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Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te
verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP
worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd
wordt in het plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen
datzelfde gebiedsniveau beschreven. Het idee is dat een dergelijke ontheffing voor de periode van het
SMP geldig is. Op deze wijze kunnen voor meerdere jaren ruimtelijke ontwikkelingen in een
plangebied worden toegestaan, zonder dat de effecten van de ontwikkelingen op beschermde soorten
op het moment van uitvoering ieder apart getoetst hoeven te worden. Op dit moment (2014) worden
in opdracht van het ministerie van EZ vijf pilots uitgevoerd met het opstellen van SMP’s. Het opstellen
van deze plannen kan worden gezien als actieve soortenbescherming en kan onderbouwend zijn voor
de passieve soortenbescherming via het gsi-criterium bij de derogatieregimes als de Ffw-ontheffing.
In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen
van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding
te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone
dwergvleermuis beschermd is.
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Samenvatting

Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te
verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP
worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd
wordt in dat betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen
binnen datzelfde gebiedsniveau beschreven. Het idee is dat een dergelijke ontheffing voor de periode
van het SMP geldig is. Op deze wijze kunnen voor meerdere jaren ruimtelijke ontwikkelingen in een
plangebied worden toegestaan, zonder dat de effecten van de ontwikkelingen op beschermde soorten
op het moment van uitvoering ieder apart getoetst hoeven te worden. Op dit moment (2014) worden
in opdracht van het ministerie van EZ vijf pilots uitgevoerd met het opstellen van SMP’s. Het opstellen
van deze plannen kan worden gezien als actieve soortenbescherming en kan onderbouwend zijn voor
de passieve soortenbescherming via het gsi-criterium bij de derogatieregimes als de Ffw-ontheffing.
In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen
van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding
te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone
dwergvleermuis beschermd is.
De Gewone dwergvleermuis is een netwerksoort, waarbij lokale populaties samen een
netwerkpopulatie vormen. Een lokale populatie wordt als duurzaam beschouwd als er sprake is van
minimaal 100 paartjes verspreid over minimaal vijf kraamverblijven met een maximale afstand van
twee kilometer.
Een netwerkpopulatie wordt als duurzaam beschouwd als er sprake is van minimaal 500 reproductieve
eenheden, verspreid over minimaal 20 geschikte kraamverblijven met een maximale dispersieafstand
van 30 kilometer.
Voor twee onderzochte pilots in Tilburg en Twekkelo is de conclusie dat ondanks dat de getelde
populatiegroottes in beide gebieden onder de norm voor een duurzame populatie liggen, aangenomen
mag worden dat de netwerkpopulatie waartoe de populaties in onderzoekgebieden behoren duurzaam
zijn. Gezien het aantal verblijfplaatsen en de populatiegrootte kan de staat van instandhouding van de
lokale populatie als gunstig beschouwd worden.
Er is sprake van het toepassen van de best beschikbare kennis over preventieve, mitigerende en
compenserende maatregelen voor de Gewone dwergvleermuis in het nader onderzochte SMP van
Tilburg. Het plan als geheel gericht is gericht op behoud en verbetering van de staat van
instandhouding van de populatie Gewone dwergvleermuizen via het garanderen van voldoende vaste
verblijf- en rustplaatsen.
De duurzaamheid van een populatie kan echter beïnvloed worden door ruimtelijke ingrepen in
verblijfplaatsen (gebouwen) maar ook in foerageergebieden en vliegroutes. Behoud van deze
onderdelen voor de functionaliteit van het leefgebied is ook belangrijk en dient geborgd te worden.
Meer inzicht in aanwezigheid en kwaliteit hiervan binnen het plangebied geeft bovendien handvatten
waar, bij ruimtelijke ingrepen in water- en groenstructuren, mitigerende en compenserende
maatregelen kunnen worden genomen.
Voor het slagen van het SMP als instrument is een goede monitoring van de getroffen maatregelen en
hun effectiviteit cruciaal. Volgens de Europese Unie is monitoring ook een ‘key-element’ om te bezien
of verleende derogaties voldoen aan de eis dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de
populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding
te laten voortbestaan. Monitoring is gewenst om hiaten in kennis over verspreiding van de soort en de
werking van de maatregelen op te vullen.
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1

