogend
vrouwtje gevangen, hetgeen wijst op een kraamverblijfplaats in de directe omgeving. In de zomer van 2005
is in de zuidrand van Hordijkerveld een kolonie van veertig tot vijftig dieren aangetroffen, de exacte locatie
van de verblijfplaats is niet gevonden. In het najaar van 2004 zijn waarnemingen van foeragerende dieren
gedaan boven de sloot ten westen van de Algemene Begraafplaats Crooswijk en boven de watergang langs
de Exercitiestraat. Het is onduidelijk waar de dieren vandaan kwamen. Het lijkt aannemelijk dat op beide
begraafplaatsen voldoende bomen aanwezig zijn waar de soort een verblijf in kan hebben. Aangezien
waarnemingen voornamelijk zijn verricht tijdens avonden met voor vleermuizen ongunstige
weersomstandigheden is het echter ook goed mogelijk dat het dieren betreft die bijvoorbeeld in het Kralingse
Bos hun verblijf hebben en bij slecht weer uitwijken naar meer in de luwte gelegen locaties. Van de
overwinterende vleermuizen in de bunkers in de duinen van Hoek van Holland is de Watervleermuis met
jaarlijks vijftig tot honderd exemplaren het best vertegenwoordigd.
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Figuur 2. Recent voorkomen van de Watervleermuis (Myotis daubentonii) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven) en
Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.2 Meervleermuis Myotis dasycneme
algemene informatie
andere naamgeving
kenmerken

te verwarren met
voorkomen Nederland
biotoop

jacht

voedsel
vliegroutes
voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen

verstoringgevoeligheid

Middelgrote vleermuis met vrij grote vleugels. Net als de Watervleermuis heeft ook de Meervleermuis grote
voeten om zijn prooi op of in het water mee te vangen. In tegenstelling tot andere soorten van het geslacht
Myotis heeft de Meervleermuis vrij grote neusknobbels. De snuit is bruin van kleur. Verder is er een relatief
scherpe begrenzing tussen donkere bovenzijde en grijswitte onderzijde.
De soort kan verward worden met de Watervleermuis. De Meervleermuis is echter groter, heeft een voorkeur
voor grotere open wateren en vliegt rechtlijniger en sneller.
Voor de Europese populatie is Noordwest-Nederland, van Rotterdam tot aan de Lauwersmeer in de
zomermaanden erg belangrijk. De zomerpopulatie werd in 1997 geschat op acht- tot tienduizend dieren.
Netwerk van grote wateren als plassen, meren, grachten, vaarten, rivieren en kanalen dat de verschillende
jachtgebieden (moerassen, bossen en weiden) met elkaar verbindt. Bij veel wind maken ze gebruik van de
luwte van oeverbegroeiing zoals rietkragen.
Jaagt in snelle rechtlijnige vlucht (tot wel 35 km/u) op ongeveer halve meter boven water van minimaal tien
meter breed, met uitvallen naar de begroeide oever. Incidenteel wordt ook op grotere hoogte (zes à tien
meter) gejaagd. Tijdens de jacht worden ook weiden en bosranden opgezocht. Beschutte wateren worden
gemeden. Vliegt vanaf een half uur na zonsondergang meestal per nacht één keer uit, soms twee keer. Legt
tijdens een jachtvlucht afstanden af tot wel twintig kilometer van de verblijfplaats.
Overwegend dansmuggen, waarvan de larven van het wateroppervlak worden geplukt, en kokerjuffers,
vliegjes, vlinders en kevers.
Grote afstanden naar het jachtgebied worden over het netwerk van wateren afgelegd; dichtbij gelegen
gebieden worden ook bereikt via landschapselementen als bomenrijen, houtwallen, dijken, heggen en tuinen.
De paring vindt plaats vanaf half augustus in het paarterritorium. Dit is al minstens een maand door het
mannetje bezet. Paargroepen zijn aangetroffen in nest- en vleermuiskasten en boomholtes. Net als bij de
andere soorten van het genus Myotis wordt door de Meervleermuis ook in het winterverblijf gepaard. In mei
worden de kraamkamers in gebouwen door de vrouwtjes in gebruik genomen, mannetjes leven op dit
moment solitair of in kleine groepjes verspreid. Per kraamkamer bedraagt het aantal vrouwtjes van enkele
tientallen tot honderden. Soms kan gewisseld worden van kraamkamer binnen het netwerk van
verblijfplaatsen. Mannetjes zijn hierin flexibeler en wisselen regelmatig van verblijfplaatsen. Een verblijfplaats
kan gedeeld worden met andere soorten als beide dwergvleermuizen, Watervleermuis en Laatvlieger. Vanaf
de eerste helft van juni worden de jongen geboren en vier tot zes weken later zijn ze zelfstandig. In augustus
zijn de kraamkamers verlaten.
Kraamkamers bevinden zich op zolders, waarbij de vrouwtjes vaak in grote groepen in de nok hangen, maar
ook in spouwmuren en onder dakpannen. Solitaire dieren zijn ook in boomholten en vleermuiskasten aan te
treffen.
In de winter trekt het merendeel weg naar de grotten, groeven, kelders, forten en oude steenfabrieken van
Zuid-Limburg, Duitsland, België en Noord-Frankrijk. De circa vijfhonderd dieren die in de bunkers in de
duinen tussen Scheveningen en Katwijk achterblijven vormen de grootst bekende winterpopulatie voor
Europa. De overwinterende dieren zitten dan of weggedrukt in spleten of hangen vrij aan muren en plafonds.
De winterslaap duurt van oktober tot midden maart/begin april.
Bruggen lager dan één meter en een sterke verlichting van zowel vliegroute als foerageergebied vormen een
probleem.

Rotterdamse situatie
historisch
recent
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Uit de periode 1970-1988 is enkel in het uurhok van de Oranjebuitenpolder de Meervleermuis waargenomen.
In deze periode kwam Zuid-Holland net in beeld als onderdeel van het zomerverspreidingsgebied.
De Meervleermuis lijkt vooralsnog beperkt tot de grotere wateren en groengebieden. In de omgeving van het
Kralingse Bos is de Meervleermuis alleen boven de Kralingse Plas en de Boezem waargenomen. De
Boezem fungeert hier waarschijnlijk als verbindingsroute met andere foerageergebieden (Boezem-RotteBergse Plassen?). In het bij Hoek van Holland gelegen Staelduinse Bos overwinteren meervleermuizen.
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Figuur 3. Recent voorkomen van de Meervleermuis (Myotis dasycneme) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven) en
Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.3 Baardvleermuis Myotis mystacinus
algemene informatie
andere naamgeving
kenmerken

