
Staat van Instandhouding Vleermuizen 

Een praktische handleiding   
 
Deze handleiding  helpt de gemeente, de beleidsmedewerkers of beheerders, op praktisch wijze 
om te gaan met de verantwoordelijkheid voor de ‘Staat van Instandhouding’ (SvI) van soorten. 
Aan de hand van een overzichtelijk schema – ontwikkeld door de Zoogdiervereniging –  kan de 
status van de verschillende indicatoren van het begrip SvI in beeld worden gebracht en wordt 
zichtbaar welke concrete acties en prioriteiten een gemeente daar aan kan verbinden. Hoe meet 
je de (status van de) SvI-indicatoren en hoe kun je deze verbeteren? Welke maatregelen liggen in 
het bereik van een gemeente om (onderdelen van) de Staat van Instandhouding te verbeteren, 
hoe kun je prioriteiten bepalen?” 
 
Biodiversiteit hoort bij een gezonde leefomgeving. Vleermuizen zijn een essentieel onderdeel van 
het voedselweb binnen de bebouwde kom. Bovendien is deze soortgroep wettelijke beschermd. 
Deze praktische invulling geeft een indicatie of de vleermuizen in je gemeente het ‘goed’ of ‘slecht’ 
doen en hoe je hier verandering in kan brengen.  

Hierbij gaan we uit van de gunstige staat van instandhouding (SvI). Dit is een centrale term die in het 
kader van de Wet natuurbescherming wordt gebruikt om op basis van een aantal indicatoren1 aan te 
geven of de beschermingsstatus van een beschermde soort gunstig of niet is. Of, simpeler gezegd: 
of het goed gaat met de soort. De SvI is in juridische termen van belang bij o.a. het beoordelen van 
aanvragen van een  ontheffing  in het kader van de Wet natuurbescherming.  

De Stadsvogelindicator laat zien hoe het met verschillende groepen stadsvogels gaat in een wijk of 
stad, maar voor vleermuizen is zo’n tool nog niet beschikbaar. Daarom heeft Zoogdiervereniging een 
schema ontwikkeld, waarmee de SvI van verschillende vleermuissoorten ingeschat kan worden2. Dat 
gebeurt op basis van een bepaling van de status (voldoende, toenemend, afnemend) van de 
verschillende SvI-indicatoren welke samen de SvI bepalen. Doordat het schema deze complexere 
integratie van de losse indicatoren visueel maakt, kun je in één oogopslag zien wat knelpunten in de 
gemeenten zijn en daar naar handelen.  

Met deze praktische benadering kan iedere gemeente iets doen om verschillende soorten 
vleermuizen met verschillende maatregelen te ondersteunen (onderbouwd en effectief te versterken). 
Door het volgen van een stappenplan kun je bepalen wat je moet doen en welke inspanning je 
kan/wil leveren. 

 
Hoe werkt het schema? 
De tool bestaat uit een schema waarin de verschillende onderdelen of indicatoren van het begrip 
“staat van instandhouding”, in feite allemaal parameters van de levensvatbaarheid van een 
populatie, zijn uitgewerkt. Deze SvI-indicatoren zijn ‘de populatie’ van een soort, ‘de range, ofwel het 
voorkomen en de verspreiding’ van een soort en ‘het habitat of leefgebied’ van een soort. Voor alle 
drie wordt steeds de combinatie van kwantiteit (grootte of oppervlak) en de ontwikkeling (trend in 
                                                             
1 afgeleid van de definities m.b.t. de SvI in art. 1 van de Europese Habitatrichtlijn 
2 Limpens, H.J.G.A. & M.J. Schillemans, 2016. SVI voor vleermuizen bepalen in concreet plangebied - methodiek voor staat van 
instandhouding. - TOETS 01 16 P.28-31. + web-artikel 11pp. https://www.toets-online.nl/methodiek-voor-staat-van-instandhouding-
verdieping. 



grootte of oppervlak) beoordeeld. Voor het habitat wordt bovendien de kwaliteit en ontwikkeling 
(trend van de kwaliteit) beoordeeld. Voor de trend gaat het om de ontwikkeling van het verleden 
naar het nu, en voor zover dit te beredeneren is, de verwachte ontwikkeling naar de toekomst toe. 
Zeker op de kleinere schaal van de gemeente en in het kader van bv. een soortenmanagementplan, 
moet in die ontwikkeling naar de toekomst toe ook de borging van de manier van werken en 
geplande maatregelen worden betrokken.   