Inleiding

1.1

Huidig probleem: ruimtelijke ontwikkelingen en de
Gewone dwergvleermuis

In met name het stedelijk gebied komt de Gewone dwergvleermuis veel voor. Deze vleermuis is
beschermd volgens de EU-Habitatrichtlijn (HR) vanwege het voorkomen op Bijlage IV (ook wel:
Annex IV) en moet daarom strikt beschermd worden ingevolge artikel 12 HR (Bijlage 1) en Art. 75 Ffw
(en AMvB 2004, Stb. 501). De bescherming van HR Bijlage IV-soorten is o.a. geïmplementeerd in de
huidige Flora- en faunawet (Ffw) via de verbodsbepalingen van artikel 9, 10, 11 en 75. Als Annex IVsoort geldt voor de gewone dwergvleermuis de zwaarste bescherming ex art. 75 Ffw (zgn. Tabel 3soorten): voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting zal immers een Ffw-ontheffing aangevraagd
moeten worden en geldt de uitgebreide, drievoudige toets van gevaar voor voortbestaan van de soort
(EU-regelgeving spreekt van gunstige staat van instandhouding, het zogenoemde gsi-criterium),
alternatieventoets en limitatieve doelcriteria.

1

De Gewone dwergvleermuis verblijft vooral in gebouwen en foerageert in het stedelijk gebied en de
omringende gebieden. In datzelfde stedelijk gebied vinden ook veel ruimtelijke ingrepen plaats, zoals
het slopen van gebouwen en bouwwerken, isoleren van gebouwen, nieuwbouw, kappen van bomen,
etc. Dergelijke activiteiten kunnen leiden tot het overtreden van de verbodsbepalingen uit de Flora- en
faunawet voor de Gewone dwergvleermuis, namelijk:
• artikel 9: Het is verboden [Gewone dwergvleermuizen] te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen;
• artikel 10: Het is verboden [Gewone dwergvleermuizen] behorende tot een beschermde inheemse
diersoort, opzettelijk te verontrusten;
• artikel 11: Het is verboden voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van [Gewone
dwergvleermuizen] te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te verstoren;
• tenslotte geldt ook nog de algemene zorgplicht (art. 2 Ffw).
De Nederlandse verbodsbepalingen wijken daarbij enigszins af van de artikelen uit de Habitatrichtlijn.
Die luiden:
• Het is verboden (… dieren …) in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen;
• Het is verboden dieren … opzettelijk te verstoren;
• Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren … te beschadigen of vernielen.
Een activiteit die leidt tot het overtreden van de verbodsbepalingen kan alleen doorgaan, als een
derogatie (afwijking) van de verboden wordt verkregen. Om af te mogen wijken van de verboden
zoals geldend voor Habitatrichtlijn annex IV soorten moet voldaan worden aan drie cumulatieve
criteria ingevolge HR artikel 16 lid 1 (Bijlage 2) jo art 75 Ffw:

2

1. Er moet sprake zijn van een belang volgens de Habitatrichtlijn (limitatieve doelcriteria ).
2. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing voor dit belang (alternatieventoets).
3. De derogatie mag geen afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan
(gsi-criterium).

1
2

Voor bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik kan een vrijstelling met gedragscode gelden.
Cf. F.H. Kistenkas, Recht voor de groenblauwe ruimte, Wageningen 2012, p. 131 e.v.
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Geldige belangen (limitatieve doelcriteria) ingevolge de Habitatrichtlijn zijn:
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk
een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de
aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben.
De uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling, zoals
aanleg van wegen of woonwijken, kan onder omstandigheden als dwingende reden van groot
openbaar belang gelden. Kleinschalige activiteiten, zoals de verbouwing van een huis of de bouw van
een schuur, gelden in het algemeen niet als dwingende reden van groot openbaar belang. Dit wordt
bevestigd in het Guidance document: ‘… projects that are entirely in the interest of companies or
individuals would generally not be considered as covered [by the imperative reasons of overriding
public interest]. … a public interest is in most cases likely to be overriding only if it is a long-term
interest…’.
Dit betekent dat bij de renovatie van een woning, de aanleg van een dakkapel, etc. in beginsel geen
ontheffing kan worden verkregen voor de Gewone dwergvleermuis, tenzij men door maatregelen
kan voorkomen dat de verbodsbepalingen worden overtreden. Dit is bevestigd via uitspraken van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State d.d. 15 februari 2012 en 11 juli 2012
(nr. 201104809).
Aangezien veel ruimtelijke ingrepen in het stedelijk gebied niet mogelijk lijken, levert dit een probleem
voor veel initiatiefnemers ondanks dat de Gewone dwergvleermuis een algemeen voorkomend en
talrijke soort is.