te verwarren met

voorkomen Nederland

biotoop
jacht

voedsel
vliegroutes
voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen

verstoringgevoeligheid

Snorvleermuis; Gewone baardvleermuis; Kleine baardvleermuis (de Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii)
wordt ook wel Grote baardvleermuis genoemd).
Kleine levendige vleermuis met kleine voeten, vrij smalle vleugels en een donkere snuit en oren. De vacht is
lang en iets kroezig. De haarbasis is donkergrijs. De buikzijde is donker grijsbruin gekleurd, de rugzijde is
sterk variabel, van donker notenbruin of grijsbruin tot soms lichtbruin.
Op zicht en met batdetector is de Baardvleermuis niet of nauwelijks te onderscheiden van de Brandt’s
vleermuis, deze laatste is echter zeer zeldzaam en lijkt met enkele exemplaren beperkt tot voornamelijk
Zuid-Limburg. Met de batdetector is de soort ook nog met enkele andere soorten van het genus Myotis te
verwarren. Kan door formaat verward worden met Gewone dwergvleermuis. Wanneer Watervleermuis boven
land vliegt kan ook hier verwarring optreden.
Zeldzaam, maar komt wel in heel Nederland voor. Er zijn weinig zomerwaarnemingen bekend, doordat
waarschijnlijk snel verwarring kan optreden met andere soorten. Wel zijn verspreid over het hele land
kolonies aangetroffen, en zicht- en geluidwaarnemingen gedaan. Gedurende de wintermaanden wordt hij
echter overal in relatief grote aantallen aangetroffen. Omdat de Baardvleermuis over het algemeen geen
grote afstanden tussen zomer- en winterverblijf aflegt, kan worden aangenomen dat deze soort mogelijk
algemener is dan tot nu toe bekend is.
Geeft de voorkeur aan bossen, bosranden en kleinschalige gesloten landschappen als parken, tuinen en
dorpen.
Vliegt een kwartier tot half uur na zonsondergang uit. Het jachtgebied ligt, voor de meeste baardvleermuizen
binnen een straal van drie kilometer verwijderd van de verblijfplaats. Jaagt hier gedurende hele nacht op
vliegende insecten op anderhalf tot zes meter hoogte in een snelle behendige vlucht met veel lange bochten
en weinig plotselinge uitschieters. Soms wordt in de boomkruinen op een hoogte tot zo’n twintig meter
gejaagd. Tijdens de jacht wordt vaak dezelfde route afgelegd. Ze vliegen dan in parken, tuinen en bos,
boven paden, beken of rondcirkelend boven open plekken, langs bosranden en over weiden. Meer dan door
andere soorten wordt ook in naaldbossen gejaagd. Er zijn aanwijzingen dat ook insecten op de vegetatie
worden bejaagd. Tijdens de jacht wordt regelmatig gerust door aan een boomstam of tak te gaan hangen. In
het voorjaar en de herfst kunnen ze ook overdag jagend worden waargenomen.
Vooral kleinere dieren behoren tot de prooikeuze. Dit zijn vooral langpootmuggen, dansmuggen en vliegen.
Verder worden kleine libellen, kevers, vlinders, spinnen en rupsen gegeten.
Vliegt bij voorkeur langs lijnvormige landschapselementen.
Vanaf de herfst, gedurende de winterslaap tot in het voorjaar wordt er gepaard. Kraamkamers worden vanaf
ongeveer mei bezet door twintig tot zeventig vrouwtjes. Gedurende de kraamperiode leven de mannetjes
solitair. Een kolonie kan gedeeld worden met de Gewone dwergvleermuis. Midden juni worden de jongen
geboren en eind augustus worden de kraamkamers verlaten.
Verblijfplaatsen worden aangetroffen in holle bomen of achter loshangende schors, nest- of vleermuiskasten
of in gebouwen. In de bebouwing gaat het om nauwe, van buitenaf toegankelijke spleten, ruimtes tussen
balken (op zolders) en in spouwmuren, achter gevelbetimmeringen en vensterluiken. Soms worden ze ook in
nest- en vleermuiskasten gevonden.
Soms wil de soort voor de winter wegtrekken, meestal zoekt de Baardvleermuis echter een winterverblijf in
de buurt van het zomerleefgebied op. De afstand varieert hierbij meestal tussen de tien en tachtig kilometer.
Winterverblijfplaatsen herbergen meestal niet meer dan honderd dieren en zijn aan te treffen in forten,
bunkers, oude steenfabrieken en kelders. Meestal hangen ze hierbij vrij aan het plafond of aan de muur,
maar ze zitten ook wel in spleten geklemd. Het merendeel van de overwinterende dieren in een kolonie is
van het mannelijk geslacht. Het betreft een stabiele slaper die relatief lage temperaturen goed kan
verdragen. De winterslaap duurt van oktober tot maart of april.
Ondervindt hinder van licht zowel op de vliegroute als in het jachtgebied.

Rotterdamse situatie
historisch

recent
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In de periode 1946-1969 is de dichtstbijzijnde bekende waarneming uit de Hoeksche Waard. Het is hierbij
echter onduidelijk of het de Baardvleermuis of de verwante en gelijkende Brandt’s vleermuis betreft. Uit de
periode 1970-1988 zijn voornamelijk niet nader gedetermineerde baardvleermuizen (mystacinus of brandtii)
in de uurhokken van Hoek van Holland, Staelduinse Bos en Voornes duin waargenomen. In deze periode is
echter van het uurhok van Hoek van Holland met zekerheid de aanwezigheid van de Baardvleermuis
vastgesteld. Het enige met zekerheid vastgestelde uurhok voor de Brandt’s vleermuis in deze periode ligt in
Zuid-Limburg. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de Baardvleermuis in de latere periode ook in het uurhok van
het Staelduinse Bos en het Voornes duin is waargenomen.
De Baardvleermuis is nog steeds bekend van Hoek van Holland. In het Staelduinse Bos zit in de zomer een
kleine kolonie en in de winter worden de bunkers in het Vinetaduin gebruikt voor de winterslaap. De
afgelopen zomer is in het Roomse Duin één of twee keer een waarneming gedaan van een niet nader
gedetermineerde Myotis-soort. Het Roomse Duin ligt precies tussen het zomer- en winterverblijf in en kan
mogelijk door de Baardvleermuis als jachtgebied worden gebruikt.
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Figuur 4. Recent voorkomen van de Baardvleermuis (Myotis mystacinus) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven) en
Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.4 Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
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andere naamgeving
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jacht