De begrippen ‘range/voorkomen en verspreiding’ en ‘habitat of leefgebied’ zijn op de schaal van 
Nederland of groter zinvol van elkaar te onderscheiden. Op de schaal van een gemeente zijn ze 
echter in praktische zin niet los van elkaar te zien. Een soort zal alleen daar – kunnen - voorkomen 
waar ook het habitat aanwezig is.  

Daarnaast is het bij de vleermuissoorten zinvol onderscheid te maken tussen habitat met voor de 
soorten verschillende functionaliteit, welke als een netwerk in het landschap aanwezig zal zijn: 
verblijfshabitat (met onderscheid naar zomer-, kraam, tussen, paar-, winterverblijf en zwermlocatie), 
voedselhabitat (producerend en bejaagbaar) en verbindend habitat (dagelijkse en seizoensmigratie). 
Voor vleermuizen wordt daarom gekeken naar het voorkomen en de verspreiding van daadwerkelijk 
aanwezige ‘soorten x functies’ en of habitat dat potentieel zo’n functie kan vervullen. Het gaat dan 
om het aanwezig zijn van, of het in potentie kunnen vervullen van de functie van, bijvoorbeeld, een 
kraamverblijf van de laatvlieger, een massa-winterverblijf van de gewone dwergvleermuis, een 
paarverblijf van de rosse vleermuis, een zwermlocatie van watervleermuizen, een winterverblijf van 
de gewone grootoorvleermuis,  een jachtgebied van de laatvlieger of een vliegroute van de 
meervleermuis.  

De voor het niveau van de gemeente praktisch te gebruiken SvI-indicatoren (zie ook figuur xx) zijn 
dan ook de volgende:  

 Populatiegrootte: Wat is  het aantal individuen van een bepaalde soort in je gemeente? De 
vraag is bovendien of die actuele populatiegrootte groot genoeg is om levensvatbaar te zijn.  

 Populatietrend: Neemt het aantal individuen van deze soort toe of af? 
 

 Het oppervlak of de grootte en de locatie van het voorkomen en verspreiding van soorten 
en hun (potentiële) habitat: Waar in de gemeente, is voor welke soort (daadwerkelijk 
gebruikt of potentieel geschikt) habitat aanwezig, voor verblijfplaatsen, voedsel en 
verbindingen? Waar verblijven en jagen soorten en langs welke verbindingen verplaatsen ze 
zich? Waar zouden ze in potentie kunnen (of gaan) verblijven en jagen en langs welke 
verbindingen zouden ze zich in potentie kunnen (of gaan) verplaatsen? De vraag is bovendien 
of dit actuele voorkomen en verspreiding van soorten en habitat – het daadwerkelijke en 
potentiële - voldoende groot is om een levensvatbate populatie te ondersteunen.  

 Trend voorkomen en verspreiding van soorten en hun (potentiële) habitat: neemt het 
aanbod van, en het daadwerkelijk gebruikte en potentieel te gebruiken habitat (verblijf, 
voedsel en verbinding) toe of af?  Welke drukfactoren, negatieve of positieve ontwikkelingen 
werken daarop? Hoe zijn geplande positieve ontwikkelingen geborgd.  
 

 De kwaliteit van hun (potentiële) habitat: Wat is, op welke locatie in de gemeente, voor 
welke soort de kwaliteit van het (daadwerkelijk gebruikt of potentieel geschikt) habitat, voor 
verblijfplaatsen, voedsel en verbindingen? Wat is de kwaliteit van (daadwerkelijk gebruikte 
of potentieel geschikte) verblijven, foerageergebieden en verbindingen? De vraag is 



bovendien of deze actuele kwaliteit van het  – daadwerkelijk gebruikte en potentieel 
geschikte – habitat voldoende is om een levensvatbate populatie te ondersteunen.  