1.2

Oplossing probleem: opstellen
Soortmanagementplannen (SMP)

Om wel aan het belang van de Habitatrichtlijn te voldoen én ruimtelijke ingrepen mogelijk te maken,
is het instrument Soortmanagementplannen (SMP) bedacht. In een SMP worden op een grootschalig
gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd wordt in het plangebied, en
worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen datzelfde gebiedsniveau
beschreven. Door het opschalen van de activiteiten en het afstemmen van beschermingsmaatregelen
voor de soort, zoals mitigatie en compensatie vooraf, wil men twee zaken bereiken:
1. Het plan als geheel legt maatregelen vast voor behoud van vaste voortplantingsplaatsen en vaste
rust- verblijfplaatsen van soorten. Hiermee is sprake van een offensieve benadering waardoor het
SMP een plan wordt dat opgesteld is in het belang van de bescherming van wilde flora of fauna
3

(en daarmee voldoet aan 1e criterium HR ).
2. Het plan als geheel garandeert het streven om de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan
(en voldoet daarmee aan 3e criterium HR).
3

Mogelijk is door opschaling van alle activiteiten binnen een SMP ook sprake van dwingende redenen van groot openbaar
belang.

10 |

Alterra-rapport 2608

Het opstellen van soortbeschermingsplannen kan worden gezien als actieve soortenbescherming en
kan onderbouwend zijn voor de passieve soortenbescherming via het gsi-criterium bij de
derogatieregimes als de Ffw-ontheffing (Steingröver et al., 2004). Ook in het Guidance Document
blijkt dat soortbeschermingsplannen richtsnoeren kunnen vormen voor de derogatieverlening als zij
ingaan op de beoordeling en monitoring van effecten van (te verlenen) derogaties en op mogelijke
compensatiemaatregelen. ‘One recommended way of implementing a flexible and proportional
derogation system as part of a strict protection system is the preparation of species conservation
plans… These plans could be considered as a tool for demonstrating that the derogation system is in
line with the objectives of the Directive (nr 54).’
Een SMP dient zo als de ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing
onder de huidige Ffw art 75c. Het idee is dat een dergelijke ontheffing voor de periode van het SMP
geldig is. Op deze wijze kunnen voor meerdere jaren ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied
worden toegestaan, zonder dat deze op het moment van uitvoering ieder apart getoetst hoeven te
worden. Op dit moment (2014) worden in opdracht van het ministerie van EZ vijf pilots uitgevoerd
met het opstellen van SMP’s. Twee van deze pilots zijn binnen deze opdracht en dit rapport
bestudeerd. Het gaat om de pilot in Tilburg: Boonman, M., G.J. Brandjes, F.L.A. Brekelmans,
E. Korsten en G.F.J. Smit, in prep. Soortenmanagementplan. Oude Stad Tilburg Voor
gebouwbewonende vleermuizen en vogels (concept); en de pilot in Twekkelo: Eelerwoude, in prep.
Soortmanagementplan Twekkelo (conceptrapport 6 juni 2014).
4

In het wetsvoorstel Natuurbescherming wordt deze werkwijze van SMP als onderbouwing bij een
ontheffing of vrijstelling genoemd in artikel 1.11. Dit artikel biedt de mogelijkheid tot het opstellen van
een programmatische aanpak. Volgens de Memorie van Toelichting kan de programmatische aanpak
ook in de vorm van een leefgebiedbenadering voor beschermde soorten plaatsvinden, zoals een SMP.

1.3

Opdracht project Alterra

Voordat RVO.nl een ontheffing kan gaan verlenen op grond van art 75 Ffw op basis van een SMP,
moet zij zekerheid hebben over de juridische houdbaarheid van dergelijke ontheffingen. Of, zoals in
5

het Guidancedocument van de EU staat: ‘It should be kept in mind that, according to established
case law, derogations must be applied appropriately in order to deal with precise requirements and
specific situations (nr. 46 artikel 16).’ Immers, de ontheffing moet niet alleen stand houden bij een
eventuele rechtszaak, maar de ontheffing wordt ook opgenomen in het 2-jaarlijks derogatierapport

6

als bedoeld in artikel 16 HR van Nederland aan de EU. Hierover zegt het Guidance document: ‘In
cases where the Commission concludes that the use of derogations is not in conformity with the
requirements of the Directive, it has the right to initiate an infringement procedure against the
Member State concerned (nr. 62 artikel 16).’
De juridische houdbaarheid wordt bepaald door te analyseren of een SMP voldoet aan de criteria voor
derogatieverlening. Bij een ontheffing voor Habitatrichtlijn annex IV soorten moet voldaan worden aan
drie cumulatieve criteria ingevolge HR artikel 16 lid 1, zie Bijlage 2 en hierboven paragraaf 1.