voedsel
vliegroutes
voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen
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Dwergvleermuis
Op één na kleinste vleermuissoort van Europa. Haren aan onderzijde zijn iets lichterbruin van kleur dan
bovenzijde. Kale staarthuid.
Ruige dwergvleermuis; beste op geluid te onderscheiden. Verder te verwarren met Watervleermuis wanneer
deze over land vliegt en Baardvleermuis.
Zeer algemene ‘stand’vleermuis met de grootste verspreiding en hoogste aantallen binnen Nederland.
De voorkeur gaat uit naar een gesloten tot half open landschap, in zowel de stedelijke omgeving als het
buitengebied. Grote open gebieden worden gemeden.
Vliegt vroeg uit, binnen een half uur na zonsondergang. Jaagt snel en grillig op enige afstand van vegetatie
(één tot acht meter) en op twee tot vijf meter hoogte, soms tot vijftien meter hoog. Gejaagd wordt in de
beschutting van opgaande elementen zoals tuinen bij bebouwing. Verder behoren tot het jachtgebied
lijnvormige wateren, kleinere plassen of vijvers, bossen, parken, bosranden, bomenrijen, houtwallen en
singels. Een andere favoriete plek om te jagen is de straatverlichting, een plek waar ze dan ook vaak in het
lichtschijnsel rondcirkelend wordt gezien. Meestal wordt langs een vast traject gejaagd of vijf tot dertig
minuten op één plek. Wanneer vrouwtjes jongen hebben zijn er twee voedselvluchten waartussen jongen
gezoogd worden. De afstand tot de verblijfplaats is meestal tot twee en maximaal tot vijf kilometer.
Voedt zich enkel met vliegende insecten, met name muggen, dansmuggen en schietmotten. Verder behoren
tot het menu haften, gaasvliegen, kleine kevers, kokerjuffers en vlinders.
Maakt in open gebied gebruik van vaste vliegroutes langs water, bosranden en bomenrijen. In stedelijk
gebied zoals Rotterdam verplaatsen de dieren zich meer diffuus door het landschap.
Reeds in de kraamtijd worden enige vaste territoria door mannetjes bezet. Vanaf midden augustus tot in
september worden deze verdedigd tegen andere mannetjes en voeren zij hier hun baltsvlucht uit. Gewone
dwergvleermuizen roepen hun ‘social calls’ namelijk al vliegend door hun territorium en lokken zo één tot tien
vrouwtjes naar hun paarverblijf. Territoriaal gedrag kan ook in het vroege voorjaar worden waargenomen.
Vanaf april/mei worden de kraamkamers in gebruik genomen. Het aantal dieren in een kraamkolonie kan
variëren van enkele tientallen tot meer dan tweehonderd exemplaren. De Gewone dwergvleermuis is trouw
aan zijn verblijfplaats, maar maakt wel gebruik van netwerk van meerdere verblijfplaatsen. De jongen worden
midden juni, begin juli geboren en zijn met ongeveer vier weken vliegvlug en nog eens twee weken later
zelfstandig. De volwassen vrouwtjes verlaten de kraamkamer begin augustus, de jongen volgen enkele
weken later. Vervolgens kunnen voornamelijk jongen sterk invasief gedrag vertonen. Soms met wel honderd
dieren tegelijk betrekken zij hoge, grote ruimten, ook woningen. Gedacht wordt dat dit een zoektocht naar
een verblijfplaats is. Feit is dat bij zulke invasies vaak veel dieren dood gaan.
Kraamkolonies bevinden zich voornamelijk in bebouwing in stadscentra, buitenwijken en dorpskernen. Hierbij
gaat het om ruimtes welke van buitenaf toegankelijk zijn, zoals spouwmuren, gevelbekleding, vensterluiken
en onder dakpannen. Daarnaast kunnen ze ook in nauwe vleermuiskasten worden gevonden. De
uitvliegopening is vaak gemarkeerd met urinesporen en vastgekleefde uitwerpselen. Bij langdurige bewoning
kan dit een opvallende donkere streep worden. Solitaire dieren kunnen ook in nauwe muurspleten en
reclameborden worden aangetroffen.
De winterverblijven liggen op relatief korte afstanden van hun zomerbiotoop. Ze worden aangetroffen in
spouwmuren, achter daklijsten, onder dakpannen, spleten in muren van oude gebouwen als kerktorens. Is
goed bestand tegen enkele graden onder nul en ondervindt geen hinder van enig binnendringend daglicht.
Aangezien het geen diepe slapers zijn gaan ze op milde winterdagen op jacht, soms zelfs overdag. De
winterslaap duurt van midden november tot begin maart/april.
In tegenstelling tot bij de jacht wordt tijdens het verplaatsen van verblijfplaats naar jachtgebied het licht
zoveel mogelijk gemeden.
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Van de periode 1946-1969 is slechts uit één uurhok met zekerheid bekend dat er Gewone dwergvleermuis
voorkwam, namelijk het uurhok van Rozenburg en Maassluis. Aangenomen mag worden dat de rest van
Rotterdam toen ook al tot het leefgebied behoorde. Tijdens de periode 1970-1988 is dit voor een groot deel
van Rotterdam aangetoond. Het toenemende onderzoek, vleermuizenklachtenafhandeling en betere
betrouwbaarheid van determinaties hebben hieraan bijgedragen.
Recente gegevens hebben bovengenoemd Rotterdams verspreidingsbeeld nog meer bevestigd. In het
najaar worden overal baltsende dieren gehoord. Meerdere kraamverblijfplaatsen zijn verspreid over de stad
aangetroffen, waarbij de aantallen variëren van minder dan twintig tot meer dan tweehonderd dieren in
Hillegersberg-Schiebroek. Opvallend is dat de naoorlogse wijken goed in trek zijn. Dit staat in contrast met
de recent gerenoveerde wijken, zoals de noordoosthoek van Zuidwijk.
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Figuur 5. Recent voorkomen van de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) op kilometerhokniveau in Rotterdam
(boven) en Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.5 Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
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Nathusius’ dwergvleermuis
Kleine vleermuis, iets groter en grover gebouwd dan de Gewone dwergvleermuis. Begrenzing tussen lichtere
onderzijde en donkerbruine tot roodbruine bovenzijde is scherper dan bij Gewone dwergvleermuis.
Staartvlieghuid deels behaard.
Lijkt op Gewone dwergvleermuis en verder gelijk aan deze te verwarren met Watervleermuis wanneer deze
over land vliegt en Baardvleermuis.
Deels ‘trek’ en deels ‘stand’vleermuis. Vanaf augustus/september trekken alleen de vrouwtjes vanuit het
kraamgebied in (Noord)Oost-Europa naar het paargebied in West-Europa waar de mannetjes hen
opwachten. Komt vrijwel overal vrij algemeen voor, vooral boven de rivieren in Zuid-Holland tot in NoordHolland aan het Noorderkanaal en ten westen van de hogere zandgronden in Utrecht en Gelderland.
De voorkeur gaat uit naar halfopen bossen (zowel loof als naald), parken en waterrijk landschap. Het
bebouwde stedelijk gebied heeft een mindere voorkeur. De Ruige dwergvleermuis wordt vaker in open
terrein aangetroffen dan de Gewone dwergvleermuis.
De jacht begint vanaf een half uur na zonsondergang, soms ook vroeger. Jaagt op enige afstand van de
vegetatie, op twee tot vijftien meter hoogte in een relatief snelle rechtlijnige vlucht. Bosranden, houtwallen,
lanen, open plekken in het bos, waterpartijen en beschutte oevers met Riet genieten de voorkeur. Net als de
Gewone dwergvleermuis jaagt ook de Ruige dwergvleermuis graag bij straatlantaarns. Bebouwing en open
gebied zijn minder aantrekkelijk voor de jacht.
Eet vliegende aan watergebonden insecten, waarvan vooral dansmuggen en in mindere mate gaasvliegen
en snaveldragers.
Lijnvormige landschapselementen vormen de vliegroutes tussen verblijfplaats en jachtgebied. Voor de trek
vliegt de Ruige dwergvleermuis op dertig tot vijftig meter hoogte en legt dan afstanden af tussen veertig en
tachtig kilometer per dag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van wetlands in de kustzone en rivieren.
De paartijd in het westen vindt plaats in de maanden augustus, september en heeft een uitloop naar de
eerste helft van oktober. Mannetjes zijn trouw aan hun paarterritoria, welke langs trekroutes liggen of in het
buitenland in de buurt van kraamplaatsen. Vanaf de ingang van het paarkwartier (spleten en gaten in bomen,
achter loshangende schors en in vleermuiskasten) lokken zij één tot tien vrouwtjes. Niet geslachtrijpe
mannetjes kunnen in het paarkwartier worden toegelaten. Vanaf april/mei worden de kraamkamers door
vijftig tot tweehonderd vrouwtjes bewoond, deze worden vaak gedeeld met andere soorten als de Gewone
dwergvleermuis, Baardvleermuis en Meervleermuis; met deze laatste wordt echter niet gemengd. Binnen het
netwerk wordt regelmatig van kraamverblijf gewisseld. In de tweede helft van juni worden de jongen geboren
en zijn na vier weken vliegvlug. Vanaf midden juli verlaten de volwassen vrouwtjes de kraamplaats en
trekken weg richting de paarterritoria, om vervolgens door te vliegen naar het winterverblijf. Jonge vrouwtjes
zijn trouw aan hun geboorteplaats en keren het daaropvolgende jaar weer terug.
Spleten en holtes in bomen en vleermuiskasten worden gebruikt als zomerverblijfplaats. Soms worden
vleermuiskasten en zelden bebouwing gebruikt. De meeste kraamkolonies, komen in Midden- en OostEuropa voor, in Nederland is dit slechts eenmaal in 1994 in Noord-Holland met zekerheid aangetroffen.
Winterverblijfplaatsen in gebouwen, houtloodsen (tussen hardhout), houtstapels, stapels brandhout,
boomholten, achter boomschors, nest- en vleermuiskasten kunnen op meer dan vijftienhonderd kilometer
afstand van het zomerverblijf liggen. Ze zoeken relatief koude slaapplaatsen op, pas bij vorst zoeken ze een
warmere plek op, zoals verwarmde huizen.
Net als de Gewone dwergvleermuis ondervindt de Ruige dwergvleermuis hinder van licht op de vliegroute.
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Pas in de periode 1970-1988 is met zekerheid de aanwezigheid van Ruige dwergvleermuis in verschillende
Rotterdamse uurhokken vastgesteld. Daarvoor is dit niet geval geweest omdat velen beide
dwergvleermuizen niet wist te onderscheiden.
Verspreid over de hele stad aangetroffen, maar heeft een duidelijk groenere voorkeur dan de Gewone
dwergvleermuis. Het gaat hierbij met name om parken, watergangen, maar ook tuinen en bomenrijen. Ook
de baltsende dieren zijn verspreid over de stad gehoord.
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Figuur 6. Recent voorkomen van de Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) op kilometerhokniveau in Rotterdam
(boven) en Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.6 dwergvleermuis Pipistrellus spec.
Een vrij groot deel van de waargenomen dwergvleermuizen is niet tot op de soort gedetermineerd. Aangenomen mag worden dat het de
Gewone of Ruige dwergvleermuis betreft. De Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) valt zeer waarschijnlijk uit te sluiten. Deze
moeilijk te determineren soort is tot nu toe enkel uit de omliggende landen bekend.

Voor de voortplantingsverblijfplaatsen op de kaart kan worden uitgegaan dat deze van de Gewone dwergvleermuis zijn. De vrouwtjes van
de Ruige dwergvleermuis trekken weg naar het buitenland om daar hun jongen te baren.