 Trend van de kwaliteit van hun (potentiële) habitat: neemt de kwaliteit van, en het 
daadwerkelijk gebruikte en potentieel te gebruiken habitat (verblijf, voedsel en verbinding) 
toe of af?  Welke drukfactoren, negatieve of positieve ontwikkelingen werken daarop? Hoe 
zijn geplande positieve ontwikkelingen geborgd. 
 
 
 

 

Figuur 1: De verschillende indicatoren voor de Staat van Instandhouding van een (vleermuis)soort.  

 

Voor deze onderdelen wordt vervolgens op het schaalniveau van je gemeente ingevuld wat de status 
is. Invullen gebeurt op basis van een kleurcodering: van rood (negatief) tot groen (positief). Door het 
gebruiken van een kleurcodering kun je na het invullen van het schema direct zien wat de knelpunten 
zijn. Door ook een inschatting te maken van de situatie in de toekomst, kun je nog beter prioriteren.  

  



Hoe vul je het schema in? 
Het schema is zo ontwikkeld, dat verschillende bronnen van informatie gebruikt kunnen worden bij 
het invullen. Als er telgegevens beschikbaar zijn, uit bijvoorbeeld eerdere onderzoeken of NEM 
tellingen, kun je deze gebruiken, maar als er (nog) geen tellingen worden gedaan kun je het ook op 
andere manieren invullen. Bijvoorbeeld op basis van de beoordeling van een expert of in 
samenwerking met lokale vrijwilligers. Het streven, ook in het kader van de borging van een SMP, 
moet echter altijd zijn te komen tot zoveel mogelijk feitelijke data voor de SvI-indicatoren.  

 

Criteria beoordeling SvI 

Kwalitatieve + kwantitatieve inschatting : STAAT VAN INSTANDHOUDING SOORTi SCHAALNIVEAU GEMEENTE 

 

   Gemeente Provinciaal Landelijk 

   Actueel Korte termijn 
(bv. 3-5 jaar) 

Termijn ontheffing 
SMP (10 jaar) 

Langere termijn 
(> 10 jaar) 

  

         
A1: 
Populatiegrootte 

        

         
A2: Trend         
         
B1: Verspreiding  Grootte VP       
Beschikbaar habitat FG       
  VB       
         
B2: Verspreiding Kwaliteit VP       
Beschikbaar habitat FG       
  VB       
         
B3: Verspreiding Toekomst 

- Borging 
VP       

Beschikbaar habitat FG       
  VB       
Met/zonder afdoende maatregelen? 
VP = verblijfplaats(en), FG = foerageergebied, VB = verbinding (vliegroute, migratieroute) 

Figuur 1: tabel voor het beoordelen van de Staat van Instandhouding van een soort op het niveau van een gemeente. 
voorbeeld van een ingevuld schema 

 = negatief 
  

 = gematigd negatief - voorzorg 
  

 = neutraal / geen effect 
  

 = voldoende / gematigd positief 
  

 = positief 
  

 = onvoldoende data / zorgplicht vraagt om 
voorzichtigheid  

  



En nu verder! Handelingsperspectief ->  

De populatiegrootte en trend zijn als gemeente niet direct te sturen. Ze zijn echter onder andere 
afhankelijk van het beschikbaar habitat. De beschikbaarheid, kwaliteit en borging van habitat waar 
vleermuizen voedsel kunnen zoeken, zich kunnen voortplanten en verbindingen hiertussen kunnen 
wél verbeterd worden.  
 

 

Figuur 2: Verbetering van de Staat van instandhouding van een soort, is een gevolg van verbetering van het habitat van 
de soort. 