4

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/08/17/wetsvoorstel-natuurbescherming.html
Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive
92/43/EEC. Final version, February 2007.
6
Composite report Europe 2011-2102
http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/docs/Habitats%20Directive%20Derogation%20Report%
202007-2008.pdf en rapportage Nederland 2011-2012
http://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=nl/eu/habides/envuvclqa/HabitatsDirectiveDerogationsNL201
1_2012.xml&conv=138&source=remote
5
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Dit Alterra-project richt zich alleen op de vraag of een SMP voldoende garanties biedt voor het
7

3e criterium :
De derogatie mag geen afbreuk doen aan het streven de populaties van de betrokken
soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te
laten voortbestaan.
In het Guidance document staat over het besluit tot derogatieverlening: ‘One may ask what level is
best considered for evaluating whether the impact of a derogation is detrimental, neutral or even
positive for the conservation status of a species (nr. 44) … A useful level in this regard (e.g.
assessment of the impact) could be the (local) population. The wording of Article 16, which points to
‘populations of the species concerned’, confirms this interpretation (nr. 46).’
Hieruit blijkt dat het niet onverdedigbaar is dat voor derogatieverlening de staat van instandhouding
op populatieniveau belangrijker is dan de staat van instandhouding op biogeografisch niveau. Dit blijkt
ook uit de volgende tekst uit het Guidance document: ‘… If a derogation is likely to have a significantly
negative effect on the population concerned (or the prospects of this population) or at biogeographical
level within a Member State, the competent authority should not allow it (nr 51)’
De effectstudie moet dan ook op een lager niveau dan de biogeografische regio plaatsvinden om
ecologisch bezien betekenisvol te zijn. De populatiebenadering is afhankelijk van de betreffende soort
en betreffende situatie: ‘the killing of individuals of a wide-ranging large carnivore will need to be
evaluated at population level (transboundary where applicable), while the impact of the destruction of
a breeding site in a rather fragmented amphibian habitat may be better evaluated on site or at metapopulation level (nr.46)’. Het gaat dus om maatwerk per soort en per situatie bij het bepalen van de
effecten van een ingreep op de staat van instandhouding.
Over de derogatie en de staat van instandhouding zegt het Guidance document: ‘… the conservation
status of a species (at biogeographic and population level) is the core concept for a flexible and
proportional approach to the use of derogations (nr 48)’.
Een eerste belangrijke conclusie hieruit is dat de effecten van een ingreep ook en wellicht zelfs bij
voorkeur op het schaalniveau van de populatie worden beoordeeld. Over ‘populatie’ zegt het Guidance
document: ‘For the sake of clarity, ‘population’ is defined here as a group of individuals of the same
species that live in a geographic area at the same time and are (potentially) interbreeding (i.e. sharing
a common gene pool) (nr. 43)’. EU-jurisprudentie geeft geen nadere invulling van het populatiebegrip
(mondelinge mededeling F. Kistenkas). Een tweede belangrijke conclusie is dat als een ingreep een
significant negatief effect heeft op (de gsi van) een populatie er geen ontheffing kan worden verleend.
Een tweede belangrijke conclusie is dat als een ingreep een significant negatief effect heeft op (de gsi
van) een populatie er geen ontheffing kan worden verleend. Hieruit blijkt dat het niet onverdedigbaar
is dat voor derogatieverlening de staat van instandhouding op populatieniveau belangrijker is dan de
staat van instandhouding op biogeografisch niveau. Dit blijkt ook uit de volgende tekst uit het
Guidance document: ‘… If a derogation is likely to have a significantly negative effect on the

7

In het wetsvoorstel Natuurbescherming worden deze criteria overigens letterlijk overgenomen in artikel 3.8 lid 5. Onder
de huidige Ffw staat (artikel 75 lid 5) dat ‘… vrijstellingen en ontheffingen worden … slechts verleend indien geen afbreuk
wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort’.
Er zit mogelijkerwijs juridische ruimte tussen de artikelen van de Ffw en de HR. Ook ecologisch bezien is er verschil
tussen effecten op de gunstige staat van instandhouding van de soort (landelijk) of effecten op de gunstige staat van
instandhouding van een populatie van de soort. In vroege jurisprudentie wordt evenwel nog uitgegaan van de vereisten
van de Ffw. In uitspraken van de ABRvS uit 2005 (AU0392) en 2008 (BD8324) wordt voor de rugstreeppad (HR IV-soort)
ten onrechte uitgegaan van het verlenen van een ontheffing indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort. Een uitspraak van de ABRvS uit 2009 (BH0446) voor ook de rugstreeppad, maakt evenwel
al duidelijk dat voor soorten vermeld in Bijlage IV HR geldt dat de afwijkingen geen afbreuk mag doen aan het streven de
populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te
laten voortbestaan. Ook in hierop volgende jurisprudentie wordt dit verschil tussen Ffw art 75 en HR art 16 benadrukt.
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population concerned (or the prospects of this population) or at biogeographical level within a Member
State, the competent authority should not allow it (nr 51)’
Bovenstaande zienswijzen van de EU zijn terug te vinden in de beoordelingswijze van aanvragen
8