Onder de overige verblijfplaatsen bevinden zich mogelijk veel (tijdelijke) rustplaatsen van de Ruige dwergvleermuis. De Ruige
dwergvleermuis is tijdens de klachtenafhandeling van de Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland vaker in huizen aangetroffen dan de Gewone
dwergvleermuis. Dit heeft vermoedelijk te maken met het minder goed bestand zijn tegen vorst door de Ruige dwergvleermuis dan de
Gewone dwergvleermuis. Bij vorst trekt een Ruige dwergvleermuis al snel dieper in een woning en trekt daarbij sneller de aandacht dan
een Gewone dwergvleermuis die meer aan de buitenkant van een gebouw (in spouwmuren en in spleten van muren, onder dakpannen) zit
en bestand is tegen enkele graden onder nul.
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Figuur 7. Recente ongedetermineerde waarnemingen van dwergvleermuis (Pipistrellus spec.) op kilometerhokniveau in
Rotterdam (boven) en Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.7 Rosse vleermuis Nyctalus noctula
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Vroegvlieger
Een grote vleermuis met lange, smalle aan de onderzijde grotendeels behaarde vleugels en een korte platte
vacht. De haren zijn eenkleurig oranje- tot donker roodbruin (rossig), in de zomer heeft de bovenzijde een
roestkleurige glans. Snuit, oren en vleugels zijn grijs- tot donkerbruin. Verspreidt bij opwinding een sterke
muskusgeur. Sociale geluiden vanuit een kolonie- of territoriumboom kunnen al op honderdvijftig meter
afstand met het blote oor gehoord worden.
Kan qua uiterlijk verward worden met Laatvlieger, deze is echter donkerder van kleur en heeft bredere
vleugels. Rosse vleermuis vliegt over het algemeen vroeger uit dan Laatvlieger en wordt daarom ook wel
Vroegvlieger genoemd.
In Nederland vooral voorkomend op de hogere zandgronden en in de duinen.
Bos met oude bomen wordt afgewisseld met halfopen tot open waterrijk landschap. Is vooral in najaar ook in
bebouwd gebied aan te treffen.
Gedurende een uur in de ochtend- en avondschemering wordt op grote hoogte (vijftig meter en vermoedelijk
nog hoger) gejaagd in open gebied met veel water en/of weiden. Vliegt hierbij, als een Gierzwaluw, snel en
rechtlijnig, met plotselinge uitvallen naar insecten. Vrouwtjes vliegen in kraamperiode niet verder dan zes
kilometer van hun verblijfplaats; mannetjes en vrouwtjes buiten kraamperiode leggen grotere afstanden af,
tot dertig kilometer verwijderd van de verblijfplaats. Jaagt direct na uitvliegen ook wel vijf tot vijftien meter
boven een open plek in het bos. Bij sterke wind jagen ze lager, in de beschutting van de bosrand. In het
najaar jagen ze graag bij straatlantaarnpalen of boven verlichte verkeerspleinen en kruisingen in de
bebouwde kom. Tussen beide jachtperioden in keren ze vaak terug naar hun verblijfplaats.
Tot het menu behoren veel aan watergebonden insecten, waaronder veel in de avondschemering
zwermende mannelijke dansmuggen. Verder wordt gejaagd op vlinders, krekels, (mei)kevers, schietmotten,
gaasvliegen, kokerjuffers, haften, wantsen, vliegende mieren, spinnen, huiskrekels, mestvliegen en mijten.
Soms maken ze gebruik van bijvoorbeeld een laan of een stuk bosrand in de directe omgeving van hun
verblijfplaats. Meestal vliegen ze echter direct hoog de lucht in (twintig tot honderd meter) en maken
nauwelijks gebruik van lijnvormige landschapselementen om bij hun jachtgebied te komen. Wel gebruiken ze
‘landmarks’ ter oriëntatie, bijvoorbeeld vliegend tot aan een bos of brug om daar te draaien om bij het
wetland uit te komen.
In de periode augustus tot oktober vindt de paartijd plaats, waarbij mannetjes gedurende enkele weken hun
paarkwartier bezetten, verdedigen en met een riekende afscheiding markeren. Dit zijn bij voorkeur
spechtengaten, maar ook wel nest- of vleermuiskasten. Meestal verblijven hier zo’n vier tot vijf vrouwtjes één
tot twee dagen voor de paring. Vaak bevinden zich meerdere paarterritoria geclusterd op de vliegroutes van
vrouwtjes van en naar het jachtgebied/verblijfplaats. Vanaf november wordt ook in het winterverblijf gepaard.
Vanaf april worden de gemengde zomerverblijven bewoond en vanaf midden mei trekken vrouwtjes naar de
kraamkamers, bestaande uit tien tot meer dan honderd dieren. De mannetjes splitsen zich op in kleine
groepjes buiten het kraamverblijf. Midden juni, begin juli worden de jongen geboren en na vier weken vliegen
ze uit.
Boomholtes in beuken en eiken gemaakt door spechten genieten de voorkeur. Daarnaast worden ook gaten
veroorzaakt door rotting, blikseminslag, verbuiging en verwringing gebruikt. Gebruik van gebouwen is in
Nederland een zeldzaamheid, maar al vanaf Duitsland en verder naar het oosten en zuiden neemt dit
gebruik toe. Verblijfplaatsen worden soms ook wel in vleermuiskasten aangetroffen. Rosse vleermuizen
maken gebruik van een netwerk van verblijfplaatsen. Soms is de onderlinge afstand van verblijfplaatsen
binnen een netwerk wel twintig kilometer.
Vanaf begin oktober/midden november gaan ze in winterslaap tot midden maart/begin april. In Nederland
worden voornamelijk boomholten en soms gebouwen gebruikt als winterverblijf. Met enkele tientallen tot vele
honderden exemplaren dichtopeengepakt overleven ze zelfs temperaturen onder het vriespunt. In milde
winters zijn ze ook in nestkasten aan te treffen. Het is onduidelijk of de Nederlandse rosse vleermuizen naar
het zuiden wegtrekken of hier overwinteren. Er zijn namelijk populaties bekend die als stand worden gezien
en over kleine afstanden in alle windrichtingen trekken. Daarnaast worden er ook grote (trekkende?) groepen
in het voorjaar of de herfst boven grote open wateren en de rivieren aangetroffen. Paargebieden zouden als
stepping stone kunnen fungeren van zomer- naar winterverblijfplaats.
Ondervindt geen hinder van licht.
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Uit de periode 1946-1969 is van één uurhok bekend dat er de Rosse vleermuis voorkwam. Dit is het hok van
de zuidwest kant van het Kralingse Bos en Het Park bij de Euromast. In de periode erna (1970-1988) is de
aanwezigheid aangetoond in het oostelijk gelegen uurhok van het oostelijk deel van het Kralingse Bos,
Polder de Esch en Capelle aan den IJssel.
In 1999, 2003 en 2005 is de soort in het Schiebroekse Park waargenomen. Daarnaast is de soort nu uit 2005
bekend van de Boezemvaart langs de Rotte en het Hordijkerveld tijdens afgelopen zomer. In het Kralingse
Bos is de soort in 2003 aangetroffen. Het betreft allen foeragerende en/of passerende dieren.
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Figuur 8. Recent voorkomen van de Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven) en
Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.8 Laatvlieger Eptesicus serotinus
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Grote donkere vleermuis met tweekleurige lange vacht, met onscherpe begrenzing tussen donkerbruine
bovenkant en lichtbruine onderzijde. Snuit, oren en vleugels zijn donkerbruin. De vleugels zijn lang en breed.
Hij heeft een relatief trage vleugelslag en vliegt in lange banen en ruime bochten met plotselinge uitvallen.
Tweekleurige vleermuis is kleiner en bovenzijde is anders gekleurd. Qua formaat gelijke Rosse vleermuis is
eenkleurig roodbruin en kortharig, heeft smallere vleugels, vliegt onrustiger, sneller en vliegt over het
algemeen vroeger uit dan de Laatvlieger. Daarnaast is de Laatvlieger een echte gebouwenbewoner, in
tegenstelling tot de vooral boombewonende Rosse vleermuis.
Verspreid over Nederland een vrij algemene soort. Opvallend hierbij is de aanwezigheid op de meeste
waddeneilanden. Sinds 1985 worden in Nederland, Noord-Duitsland en Denemarken regelmatig laatvliegers
met hondsdolheid aangetroffen.
Open tot halfopen landschap, waarbij bebouwd gebied wordt afgewisseld met tuinen, parken, weiden en
wateren (kanalen, vaarten en vijvers).
Vliegt kwartier tot half uur na zonsondergang uit. Jaagt op vijf tot tien meter hoogte, soms hoger tussen
boomtoppen, soms lager tot vlak boven de grond, alleen of in groepsverband, op een maximale afstand van
zes tot acht kilometer van verblijfplaats. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschutting van hoog
opgaande elementen als bosranden, heggen en lanen. Ze worden ook wel jagend bij lantaarnpalen of boven
water aangetroffen. Bij windstilte willen ze soms voor de jacht het open gebied intrekken. Tijdens de jacht
wordt regelmatig gerust op hangplaatsen in bomen of aan gevels. In de zoogtijd wordt er vaker tweemaal per
nacht op uitgegaan om te jagen. Een groep van ongeveer twintig dieren kan een jachtgebied van 24 tot 77
vierkante kilometer bestrijken.
Eet voornamelijk kevers, zoals mestkevers, mei- en junikevers. Daarnaast behoren tot het menu loopkevers,
veenmollen, vlinders, muggen, vliegen, kokerjuffers, gaasvliegen, wantsen en bodemdieren.
Er wordt gebruik gemaakt van zowel lijnvormige landschapselementen als het open luchtruim; dit laatste is
echter afhankelijk van goede weersomstandigheden. Wanneer in groepsverband wordt gejaagd gebruikt elk
dier zijn eigen vliegroute naar het jachtgebied.
Vanaf midden augustus wordt gepaard, hoelang dit doorgaat is onbekend. Solitaire mannetjes kunnen dan
worden aangetroffen bij gebouwen. Vanaf april/mei worden de kraamkamers bezet door tien tot vijftig
vrouwtjes. Laatvliegers delen hun verblijfplaats vaak met Meervleermuis, Gewone dwergvleermuis of
Gewone grootoorvleermuis (niet gemengd met meerdere soorten tegelijk). Er wordt gebruik gemaakt van
een netwerk van verblijfplaatsen, hooguit enkele honderden meters van elkaar verwijderd. Meestal zijn ze
erg trouw aan hun netwerk, soms gaan ze verder. Een enkele keer is een solitair mannetje in de
kraamkolonie aan te treffen. Begin juni worden de jongen geboren en zijn na zes weken zelfstandig. Eind
augustus wordt de kraamkamer verlaten.
Kraamkolonies worden vaak in de nok van zolders, vaak verstopt tussen balken, spouwmuren en achter
gevelbekleding aangetroffen. Solitaire mannetjes worden ook aangetroffen in spleten en achter
vensterluiken. Ze worden zelden in nest- en vleermuiskasten gevonden.
Winterverblijven kunnen zich in hetzelfde gebouw als het zomerverblijf bevinden, vaak worden deze dan ook
jaren achtereen gebruikt. Maximale onderlinge afstand tussen zomer- en winterverblijf is 45 kilometer.
Overwintert meestal solitair, vrijhangend aan plafond en muren of in spleten geklemd op droge zolders, soms
ook in oude kelders. Aantrefkans is relatief klein door hun voornamelijk solitaire winterslaap en het diep
wegtrekken. De winterslaap duurt van oktober tot eind maart/april.
Bij verstoring kan een kraamkolonie zich zeer snel wegtrekken in spleten tussen zolderbalken. Tevens werkt
verlichting op de vliegroute verstorend.
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Uit de vroege periode 1946-1969 zijn geen Rotterdamse waarnemingen, wel zijn uit die tijd twee
kraamkolonies bekend, namelijk van de Hoeksche Waard en Voorne-Putten. Omdat het een cultuurvolger is,
zijn gedurende deze vroege periode de meeste vleermuiswaarnemingen van Nederland waarnemingen van
de Laatvlieger. Opvallend hierbij is dat Rotterdam dan ontbreekt. De periode 1970-1988 laat echter een
duidelijke toename zien. De kraamkolonie van Voorne-Putten is er nog steeds en in Rotterdam en omgeving
is een duidelijke toename van het aantal waarnemingen. De twee uurhokken waarbinnen het grootste deel
van het Kralingse Bos binnen valt en het hok van de Bergse Plassen behoren nu met zekerheid tot het
leefgebied. Ook zijn er waarnemingen gedaan in het uurhok van Spijkenisse en het zuidpuntje van Hoogvliet.
Van de grotere Rotterdamse soorten het meest algemeen binnen Rotterdam. Verspreid over de stad, met
name in de randen of in de nabijheid van grotere groengebieden, maar ook wel in de groenere woonwijken
aangetroffen. Tot nu toe is slechts één zomerverblijfplaats aangetroffen, in 2003 in Zuidwijk. De overige
waarnemingen betreft allen foeragerende dieren. In 2003 is een grotere groep jagend aangetroffen, het
betrof tien tot vijftien dieren boven de Overschiese Plasjes.
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Figuur 9. Recent voorkomen van de Laatvlieger (Eptesicus serotinus) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven) en
Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.9 Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
algemene informatie
andere naamgeving
kenmerken