 

 

Maatregelen voor woonhabitat 

- Zoveel mogelijk alle kansen benutten die het ontwerp van een gebouw biedt, om 
vleermuizen toe te laten tot delen van het gebouw, op een manier die de functionaliteit en 
het gebruik van het gebouw niet in de weg zit, maar de kwaliteiten die vleermuizen zoeken 
wel biedt. Hierbij dus de kansen benutten voor de verschillende functies, zodat niet alleen 
‘lichtere’ functies zoals paarverblijven, maar ook ‘zwaardere’’ zoals kraamverblijven en 
(massa)winterverblijven worden gefaciliteerd. 

- Toegankelijk houden of maken van: spouwmuren, tussen-spouwen, ruimtes achter daklijsten 
en betimmeringen of beplatingen, loze ruimtes in daken et cetera.  

- Inbouwvoorzieningen integreren in gebouwen. 

Beleid voor woonhabitat 

- Stimuleer het integreren van verblijfplaatsen voor vleermuizen – voor de verschillende 
functies - in gebouwen door dit onderdeel te maken van aanbestedingen, bouwvoorwaarden 
of de bouwenveloppe. Dit kan bijvoorbeeld doormiddel van het invoeren van een 
puntensysteem, zoals de gemeente Den Haag heeft gedaan.  

- Stel een soortmanagementplan op voor de gemeente. Op basis van dit plan kan een 
gebiedsgerichte ontheffing worden aangevraagd, waar het proactief opnemen van 
verblijfplaatsen (gebouwde structuren - rood) in nieuwbouw en renovatie onderdeel van is.  



- Zorg dat verlichting rond om verblijfplaatsen vleermuis vriendelijk is3.  
 

Maatregelen voedselhabitat 

- Behoud en ontwikkel habitat en landschap dat insectenrijk is en door beschutting goed 
bejaagbaar door vleermuizen, van grasland tot open water met rietvegetaties, en van 
houtwallen, tot bosranden en bos.  

Beleid voor voedselhabitat 

- Groenbeleid gericht op biodiversiteit en specifiek op insectenbiodiversiteit (een basale laag 
in de voedselpiramide). Zorg daarbij dat door de zich ontwikkelende plantensoorten, niet 
alleen dag-actieve insecten, maar ook nacht-actieve insecten worden gestimuleerd.  

- Stel een soortmanagementplan op voor de gemeente. Op basis van dit plan kan een 
gebiedsgerichte ontheffing worden aangevraagd, waar het proactief nemen van maatregelen 
voor voedsel (groene en blauwe structuren) onderdeel van is.  

- Zorg, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting, dat lichtschuwe soorten 
toegang hebben tot foerageergebied. 

 
Maatregelen voor verbindend habitat 

- Behoud en ontwikkel groene en blauwe verbindende structuren in het landschap (opgaande 
vegetatie: heggen, houtwallen, lanen, bosranden, grote bomen et cetera.; beken, rivieren, 
kanalen, inclusief groene oevers, et cetera) 

- Zorg voor het wegnemen van belemmeringen als gevolg van licht en doorsnijding van 
verbindende structuren door verkeersinfrastructuur. Zorg voor ‘ontsnipperen’.  

- Zorg specifiek voor onbelemmerde verbindingen tussen de bebouwde kom en het 
buitengebied.  

Beleid voor verbindend habitat 

- Het behouden en verbeteren van de verbindende kwaliteit van de groene en blauwe 
structuren, en het werken aan de doorlatendheid van het landschap – o.a. specifiek voor 
vleermuizen - opnemen in het beleid t.a.v. van het landschap. 

- Stel een soortmanagementplan op voor de gemeente. Op basis van dit plan kan een 
gebiedsgerichte ontheffing worden aangevraagd, waar het proactief nemen van maatregelen 
voor verbindend habitat (groene en blauwe structuren) onderdeel van is.  

- Zorg, door het toepassen van vleermuisvriendelijke verlichting en het wegnemen vban 
doorsnijdingen/versnippering, dat soorten niet gehinderd worden langs het verbindend 
habitat.  