ontheffing artikel 75 Ffw door RVO.nl . Daar staat:
‘Een ontheffing voor de Flora- en faunawet krijgt u alleen als u aantoont dat de
instandhouding van de aanwezige soorten niet in gevaar komt. U toont dit aan als:
• uit onderzoek blijkt dat de soort zich op de locatie kan handhaven, ook op de langere
termijn
• het natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare
tijd gaat worden
• er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de
populaties van de soort op lange termijn in stand te houden
• Voor soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet de instandhouding op
plaatselijk en regionaal populatieniveau worden bekeken.’
Om aan te kunnen tonen dat een SMP voldoende zekerheid biedt voor de juridische houdbaarheid van
de ontheffingen zal volgens het Guidance document een aantal onderzoeksvragen beantwoord moeten
worden. De belangrijkste vraag daarbij is of de maatregelen uit een SMP voldoende garantie bieden
voor het behoud van de gunstige staat van instandhouding van de soort. Voor dit onderzoek is
gefocust op de soort Gewone dwergvleermuis. De soort komt in beide SMP’s van Tilburg en Twekkelo
voor en er is relatief veel informatie over deze soort beschikbaar. De onderzoeksvragen voor dit
project zijn:
1. Wanneer is sprake van een lokale populatie bij de Gewone dwergvleermuis en wanneer is sprake
van een gunstige staat van instandhouding van deze populatie?
2. Zijn (bestaande) modellen bruikbaar voor analyse van gegevens over de Gewone dwergvleermuis
uit de SMP’s van Tilburg en Twekkelo?
3. Is er sprake van een duurzame populatie in de twee onderzoeksgebieden Tilburg en Twekkelo en
hoe verandert de duurzaamheid bij ruimtelijke ingrepen uit het SMP?
4. Voldoen de maatregelen uit de SMP’s aan het vereiste van de Habitatrichtlijn dat er geen afbreuk
wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort?
Deze onderzoekvragen komen in de volgende hoofdstukken aan bod. Alterra heeft als eerste de
gegevens (inventarisatiegegevens Gewone dwergvleermuis en het SMP zelf) van Tilburg ontvangen,
daarna die van Twekkelo. In het project zijn dan ook als eerste de gegevens van Tilburg geanalyseerd.
Het geschikt maken van de gegevens en de analyses zelf kostten dermate veel tijd, dat we voor
Twekkelo alleen de duurzaamheid van de populatie in het plangebied hebben kunnen analyseren.
Daarom wordt in het hoofdstuk 5, bij de vraag of de maatregelen uit het SMP voldoende zijn, alleen op
de situatie in Tilburg ingegaan.

8

Zie https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-bij-buitenwerkzaamheden
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2

Wanneer is sprake van lokale
populatie en wanneer is sprake van
een gunstige staat van
instandhouding van deze populatie?

2.1

Wanneer is sprake van een populatie?

Over ‘populatie’ zegt het Guidance document: ‘For the sake of clarity, ‘population’ is defined here as a
group of individuals of the same species that live in a geographic area at the same time and are
(potentially) interbreeding (i.e. sharing a common gene pool) (nr. 43)’.
Een populatie wordt dus gedefinieerd als een groep van individuen van dezelfde soort die gelijktijdig
leven in eenzelfde geografisch gebied en in principe zich onderling kunnen voortplanten (een
gemeenschappelijke genenpool delen). Een populatie is zo de eenheid van voortbestaan van een
soort. Volgens de uitleg van het Guidance document kan het schaalniveau dus verschillen per soort
per landschap. In het algemeen zal het gaan om netwerkpopulaties binnen een biogeografische regio.
Voor het duurzaam voortbestaan van een populatie is een minimum omvang noodzakelijk, om
uitsterven door toeval zoveel mogelijk uit te sluiten. Vaak wordt een kans op uitsterven die kleiner is
dan 5% in 100 jaar gebruikt als de norm voor duurzaam voorkomen (Verboom et al., 2001).
Populaties die zo groot zijn dat de kans op uitsterven kleiner is dan 5% in 100 jaar worden Minimum
Viable Populations (MVP) genoemd (Soulé, 1987). Ondanks de kleine kans op uitsterven is het voor
dergelijke lokale populaties gunstiger wanneer ze in een zogenaamd netwerk liggen. De uitwisseling
tussen verschillende lokale populaties in het netwerk draagt dan bij aan de stabiliteit van de losse
lokale populaties en het netwerk als geheel. Belangrijk is dat het tussenliggende landschap geschikt
moet zijn voor deze dispersie. Binnen dergelijke netwerkpopulaties kan sprake zijn van sleutelpopulaties. Een sleutelpopulatie is een lokale populatie, die kleiner is dan een MVP, maar groot genoeg
om een kans op uitsterven te hebben die kleiner is dan 5% in 100 jaar binnen een netwerk van
leefgebieden. Men kan als het ware zeggen dat de sleutelpopulatie zorgt voor de levensvatbaarheid
van de netwerkpopulatie, en de netwerkpopulatie voor de levensvatbaarheid van de sleutelpopulatie.