te verwarren met

voorkomen Nederland

biotoop
jacht

voedsel

vliegroutes

voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen

verstoringsgevoeligheid

Middelgrote vleermuis met relatief smalle lange vleugels en opvallende tweekleurige lange en dichte
beharing. De donkere rugvacht heeft zilverkleurige haarpunten en de lichte buik heeft een donkere
ondervacht. Rond de schouders zit vaak een donkere band. Als enige Europese vleermuizensoort heeft de
Tweekleurige vleermuis twee paar melkklieren. In zeldzame gevallen kan de Tweekleurige vleermuis over
twee duimen per vleugel beschikken (hyperdactylie).
Vooral te verwarren met de Laatvlieger. Tweekleurige vleermuis is echter een stuk kleiner en de beharing
aan de bovenzijde is anders gekleurd. Wat betreft het jachtgedrag valt hij te verwarren met niet alleen de
Laatvlieger, maar ook met de Rosse vleermuis.
De eerste Nederlandse waarneming stamt uit 1977. In de periode 1984-1998 zijn bijna jaarlijks één of enkele
waarnemingen gedaan van waarschijnlijk afgedwaalde, overwinterende of langs de kust doortrekkende
exemplaren. Het tot nu toe enige Nederlandse baltsende mannetje is in 1992 bij de vuurtoren op de
Maasvlakte waargenomen. In 1998 werd in Utrecht de eerste en tot nu toe enige Nederlandse (kleine)
kraamkolonie vastgesteld. Tot en met 2001 zijn slechts een kleine dertig waarnemingen bekend. In 2002
werd nog een kolonie met 24 uitvliegers in Groningen aangetroffen, hiervan is echter onduidelijk of het een
kraamplaats betreft. De laatste jaren neemt het aantal kustgebiedwaarnemingen in het najaar en winter
gestaag toe. De zomer van 2005 laat een duidelijke toename in het aantal jagende dieren en dieren aan
gebouwen zien. Onduidelijk is nog of hier sprake is van uitbreiding van de Europese populatie naar het
westen (Nederland) of dat het hier om een tijdelijke invasie gaat.
Het oorspronkelijke biotoop bestaat uit bossen in een rotsachtig berglandschap. In steden fungeert
bebouwing als surrogaat rotsen.
Ruim na de zonsondergang vliegen de dieren uit om op jacht te gaan. In een rechtlijnige vlucht of in grote
cirkels wordt op vijf tot vijftig meter hoogte gejaagd. Tijdens de achtervolging en het grijpen van prooien
worden diepe duikvluchten gemaakt. In Nederland is dit nauwelijks waargenomen, van Utrecht is bekend dat
de dieren slechts kort op enkele meters hoogte door de straten en langs bomenrijen jagen alvorens ze stijl
omhoog vliegen in de richting van hun jachtgebied. De afgelopen zomer (2005) is het aantal waarnemingen
van jagende dieren in Nederland opvallend toegenomen. Uit het buitenland (Zweden, Denemarken,
Duitsland en Zwitserland) is bekend dat ze vooral hoog boven water en moerassige oeverzones van meren,
plassen en rivieren jagen. Daarnaast worden ze ook jagend aangetroffen boven bos en open plekken in het
bos, langs bosranden en houtwallen, in lanen, boven geheel open agrarische gebieden en vooral in het
najaar bij lantaarnpalen. Over de grootte van het jachtgebied is nog veel onduidelijk, Zwitserse dieren
jaagden binnen een straal van vijf kilometer, andere waarnemingen tonen echter een veel groter bereik,
vergelijkbaar met dat van de Rosse vleermuis.
Uit het buitenland is bekend dat het grootste aandeel bestaat uit watergebonden vliegende insecten, met
name dansmuggen. Verder behoren kevers, vlinders, kokerjuffers, gaasvliegen en schietmotten tot de
prooikeuze.
Over het gebruik van eventuele landschapselementen is weinig bekend. Ook hierbij wordt gedacht aan een
parallel met de Rosse vleermuis, namelijk het gebruik van ‘landmarks’ als bijvoorbeeld bossen en bruggen
ter oriëntatie. Ze kunnen grote afstanden afleggen.
Vanaf augustus, maar vooral in de periode oktober-december worden in het buitenland (onder andere
Kopenhagen) heftig baltsende mannetjes waargenomen. Het weer lijkt hierop geen invloed te hebben, ze
worden waargenomen bij temperaturen tot wel tien graden onder nul en dikke pakken sneeuw. Het
baltsgeluid is zelfs met het ‘blote’ oor te horen. Dit geluid wordt in het stedelijk gebied gericht op de door de
zon verwarmde op het zuiden gerichte wanden van grote gebouwen (flats, kerken, kathedralen en kastelen)
die als klankbord fungeren. Vanaf mei worden de kraamkamers bezet door enkele tientallen tot over de
honderd vrouwtjes en begin juni worden de jongen geboren. Eind juli zijn ze zelfstandig en vanaf begin
augustus worden de kolonies verlaten. Tegelijkertijd vormen de mannetjes in de zomer aparte grote kolonies
(tot wel meer dan 250 dieren).
Er wordt gebruik gemaakt van een netwerk van verblijfplaatsen, waarbinnen de aantallen sterk wisselen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ruimte achter vensterluiken, tussen balken op zolders en in
muurspleten van bij voorkeur hoge gebouwen.
In de maanden oktober tot en met maart worden kelders en spleten in hoge gebouwen van met name de
grotere steden (cultuurberglandschap) voor de winterslaap gebruikt. Meestal zijn dit solitaire dieren die niet
afhankelijk lijken te zijn van één specifieke verblijfplaats.
Voor zover bekend ondervindt de Tweekleurige vleermuis geen verstoring van menselijke invloeden, het
verdwijnen van jachtbiotoop en potentiële verblijfplaatsen daargelaten.