 
En nog verder 

Naast het nemen van maatregelen om acute knelpunten voor vleermuizen in je gemeente op te 
lossen, kun je het schema ook gebruiken als eerste stap om de SvI van vleermuizen in je gemeente 

                                                             
3 Donker is uitgangspunt; Het met de verlichting te realiseren doel scherp vaststellen; Aantal lichtpunten en lichtsterkte minimaal houden 
en/of optimaliseren; Lampen niet verkeerd plaatsen of richten t.o.v. vleermuishabitat; Licht richten waar het voor mensen nodig is; 
Verstrooiing voorkomen & Licht afschermen; Verlichtingsregiem aanpassen aan nacht en seizoen; Reactieve verlichting: alleen aan als 
nodig; Samenhang van reflectie en luminantie slim gebruiken; Vleermuisvriendelijke kleur gebruiken.  
 



programmatisch te verbeteren. Een compleet stappenplan vind je hieronder. Je kunt zelf bepalen 
wat nuttig en haalbaar is voor jouw gemeente.  

1. Bepaal je doelstelling 
a. Waarom ga je de SvI verbeteren4 en hoe je dat gaat doen. Aanhaken bestaand 

beleid op het gebied van biodiversiteit / groen en blauw voor voedsel en verbinding / 
wegnemen van hinder door verlichting en doorsnijding / openbare inrichting.  
Bepaal de scope van het gebied; hele gemeente, bebouwde kom, wijken?   

b. Bepaal de samenwerkingspartners binnen de gemeente: personen/afdelingen die 
zich bezig houden met: onderhouden, planning en ontwikkeling (nieuw)bouw 
(gebouwen en infrastructuur), historische gebouwen, groenbeheer, waterbeheer 

c. Bepaal de natuurlijke samenwerkingspartners buiten de gemeente: vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties (inventarisatie soorten/landschapsbeheer), professionals, 
maar ook partijen die baat hebben bij een gunstige SvI, zoals  woningcorporaties en 
projectontwikkelaars, of welke de inrichting van het landschap mede bepalen 
(waterschap, boeren organisaties, andere overheden).  

d. Bepaal op welke soorten je je richt en op welk detailniveau je kunt monitoren. Ben 
hierbij realistisch! 

2. Organiseer het verzamelen van data – kiezen van prioriteiten - aan de hand van je 
doelstelling. De verkregen data m.b.t. de SvI indicatoren dienen allereerst voor het bepalen 
van de SvI van de beschermde soort.  Monitoring, het periodiek updaten van die data 
gecombineerd met inzetten van specifieke monitoringmethoden, is vervolgens essentieel 
om de ontwikkeling van de SvI te volgen en de gewenste positieve veranderingen in kaart te 
brengen. Zorg hoe dan ook voor uniforme monitoring. 

a. 0-meting aspecten SVI (schatting? Kwalitatief + kwantitatief? Vlakdekkend per 
gemeente eigenlijk nodig) 

i. Huidige populatiegrootte 
ii. Populatietrend 

iii. Verspreiding soort en habitat  
iv. Trend verspreiding soorten en habitat 

Hierbij de functie van habitat (incorporeren 3 v’s voedsel, veiligheid, 
voortplanting) 

1. Woon 
2. Voedsel 
3. Verbinden 

v. Kwaliteit van habitat (3 v’s) 
vi. Trend van kwaliteit van habitat (3 v’s) 

b. Verwachte ontwikkelingen in gebied meenemen: is er in – delen van - de gemeente 
veel nieuwbouw of juiste herstructurering gepland? Gaat het openbaar groen op de 
schop? Wordt er aan natuurherstel van waterlopen gewerkt? Wordt regenwater als 
oppervlaktewater opgevangen? Wordt het verlichtingsplan vernieuwd?   

c. Kansen en Knelpunten benoemen. Meerdere soorten ->  overlap knelpunten -> 
prioriteiten! 