2.2

Toepassing definitie populatie op Gewone
dwergvleermuis

Bij vleermuizen kunnen verschillende schaalniveaus worden onderscheiden met betrekking tot
populatiedynamische processen. Zo worden de zomer- en winterpopulatie van elkaar onderscheiden.
De winterpopulatie verzamelt zich in overwinteringsverblijven en kan dieren uit verschillende
(zomer)populaties uit de verre omgeving van het verblijf bevatten. Voor de Gewone dwergvleermuis is
onbekend of in of bij de winterverblijven ook voorplanting plaatsvindt (mondelinge mededeling
H. Limpens).
De zomerpopulatie wordt gekenmerkt door kraamverblijven, kraamkolonies en solitaire mannetjes.
Vaak leven tientallen tot honderden vrouwtjes in één kraamkolonie. Een kraamkolonie bestaat meestal
uit meerdere kraamverblijven. Een kraamverblijf is een object (bij de Gewone dwergvleermuis meestal
een gebouw) waarin een kraamgroep met vrouwtjes met jongen verblijft (zie Bijlage 3). In deze
kraamverblijven bevinden zich tientallen vrouwtjes met hun jongen. De individuen van een
kraamkolonie kunnen gedurende het voortplantingsseizoen gebruik maken van meerdere
kraamverblijven (Figuur 1). In hoeverre kraamverblijven tot één kraamkolonie gerekend moeten
worden en kraamkolonies tot één lokale populatie is afhankelijk van soort specifieke afstandsnormen.
Daarnaast kan de afstand waartussen uitwisseling plaatsvindt locatie afhankelijk zijn vanwege het
landschap dat tussen deze kraamverblijven ligt.
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Een lokale populatie wordt gevormd door één of meerdere kraamkolonies, enkele groepen nietvoortplantende vrouwtjes en de mannetjes. Een netwerkpopulatie wordt gevormd door één of
meerdere lokale populaties. Deze lokale populaties zijn via dispersie of via de winterverblijven met
elkaar verbonden. Daarbij zijn er twee manieren van genenuitwisseling: vrouwtjes die wisselen van
kraamverblijf en voortplanting in nazomer/herfst. Daarmee kan de hele netwerkpopulatie als één
populatie ‘sharing a common gene pool’ worden beschouwd.

Figuur 1

Schematische weergave van de verschillende eenheden waaruit een populatie van

vleermuizen opgebouwd.

2.3

Wanneer is sprake van een gunstige staat van
instandhouding?

Artikel 1 van de Habitatrichtlijn geeft aan wanneer voor soorten sprake is van een gunstige staat van
instandhouding. De staat van instandhouding van een soort is het effect van de som van de invloeden
die op de betrokken soort inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de
verspreiding en de grootte van de populaties van die soort. De staat van instandhouding wordt als
gunstig beschouwd wanneer:
• Uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare
component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn
zal blijven (POPULATIE), en
• Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te
zullen worden (RANGE), en
• Er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van
die soort op lange termijn in stand te houden (LEEFGEBIED).
Voor de beoordeling van de landelijke staat van instandhouding wordt gebruik gemaakt van een
methodiek met drempelwaarden voor elk van deze aspecten. De methodiek is vastgesteld door het
Habitat Comité van de Europese Unie (European Commission, 2005). De staat van instandhouding
wordt bepaald op grond van de drie criteria uit artikel 1 HR (RANGE, POPULATIE, LEEFGEBIED)
waaraan een vierde criterium over het toekomstperspectief is toegevoegd. Met dit vierde criterium
worden de perspectieven in beeld gebracht van de bovenstaande drie criteria:
• vermoedelijk op lange termijn levensvatbare populatie,
• binnen afzienbare tijd kleiner worden natuurlijke verspreidingsgebied,
• voldoende groot habitat waarschijnlijk zal blijven bestaan.
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Aspect
Range

Staat van instandhouding (SVI)
Gunstig

Matig ongunstig

Zeer ongunstig

Onbekend

areaal stabiel of

tussen ‘gunstig’ en

areaalverlies van meer dan

geen of onvoldoende

toenemend EN niet

‘zeer ongunstig’