Rotterdamse situatie
historisch

Het baltsende mannetje op de Maasvlakte in 1992 is de eerste bekende Rotterdamse waarneming.

recent

Recent neemt het aantal waarnemingen gestaag toe. De eerste nieuwe waarnemingen zijn in 2003 in
Zuidwijk gedaan. In 2004 is de soort in Meeuwenplaat (Hoogvliet) waargenomen. De afgelopen zomer
(2005) is de Tweekleurige vleermuis in Bospolder-Tussendijken en mogelijk ook langs de Kromme zandweg
in Charlois gehoord. In Ommoord en Kralingen zijn dit jaar verzwakte exemplaren aangetroffen. Deze zijn na
herstel weer vrijgelaten door medewerkers van Vogelklas Karel Schot en Zoogdierwerkgroep Zuid-Holland.
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Figuur 10. Recent voorkomen van de Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) op kilometerhokniveau in Rotterdam
(boven) en Hoek van Holland (linksonder).
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4.2.10 Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
Algemene informatie
andere naamgeving
kenmerken

te verwarren met

voorkomen Nederland
biotoop
jacht

voedsel

vliegroutes

voortplanting

zomerverblijfplaatsen

winterverblijfplaatsen

verstoringsgevoeligheid

Grootoorvleermuis; Bruine grootoorvleermuis.
Middelgrote vleermuis met opvallend grote oren (ruim half zo lang als lichaam), zeer brede relatief lange
vleugels, voor vleermuisbegrippen grote ogen, grote halvemaanvormige neusgaten en bolle snuit. Slechts
kort voor het uitvliegen en in de vlucht zijn de oren opgericht, anders zijn ze naar beneden gebogen of achter
de vleugels geklemd. De rugharen zijn (geel)bruin gekleurd en de buikharen grijs- tot geelwit, de ondervacht
is boven en onder donkerbruin.
Te verwarren met Grijze grootoorvleermuis, deze is echter voornamelijk ten zuiden van de grote rivieren
bekend. Een belangrijk direct zichtbaar verschil is dat de vacht van de Gewone grootoorvleermuis (ofwel
Bruine grootoorvleermuis) bruin(geelwit) is en de vacht van de Grijze grootoorvleermuis grijs(wit). Ander
belangrijk onderscheid is het gezichtsmasker, deze is licht bij de Gewone grootoorvleermuis en donker bij de
Grijze grootoorvleermuis.
Komt verspreid over heel Nederland in lage aantallen voor.
Kleinschalig landschap, open (loof- en naald)bossen, parken en tuinen.
Vliegt laat in de schemering uit, vaak pas wanneer het helemaal donker is. Langzaam fladderend vliegt deze
laag en behendig door de dichte begroeiing of er vlak overheen, boven bospaden, in lanen en open plekken,
langs bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of langs (bloeiende) boomkronen. Vaak
vliegen ze in langzaam stijgende lijn langs vegetatie of wanden. Ook kunnen ze jagend in gebouwen als
schuren en zolders worden aangetroffen. Het jachtgebied is niet groter dan vier hectare. Prooien worden
vanuit de lucht gegrepen of al biddend (als een Torenvalk) van bladeren of een muur gepikt. Soms landen ze
op de grond om hun prooi van de bodem te vangen.
Relatief grote nacht- en dagactieve vliegende insecten (vlinders en tweevleugeligen) en bodemdieren
(kevers, rupsen, pissebedden, oorwormen en spinnen). Grote prooien worden op speciale hangplekken
(boomtak of plafondbalk) verorberd. Deze zijn vaak te herkennen aan de afgebeten vlindervleugels en
vleermuiskeutels die eronder op de grond liggen.
Ze jagen in de directe nabijheid van hun verblijfplaats (tot drie kilometer) en bereiken meestal hun
jachtgebied in kleinschalige landschappen en bossen door tussen de bomen door te vliegen. Soms vliegen
ze langs houtwallen en hagen.
Gepaard wordt in de herfst tot in het voorjaar. De mannetjes trekken hierbij de aandacht van de vrouwtjes
door vanaf een hangplaats te roepen. Enkele tientallen tot maximaal honderd vrouwtjes bezetten vanaf
april/mei de kraamkamers. Hierbij splitsen ze meestal op in kleinere groepjes van vijf tot 25 dieren en maken
gebruik van een groot aantal verblijfplaatsen vlak bij elkaar. Tevens zijn ze gedurende de kraamtijd zeer
mobiel en veranderen regelmatig van kraamplaats. Mannetjes leven gedurende de kraamtijd voornamelijk
solitair; in zeldzame gevallen wordt in een kraamkolonie een mannetje aangetroffen. Midden juni worden de
jongen geboren en deze zijn na vier weken vliegvlug. In de herfst kunnen invasies in gebouwen
plaatsvinden, het gaat hierbij om kleine groepjes jonge dieren van maximaal tien exemplaren die op zoek zijn
naar een verblijfplaats.
Kraamkamers zijn aan te treffen in boomholten en -spleten, vogel- en vleermuiskasten, zolders, kelders,
spouwmuren, bunkers, achter betimmeringen, daklijsten, vensterluiken en onder dakpannen. De
invliegopening kan afgeschermd zijn door takken en gebladerte en gebruikte boomholten kunnen zich dicht
bij de grond bevinden. Ook jonge afgestorven boompjes kunnen worden gebuikt als verblijfplaats. Tussen
dichtbijgelegen verblijfplaatsen kan uitwisseling plaatsvinden. Solitaire mannetjes maken gebruik van
gelijksoortige verblijfplaatsen.
Winterverblijven bevinden zich meestal in de nabijheid van hun zomerverblijven, tot maximaal circa vijftig
kilometer in gebouwen, zelden in dikwandige bomen. Het gaat hierbij voornamelijk om kelders, oude
steenfabrieken, forten en bunkers; maar ook zolders en kerktorens. Hier zitten ze meestal solitair, soms in
groepjes van twee tot drie exemplaren in spleten geklemd, tussen bodempuin of diep in nauwe pijpen
verstopt; soms vrij hangend. Ze kunnen hun verblijfplaats delen met andere soorten. Verder valt op dat deze
grootoorvleermuis koudebestendiger is dan de soorten van het genus Myotis en dus vaak dichter bij de
ingang is aan te treffen. Winterslaap duurt van oktober/november tot eind maart/begin april.
Is gevoelig voor verstoring door licht.