3. Bepaal acties + maatregelen  
a. Generieke acties 

                                                             
4 [SvI is ongunstig en moet verbeterd om ontheffingen mogelijk te maken, of SvI is op zich niet ongunstig maar wordt verbeterd om meer ‘ontwikkelruimte’ 

mogelijk te maken]. 



i. Beleid (standaard proactieve maatregelen) 
ii. Subsidies 

iii. Daag ontwikkelaars uit actief bij te dragen 
iv. Informatie van burgers en uitdaging tot medewerking van burgers 

b. Maatwerk 
i. Eigen groenbeheer 

ii. Losse projecten met extra mogelijkheden 
iii. Werk met puntensysteem voor ontwikkelaars 

4. Monitoring + bijstelling 
a. Geef monitoring concreet vorm: wanneer, door wie, etc. Zorg voor uniformiteit door 

tijd en ruimte heen. Combinatie vrijwilligers waar mogelijke + professionals waar 
nodig.  

b. Indien mogelijk; monitoring via zelfde methodiek uitbreiden 
c. Kies momenten om te (her)beoordelen. Wordt het schema groener -> moment om 

iets te vieren.  

 

  



De volgende vragen bieden concrete aanknopingspunten voor handelingsperspectief  

Waar zit je SVI in de knel + waar heb je als gemeente invloed op?  

Welke middelen staan je als gemeente ter beschikking om de SvI te verbeteren? 

- Beleid 
o Inzicht in de SvI van (beschermde) soorten in de gemeente kan dienen als input voor 

verschillend beleid: Bomenbeleid, Groenbeleid, Structuurvisie, Beleid m.b.t. 
verlichting, oppervlakte water etc.  

 Kennis over SvI -> input (groenstructuur) beleid -> betere SvI -> meer 
biodiversiteit  

o Opstellen ‘Soorten Management Plan’ t.b.v. verkrijgen ‘Gebiedsgericht Ontheffing’  
o Opstellen beleid op het gebied van natuurinclusief bouwen (onderdeel SMP) 
o Natuurinclusiviteit meenemen bij aanbestedingen (rood, groen en blauw) 

- Stimuleren inwoners /  vrijwilligers 
o Samenwerken met lokale (soort)werkgroepen en belangenorganisaties. De SvI van 

beschermde soorten kan een concreet aanknopingspunt vormen 
o Draagvlak creëren onder bewoners: informeren en inspireren 
o Meten is weten. Vrijwilligers en bewoners dragen bij aan informatie verzameling = 

inventarisatie en monitoring  
o Invloed op inrichting en beheer private ruimte (en gedeeltelijk publieke ruimte); 

stimuleren van het vergroenen van tuinen 
o Communicatie bij Wabo aanvragen 

- Aanpak eigen beheer van rood, groen en blauw 
o Inrichting en beheer openbare ruimte waar nodig en mogelijk aan laten sluiten bij 

knelpunten + kansen SvI 
o Inrichting en beheer openbare gebouwen 

 
- Samenwerking met andere overheden 

o Provincie: Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar juist ook op provinciaal niveau 
kan een SvI worden opgesteld. Gemeenten kunnen hier (samen) bij de provincie op 
aandringen. Een SvI op provinciaal niveau heeft twee voordelen: ten eerste kan een 
negatieve SvI op provinciaal niveau het verkrijgen van een ontheffing lastiger 
maken, ook als de gemeentelijke SvI prima is. Ten tweede kan er gekeken worden 
waar samen met de provincie kan worden opgetrokken bij het inventariseren, 
monitoren, etc.  

o Waterschap:  Via contact met waterschappen ook kaderwaterrichtlijn. DE 
kaderwaterrichtlijn is weliswaar niet juridische verantwoordelijkheid van gemeente, 
maar de gemeente kan samen met waterschap werken aan hoe de inrichting van het 
water / het blauw ook de SvI van soorten en biodiversiteit in zijn algemeen 
bevordert. Denk bv. aan verlichten van water en hoogte van bruggen zodat een 
vliegroute voor watervleermuizen mogelijk blijft/wordt 
 

  



Voorbeelden:  
- Met donkere zones in een park en een groenstructuur rondom sportvelden, wordt de kerk 

‘verbonden’ met het buitengebied. De kerk wordt niet aangelicht of zo aangelicht dat er 
een donkere kant blijft bestaan. Zo kunnen grootoorvleermuizen op de kerkzolder 
worden gefaciliteerd.  