1% per jaar OF areaal meer

betrouwbare

dan 10% minder dan ‘gunstige informatie

kleiner dan de
9

Populatie

‘gunstige referentie ’

referentie’

populatie groter dan of tussen ‘gunstig’ en

populatieafname van meer dan geen of onvoldoende

gelijk aan de ‘gunstige

1% per jaar EN lager dan de

betrouwbare

referentie’ EN

gunstige referentie OF

informatie

voortplanting, sterfte

populatie meer dan 25% lager

en leeftijdsopbouw

dan de ‘gunstige referentie’ OF

niet slechter dan

voortplanting, sterfte en

normaal

leeftijdsopbouw veel slechter

‘zeer ongunstig’

dan normaal
Leefgebied

leefgebied is

tussen ‘gunstig’ en

leefgebied is duidelijk

voldoende groot(en

‘zeer ongunstig’

onvoldoende groot voor het op betrouwbare

stabiel of toenemend)

lange termijn voortbestaan

EN de kwaliteit is

van de soort OF de kwaliteit is

geschikt voor het op

duidelijk ongeschikt voor het

lange termijn

op lange termijn voortbestaan

voortbestaan van de

van de soort

geen of onvoldoende
informatie

soort
Toekomst-

de belangrijkste

tussen ‘gunstig’ en

sterke negatieve invloed van

geen of onvoldoende

perspectief

bedreigingen zijn niet

‘zeer ongunstig’

bedreigingen op de soort; zeer

betrouwbare

wezenlijk; de soort zal

slechte vooruitzichten,

informatie

op lange termijn

levensvatbaarheid op lange

levensvatbaar zijn

termijn in gevaar

Totale

alles ‘groen’ OF drie

één of meer ‘oranje’

Beoordeling

‘groen’ en één

maar geen ‘rood’

SVI

‘onbekend’

één of meer ‘rood’

twee of meer
‘onbekend’
gecombineerd met
alleen ‘groen’

2.4

Wat is de landelijke staat van instandhouding van de
Gewone dwergvleermuis?

In Nederland rapporteren we aan Brussel via de artikel 17-rapportages alleen over de landelijke staat
van instandhouding. Er zijn geen gegevens bekend over de staat van instandhouding van lokale
populaties dan wel netwerkpopulaties.
Voor de aspecten natuurlijk verspreidingsgebied en populatie zijn gunstige referenties opgesteld
(Ottburg en van Swaay, in prep.). Hieruit blijkt dat de Gewone dwergvleermuis in heel Nederland als
één populatie kan worden beschouwd: de soort komt wijd verbreid door het land voor, in vrijwel alle
10kmx10km-hokken. Alle lokale populaties zijn dan ook aan elkaar geschakeld tot één grote
netwerkpopulatie. De zgn. Favourable Reference Range (de referentie voor het verspreidingsgebied) is
heel Nederland.
Voor de soort is tevens een referentiewaarde voor de populatiegrootte (Favourable Reference
Population) opgesteld. Deze referentiewaarde is vastgesteld op basis van een schatting van de
Zoogdiervereniging VZZ in 2007 van de populatiegrootte in 1994 (het jaar waarop de Habitatrichtlijn

9

Nederland heeft voor veel habitattypen en soorten nog niet gedefinieerd wat een gunstige referentie inhoudt. Deze
kwantificering is wel nodig om de uitbreidings- en verbeterdoelen te preciseren. De gunstige referentiewaarden
(favourable reference values) worden momenteel door het ministerie van EZ opgesteld.
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in werking trad). De populatiegrootte indertijd en aldus ook de FRP bedraagt 300.000 tot 600.000
volwassen dieren.
De landelijke staat van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis is zowel bij de rapportage in
2007 als die in 2013 als ‘gunstig’ (= Favourable/FV) beoordeeld.

Range

Range

Populatie

Populatie

Leefgebied

Leefgebied

Toekomst

Toekomst

Totaal

Totaal

2007

2013

2007

2013

2007

2013

2007

2013

2007

2013

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

2.5

Wat zijn normen voor duurzaamheid voor de Gewone
dwergvleermuis?