Rotterdamse situatie
historisch

recent
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Het dichtstbijzijnde uurhok, met zelfs een kraamkolonie, uit de periode 1946-1969 ligt bij Hendrik-IdoAmbacht. Veel waarnemingen uit deze tijd zijn echter niet meegenomen in de oude atlasperiode omdat
destijds vaak geen onderscheid werd gemaakt tussen de Bruine en de Grijze grootoorvleermuis. In de
periode erna zijn wel betrouwbare waarnemingen op Rotterdams grondgebied gedaan, te weten in Hoek van
Holland en Oranjebuitenpolder (plus Staelduinse Bos), ten zuiden van de Maasvlakte (inclusief Oostvoornse
Meer en Voornse duinen) en het uurhok waarbinnen het overgrote deel van het Kralingse Bos valt.
Bekend is de Gewone grootoorvleermuis van de grotere groengebieden met oudere bomen zoals het
Staelduinse Bos, de duinen van Hoek van Holland, Schiebroekse Park en Kralingse Bos. De afgelopen
zomer is de soort ook in de noordrand van Hoogvliet aangetroffen. De bunkers in het Staelduinse Bos
worden als kraamkamer gebruikt. In de bunkers bij Hoek van Holland overwintert de soort met een tiental
exemplaren.
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Figuur 11. Voorkomen van de Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) op kilometerhokniveau in Rotterdam (boven)
en Hoek van Holland (linksonder).
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5

CONCLUSIE

Gedurende de periode 1998-2005 is binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen het voorkomen
van negen soorten vleermuizen vastgesteld. Dit is bereikt door middel van gerichte
inventarisaties van een aantal gebieden. Deze werden voornamelijk uitgevoerd in het kader van
projecten met betrekking tot ingrepen in de ruimtelijke omgeving. Verder is deze kennis
aangevuld met losse waarnemingen van enkele personen en inventariserende organisaties
verspreid over de stad.
Van een groot deel van Rotterdam is (nog) geen grondig vleermuizenonderzoek uitgevoerd.
Losse waarnemingen zijn mooi ter aanvulling, maar geven ook geen totaal en betrouwbaar beeld
van een gebied. Dit rapport is dus een weergave van de kennis en het verspreidingsbeeld van de
Rotterdamse vleermuissoorten, voor zover dat dit nu bekend is.

5.1

Watervleermuis

Een voornamelijk aan bossen en parken gebonden vleermuis. Belangrijk is dat in het gebied
voldoende beschutte wateren aanwezig zijn, vrij van drijvende of uitstekende waterplanten. Deze
maakt gebruik van lijnvormige landschapselementen om zich te verplaatsen. Zomerverblijven
bevinden zich voornamelijk in boomholten. Ze overwinteren onder andere in kelders en bunkers.
Voortplanting vindt gedurende de winterslaap tot in het voorjaar plaats. De Watervleermuis is een
storingsgevoelige soort aangaande te veel verlichting, zowel op vliegroutes als in jachtgebieden.
Het recente Rotterdamse verspreidingsbeeld laat zien dat de Watervleermuis een voorkeur heeft
voor de grotere parken, het Kralingse Bos en de stadsranden. Tijdens slecht weer lijken
watervleermuizen uit te wijken naar windluwe watergangen, zoals in het najaar van 2004 in
Nieuw-Crooswijk is waargenomen. In de zomer van 2005 is een kolonie met onbekende
verblijfplaats in het Hordijkerveld aangetroffen. In 2006 vind hier vervolgonderzoek plaats.
De bunkers in de duinen van Hoek van Holland herbergen ’s winters een grote groep
watervleermuizen. Met aantallen variërend van vijftig tot honderd exemplaren is de
Watervleermuis van de verschillende hier overwinterende vleermuissoorten het beste
vertegenwoordigd.

5.2

Meervleermuis

Deze vleermuis maakt gebruik van een netwerk van grote wateren dat de verschillende
jachtgebieden (moerassen, bossen en weiden) met elkaar verbindt. In tegenstelling tot de
Watervleermuis mijdt de Meervleermuis beschutte wateren. Bij veel wind maken ze wel gebruik
van de luwte van oeverbegroeiing, zoals rietkragen. Voor dichtbij gelegen jachtgebieden wordt
ook gebruik gemaakt van lijnvormige landschapselementen. Kraamverblijven worden in
gebouwen aangetroffen. Een kraamkolonie kan gebruik maken van meerdere verblijfplaatsen
binnen een netwerk. In de winter trekt het merendeel weg naar Zuid-Limburg en verder naar het
buitenland. Een deel overwintert in bunkers in de duinen. De paring vindt plaats in een
paarterritorium vanaf half augustus. Ook in het winterverblijf wordt gepaard. De Meervleermuis is
een storingsgevoelige soort, die niet alleen last heeft van teveel verlichting, zowel op vliegroute
als in jachtgebied, maar ook hinder ondervindt van bruggen lager dan één meter.

32

Vleermuizen in Rotterdam

bSR ecologisch advies

De Meervleermuis lijkt in Rotterdam vooralsnog beperkt tot de grotere wateren en
groengebieden. In de omgeving van het Kralingse Bos is deze alleen boven de Kralingse Plas en
de Boezem waargenomen. De Boezem fungeert hier waarschijnlijk als verbindingsroute met
andere foerageergebieden. In het bij Hoek van Holland gelegen Staelduinse Bos overwinteren
meervleermuizen.

5.3

Baardvleermuis

De Baardvleermuis geeft de voorkeur aan bossen, bosranden en kleinschalige gesloten
landschappen. Voor vliegroutes worden lijnvormige landschapselementen gebruikt. Het
jachtgebied ligt op korte afstand van het verblijf, maximaal drie kilometer. Vaak volgen ze voor de
jacht een vaste route in parken, tuinen en bos. Kraamverblijven kunnen in zowel bomen als
gebouwen worden aangetroffen. Meestal worden ze gedurende de wintermaanden
waargenomen, wanneer ze voor de winterslaap in kelders en bunkers zijn aan te treffen.
Waarnemingen gedurende de zomer zijn schaars. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat
gemakkelijk verwarring op kan treden met enkele andere vleermuissoorten. De paarperiode loopt
van het najaar tot in het voorjaar. Ook in het winterverblijf wordt gepaard. De Baardvleermuis
ondervindt net als de andere twee soorten van het geslacht Myotis hinder van licht, op zowel de
vliegroute als in het jachtgebied.
De Baardvleermuis is bekend van Hoek van Holland. Het Staelduinse Bos bevat ‘s zomer een
kleine kolonie en in de winter worden de bunkers in het Vinetaduin gebruikt voor de winterslaap.
De afgelopen zomer is in het Roomse Duin één of twee keer een waarneming gedaan van een
niet nader gedetermineerde Myotis-soort. Het Roomse Duin ligt precies tussen het zomer- en
winterverblijf in en kan mogelijk door de Baardvleermuis als jachtgebied worden gebruikt.

5.4

Gewone dwergvleermuis

Nederlands meest algemene vleermuissoort is de Gewone dwergvleermuis, vaak ook
Dwergvleermuis genoemd. De voorkeur gaat uit naar een gesloten tot half open landschap, in
zowel de stedelijke omgeving als het buitengebied. Maakt in open gebied bij voorkeur gebruik
van vaste vliegroutes langs water, bosranden en bomenrijen. Kleine open stukken tussen
verblijfplaats en jachtgebied kunnen ook dwars worden overgestoken. Zomerverblijfplaatsen
bevinden zich in gebouwen. Kraamkolonies maken gebruik van een netwerk van meerdere
verblijfplaatsen. Winterverblijven zijn op korte afstand van het zomerbiotoop aan te treffen. In het
najaar kunnen baltsende mannetjes worden waargenomen. De Gewone dwergvleermuis is
gevoelig voor verstoring van licht enkel tijdens het vliegen van en naar het jachtgebied.
Net als in de rest van Nederland is de Gewone dwergvleermuis ook in Rotterdam de
algemeenste soort. Meerdere kraamverblijfplaatsen zijn verspreid over de stad aangetroffen,
waarbij de aantallen variëren van minder dan twintig tot meer dan tweehonderd dieren in
Hillegersberg-Schiebroek. Opvallend is dat de naoorlogse wijken goed in trek zijn. Dit staat in
contrast met de recent gerenoveerde wijken, zoals de noordoosthoek van Zuidwijk. In het najaar
worden overal baltsende dieren gehoord.
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5.5

Ruige dwergvleermuis

Deels ‘trek’ en deels ‘stand’vleermuis. Vanaf augustus/september trekken alleen de vrouwtjes
vanuit het kraamgebied in (Noord)Oost-Europa naar het paargebied in West-Europa waar de
mannetjes hen opwachten. De voorkeur gaat uit naar halfopen bossen, parken en waterrijk
landschap. Voornamelijk hier worden in het najaar de baltsende mannetjes gehoord. Zij roepen
vanaf hun paarkwartier, dit zijn onder andere spleten en gaten in bomen. Voor korte vluchten van
verblijfplaats naar jachtgebied wordt gebruik gemaakt van lijnvormige landschapselementen.
Zomerverblijfplaatsen zijn met name in bomen aan te treffen. In Nederland is dit slechts eenmaal
met zekerheid vastgesteld. Winterverblijfplaatsen kunnen in zowel bomen als gebouwen zitten.
Net als de Gewone dwergvleermuis ondervindt de Ruige dwergvleermuis enkel hinder van licht
op de vliegroute.
In Rotterdam is de Ruige dwergvleermuis verspreid over de hele stad aangetroffen, maar heeft
een duidelijk groenere voorkeur dan de Gewone dwergvleermuis. Het gaat hierbij met name om
parken, watergangen, maar ook tuinen en bomenrijen. Ook de baltsende dieren zijn verspreid
over de stad gehoord.