- Bij nieuwbouw van een zwembad wordt warmtewisseling toegepast. De technische 
ruimte van de warmtewisselaar heeft een dubbele spouw tussen ruimte en zwembad, die 
temperatuurstabiel is en als verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis kan dienen.  

- Een beekdal wordt begraasd t.b.v. een dynamisch beheer van de vegetatie. Door zo te 
werken dat de runderen niet met ontwormingsmiddelen hoeven  te worden behandeld, 
ontstaat er foerageergebied voor de laatvlieger.  

- Op uitvalsroutes van de laatvlieger van de bebouwde kom naar het agrarische 
buitengebied, worden donkere passageplaatsen gemaakt,  bv. met begroeiing van brug 
over de rondweg (ontsnippering), waardoor  de laatvlieger het buitengebied kan bereiken. 
Op boerenbedrijven worden verblijfplaatsen voor de soort ontwikkeld (bv. voorzieningen 
in en aan gebouwen en kasten). De laatvlieger profiteert van een goed verbonden 
netwerk van verblijfplaatsen in bebouwde kom en buitengebied, kan zijn service van 
bestrijden van plaaginsecten op de agrarische bedrijven uitvoeren en zijn populatie zal 
makkelijker groeien.  

- In een nieuwbouwwijk worden bij alle huizen voorzieningen voor paarplaatsen van de 
gewone dwergvleermuis ingebouwd, in het schoolgebouw bovendien voorzieningen die 
kraamverblijven van gewone dwergvleermuis en laatvlieger kunnen herbergen, in het 
appartementencomplex een voorziening die een massewinterverblijf van de gewone 
dwergvleermuis kan vormen. Voor de paarplaatsen wordt gebruik gemaakt van kleinere 
inbouwkasten, voor de kraamverblijven worden grotere en geclusterde inbouwkasten 
toegepast en wordt gebruik gemaakt van de kansen die de woningen bieden door 
toegang tot tussenspouwen te realiseren. Voor het massawinterverblijf wordt gebruikt 
gemaakt van de kansen van het grote gebouw, door een interne wand van het 
trappenhuis dubbel uit te voeren en zo een grote ‘interne’ spouw te creëren. Doordat de 
het als het ware om een binnenmuur gaat en de trap doorloopt tot in de fietsenkelder is 
de ruimte te allen tijde vorstvrij. Regenwater wordt als oppervlakte water opgevangen in 
een groen/blauw gebied dat als onverlicht natuur- en wandelgebied is ingericht. De 
vleermuizen profiteren van de productie van insecten die dit tot gevolg heeft, de 
bewoners van de muggenbestrijding die wordt geleverd door de vleermuizen.  

 
 
 
 
  



 
Criteria beoordeling SvI 

Kwalitatieve + kwantitatieve inschatting : STAAT VAN INSTANDHOUDING SOORT SCHAALNIVEAU GEMEENTE 

 VOORBEELD INVULLEN TABEL VOOR BV. DE GEWONE DWERGVLEERMUIS IN RELATIE TOT SMP 

   Gemeente Prov NL 

   Actueel 
Korte termijn 
(bv. 3-5 jaar) 

Termijn ontheffing SMP 
(10 jaar) 

Langere termijn 
(> 10 jaar)   

         

A1: 
Populatiegrootte 

  Feitelijk nog onbekend  

Feitelijk nog onbekend, 
maar toename aan 
verblijfshabitat en 
voedselhabitat  

Feitelijk nog onbekend, 
groei verwacht door 
toename habitat  

Feitelijk nog onbekend, 
maar streven naar laten 
toenemen habitat blijft  

… … 

   Initiatief om samen met andere stakeholders methodiek schatten populatiegrootte te ontwikkelen 

A2: Trend   Feitelijk nog onbekend  
Eerste jaren vleermuis 
transecten, nog geen 
significante data  

10 jaren vleermuis 
transecten, uitkomst nog 
onbekend, positieve trend 
verwacht 

Monitoring via 
transecten blijft 
doorgaan; uitkomst nog 
onbekend, positieve 
trend verwacht 

… … 

   Initiatief om samen met andere stakeholders methodiek monitoren verblijfplaatsen te ontwikkelen 

B1: Verspreiding  

Grootte 

VP 
Gaat 20 % achteruit als 
gevolg van sloop en 
renovatie 

Gaat 50% vooruit door 
natuurinclusieve 
nieuwbouw en 
compensatie 

Gaat 75% vooruit door 
natuurinclusieve 
nieuwbouw en 
compensatie 

streven naar 
natuurinclusieve bouw 
gaat door. 