5.6

Rosse vleermuis

Een grote vleermuis die oud bos afwisselt met halfopen tot open waterrijk landschap. Met name
in het najaar is de soort ook in bebouwd gebied aan te treffen. Meestal maken ze in de nabijheid
van hun verblijf nauwelijks gebruik van lijnvormige landschapselementen, maar vliegen ze direct
hoog de lucht in om op hun plaats van bestemming te komen. Ter oriëntatie gebruiken ze
herkenbare punten in het landschap. Ze jagen op grote hoogte boven open gebieden met veel
water en/of weiden. Soms jagen ze in de nabijheid van hun verblijf op geringere hoogte, tot
vijftien meter. Dit kan bijvoorbeeld boven een open plek in een bos zijn. In de zomer genieten
boomholtes in beuken en eiken gemaakt door spechten de voorkeur. Gebruik van gebouwen is in
Nederland een zeldzaamheid. Rosse vleermuizen maken gebruik van een netwerk van
verblijfplaatsen, waarbij de onderlinge afstand soms wel twintig kilometer bedraagt Als
winterverblijfplaats worden voornamelijk boomholten en soms gebouwen gebruikt. In de periode
augustus tot oktober vindt de paartijd plaats, waarbij mannetjes gedurende enkele weken hun
paarkwartier bezetten, verdedigen en met een riekende afscheiding markeren. Sociale geluiden
vanuit een kolonie- of territoriumboom kunnen al op honderdvijftig meter afstand met het blote oor
gehoord worden. Deze soort lijkt geen hinder te ondervinden van licht.
In Rotterdam is de Rosse vleermuis bekend van het Kralingse Bos, Schiebroekse Park, de
Boezemvaart langs de Rotte en het Hordijkerveld. Het betreft allen foeragerende en/of
passerende dieren.

5.7

Laatvlieger

De Laatvlieger is een grote, donkere vleermuis die over het algemeen later in de avond uitvliegt
dan de erop lijkende Rosse vleermuis, ook wel Vroegvlieger genaamd. Het voorkeursbiotoop
bestaat uit open tot halfopen landschap, waarbij bebouwd gebied wordt afgewisseld met tuinen,
parken, weiden en wateren. Er wordt gebruik gemaakt van zowel lijnvormige
landschapselementen als het open luchtruim; dit laatste is echter afhankelijk van goede
weersomstandigheden. Soms wordt in groepsverband gejaagd. In de zomer wordt gebruik
gemaakt van een netwerk van kraamverblijfplaatsen, hooguit enkele honderden meters van
elkaar verwijderd. Meestal zijn ze erg trouw aan hun netwerk. Deze verblijfplaatsen worden vaak
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in de nok van zolders aangetroffen. Vanaf midden augustus wordt gepaard, hoelang dit doorgaat
is onbekend. Solitaire mannetjes kunnen dan worden aangetroffen bij gebouwen.
Winterverblijven kunnen zich in hetzelfde gebouw als het zomerverblijf bevinden, vaak worden
deze dan ook jaren achtereen gebruikt. Aantrefkans is relatief klein door hun voornamelijk
solitaire winterslaap en het diep wegtrekken. Bij verstoring kunnen ze zich zeer snel verder
wegtrekken in spleten van zolderbalken. De Laatvlieger is verder gevoelig voor verstoring door
licht op de vliegroute.
Van de grotere Rotterdamse soorten is de Laatvlieger het meest algemeen. Deze wordt verspreid
over de stad, met name in de randen of in de nabijheid van grotere groengebieden, maar ook wel
in de groenere woonwijken aangetroffen. Tot nu toe is slechts één zomerverblijfplaats
aangetroffen, in 2003 in Zuidwijk. De overige waarnemingen betreft allen foeragerende dieren. In
2003 is een grotere groep jagend aangetroffen, het betrof tien tot vijftien dieren boven de
Overschiese Plasjes.

5.8

Tweekleurige vleermuis

Het oorspronkelijke biotoop van de Tweekleurige vleermuis bestaat uit bossen in een rotsachtig
berglandschap. In steden zijn de rotsen vervangen door bebouwing. Van deze soort is binnen
Nederland nog weinig bekend. Van Utrecht is bekend dat de dieren slechts kort op enkele meters
hoogte door de straten en langs bomenrijen jagen alvorens ze stijl omhoog vliegen in de richting
van hun jachtgebied. Uit het buitenland is bekend dat ze vooral hoog boven water en moerassige
oeverzones van meren, plassen en rivieren jagen. Ter oriëntatie op vliegroutes maken ze
mogelijk gebruik van herkenbare punten in het landschap, net als de Rosse vleermuis. In de
zomer wordt gebruik gemaakt van een netwerk van kraamverblijfplaatsen in gebouwen,
waarbinnen de aantallen sterk wisselen. In de maanden oktober tot en met maart worden kelders
en spleten in hoge gebouwen van met name de grotere steden voor de winterslaap gebruikt.
Vanaf augustus, maar vooral in de periode oktober-december worden in het buitenland (onder
andere Kopenhagen) heftig baltsende mannetjes waargenomen. Het tot nu toe enige
Nederlandse baltsende mannetje is in 1992 bij de vuurtoren op de Maasvlakte waargenomen.
Voor zover bekend ondervindt de Tweekleurige vleermuis geen verstoring van menselijke
invloeden, het verdwijnen van jachtbiotoop en potentiële verblijfplaatsen daargelaten.
Recent neemt het aantal waarnemingen gestaag toe. De eerste nieuwe waarnemingen zijn in
2003 in Zuidwijk gedaan. In de daarop volgende jaren is de soort in Meeuwenplaat (Hoogvliet),
Bospolder-Tussendijken en mogelijk ook langs de Kromme zandweg in Charlois gehoord. In
Ommoord en Kralingen zijn dit jaar verzwakte exemplaren gevonden.

5.9

Gewone grootoorvleermuis

De Gewone grootoorvleermuis is een middelgrote vleermuis met opvallend grote oren. Deze
geeft de voorkeur aan kleinschalig landschap, open (loof- en naald)bossen, parken en tuinen. Ze
jagen in de directe nabijheid van hun verblijfplaats (tot drie kilometer) en bereiken meestal hun
jachtgebied in kleinschalige landschappen en bossen door tussen de bomen door te vliegen.
Zomerverblijfplaatsen zijn aan te treffen in zowel boomholten als gebouwen. Tussen
dichtbijgelegen verblijfplaatsen kan uitwisseling plaatsvinden. Winterverblijven bevinden zich
meestal in de nabijheid van hun zomerverblijven in gebouwen, zelden in dikwandige bomen.
Gepaard wordt in de herfst tot in het voorjaar. De mannetjes trekken hierbij de aandacht van de
vrouwtjes door vanaf een hangplaats te roepen. De Gewone grootoorvleermuis is gevoelig voor
verstoring door licht.
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De Gewone grootoorvleermuis is in Rotterdam bekend van de grotere groengebieden met oudere
bomen zoals het Staelduinse Bos, de duinen van Hoek van Holland, Schiebroekse Park en
Kralingse Bos. De afgelopen zomer is de soort ook in de noordrand van Hoogvliet aangetroffen.
De bunkers in het Staelduinse Bos worden als kraamkamer gebruikt. In de bunkers bij Hoek van
Holland overwintert de soort met een tiental exemplaren.
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