… … 

Beschikbaar 
habitat 

FG Blijft bestaan 

10% meer jachtgebied 
gecreëerde, en 50% van 
bestaande jachtgebied 
ecologisch beheerd; 
vleermuisvriendelijk 
verlichten wordt 
standaard 

30% meer jachtgebied 
gecreëerde, en 75% van 
bestaande jachtgebied 
ecologisch beheerd; 
vleermuisvriendelijk 
verlichten is  standaard 

Streven naar toename 
jachtgebied door 
ecologisch beheer blijft; 
vleermuisvriendelijk 
verlichten is standaard 

… … 

  VB Blijft bestaan 
25% ontsnipperen incl. 
vleermuis vriendelijk 
verlichten 

75% ontsnipperen incl.  
vleermuis vriendelijke 
verlichten 

ontsnipperen incl.  
vleermuis vriendelijk 
verlichten is standaard 

… … 

   Initiatief om samen … methodiek om grootte habitat te modeleren/kwantificeren  te ontwikkelen 

B2: Verspreiding 

Kwaliteit 

VP achteruit gegaan 

vooruitgegaan door 
adequate compensatie 
en natuurinclusief 
bouwen 

vooruitgegaan door 
adequate compensatie en 
natuurinclusief bouwen 

Vooruitgang: adequate 
compensatie en 
natuurinclusief bouwen 
is standaard 

… … 

Beschikbaar 
habitat 

FG Blijft bestaan 

Vooruitgegaan door 
beheer groen en water 
en aanpassing 
verlichting 

Vooruitgegaan; ecologisch 
/ vleermuisvriendelijk 
beheer groen en water en 
verlichting is standaard 

Vooruitgang: 
vleermuisvriendelijk 
beheer groen en water 
en verlichting is 
standaard 

… … 

  VB Blijft bestaan 

Vooruitgegaan door 
beheer groen en water 
en aanpassing 
verlichting 

Vooruitgegaan; ecologisch 
/ vleermuisvriendelijk 
beheer groen en water en 
verlichting is standaard 

Vooruitgang: 
vleermuisvriendelijk 
beheer groen en water 
en verlichting is 
standaard 

… … 

   Initiatief om samen … methodiek om kwaliteit habitat te modeleren/kwantificeren  te ontwikkelen 

B3: Verspreiding 
Toekomst 
- Borging 

VP 

Een SMP wordt opgesteld, 
vleermuisvriendelijk 
werken wordt opgenomen 
in beleid voor rood, groen, 
en blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, en 
blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

… … 

Beschikbaar 
habitat FG 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, en 
blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, en 
blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

… … 

  VB 
Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, en 
blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, en 
blauw 

Vastgelegd in SMP en in 
beleid voor rood, groen, 
en blauw 

… … 

Met/zonder afdoende maatregelen? 

VP = verblijfplaats(en), FG = foerageergebied, VB = verbinding (vliegroute, migratieroute) 

 
 = negatief 
  

 = gematigd negatief - voorzorg 
  

 = neutraal / geen effect 
  

 = voldoende / gematigd positief 
  

 = positief 
  

 = onvoldoende data / zorgplicht vraagt om 
voorzichtigheid  

 

i Limpens, H.J.G.A. & M.J. Schillemans, 2016. SVI voor vleermuizen bepalen in concreet plangebied - methodiek 
voor staat van instandhouding. - TOETS 01 16 P.28-31. + web-artikel 11pp. 

                                                             