Om te bepalen of lokaal sprake is van een gunstige staat van instandhouding, moet voor de Gewone
dwergvleermuis zowel de lokale populatie als de netwerkpopulatie beoordeeld worden. Zonder deze
netwerkpopulatie is de kans groter dat de lokale populatie niet als duurzaam wordt beoordeeld.
Om uitspraken te doen over de duurzaamheid van een populatie voor de Gewone dwergvleermuis zijn
daarom normen nodig over:
• de afstand die de soort kan afleggen tussen kraamverblijven en foerageergebieden;
• de afstand waarbinnen kraamverblijven tot één kraamkolonie gerekend mogen worden;
• de afstand waarbinnen kraamkolonies tot lokale populatie gerekend mogen worden;
• de afstand waarbinnen lokale populaties tot een netwerk gerekend mogen worden;
• de afstand die de soort kan afleggen tussen zomer- en winterverblijven;
• de minimale grootte (het aantal reproductieve eenheden RE) van de lokale populatie;
• de minimale grootte (het aantal reproductieve eenheden RE) van de totale netwerkpopulatie.
De afstandsnormen bepalen wanneer er sprake is van één lokale populatie en wanneer er sprake is
van een netwerkpopulatie. De RE- normen bepalen vervolgens of de lokale populatie resp. het
netwerk duurzaam is.
Voor de afstandsnormen voor de Gewone dwergvleermuis is gebruik gemaakt van een studie naar
ecologie en behoud van vleermuizen in dorpen en steden uit Duitsland (Simon et al., 2004). De
resultaten zijn weergegeven in Tabel 1. Deze studie is gedaan in het Marburg-Biedenkopf district. Dit
is een gebied met voornamelijk kleine dorpen en een kleine stad, Marburg (73.000 inwoners). Het is
moeilijk te beoordelen in hoeverre deze resultaten bruikbaar zijn voor Tilburg en Twekkelo, maar voor
Nederland is een vergelijkbare studie niet beschikbaar.
Voor de RE-normen voor de grootte van de populatie is gebruik gemaakt van (expert)kennis van
Alterra.
Op basis van populatie-dynamische parameters kan men vleermuizen indelen in de groep
middelgrootte zoogdieren. Dit houdt in dat een sleutelpopulatie 40 RE zou bedragen (Verboom et al.,
2001). Daarbij passen twee opmerkingen:
• Ten eerste leven vleermuizen ten opzichte van de meeste zoogdieren in kolonies. Dit maakt ze
gevoeliger voor stochastische processen dan populaties waarvan de paartjes een, al dan niet
overlappend, territorium hebben. Soorten die gevoeliger zijn voor deze processen hebben grotere
populaties nodig om fluctuaties op te kunnen vangen (Bascompte et al., 2002). Vanwege deze
gevoeligheid wordt voor de Gewone dwergvleermuis een sleutelpopulatie van 100 RE aangehouden;
dit is het aantal RE voor een sleutelpopulatie van kleine zoogdieren en deze norm is eerder
gehanteerd voor ruimtelijke analyse van vleermuizen met het kennissysteem LARCH (Pouwels et al.,
2007);
• Ten tweede krijgen vleermuizen slechts één jong per jaar. Hierdoor kan de populatie minder snel
herstellen van een tijdelijke slechte periode dan soorten die meerdere jongen per jaar groot
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brengen. Daarom zouden qua intrinsieke groeisnelheid (hoe snel kan een populatie herstellen na een
klap) de normen voor een middelgroot zoogdier gebruikt moeten worden voor een stabiel netwerk
(500 RE).
Uit het oogpunt van een duurzame populatie is het niet alleen van belang dat de lokale populatie
genoeg individuen bevat, maar ook voldoende geschikte kraamverblijven. Voor een lokale of
sleutelpopulatie wordt daarom naast de norm van 100 RE ook een norm van vijf kraamverblijven
gehanteerd, welke door één of meerdere kraamkolonies gebruikt kunnen worden. Deze
kraamverblijven moeten geclusterd liggen binnen de lokale fusieafstand van (2000 m), de afstand
waarbinnen nog enige uitwisseling plaatsvindt tussen kraamverblijven.
Van een duurzame netwerkpopulatie is sprake als de populatiegrootte minimaal 500 RE is en er 20
geschikte kraamverblijven zijn. Deze moeten verbonden liggen met een maximale dispersieafstand
van 30 km.
De waardes van 5 en 20 kraamverblijvenkolonies zijn niet onderbouwd maar ingegeven door studies
naar andere soorten waarvan lokale populaties als geheel gevoelig zijn voor stochastische processen
zoals weersextremen. Er is een vuistregel dat er minimaal 20 plekken moeten zijn voor een stabiele
metapopulatie bij vlinders (Gurney and Nisbet, 1978; Thomas and Hanski, 1997; Baguette, 2004).

Tabel 1
Afstandsnormen voor de clustering van de lokale populatie en de netwerkpopulatie.
Eenheid

Afstand tot

lokale populatie

<= 2km

Toelichting

verblijf
Nauwelijks uitwisseling (roost switching) tussen kraamverblijven >2000m uit
elkaar
netwerk populatie

<= 30km

Incidenteel lange afstandsverhuizing naar andere kolonie

Voor de vraag in hoeverre een lokale populatie zich kan handhaven in een stad en het omringende
landschap, is naast het aantal kraamverblijven ook de ligging van geschikte foerageergebieden en
geschikte vliegroutes naar deze foerageergebieden belangrijk. Afhankelijk van de hoeveelheid
beschikbaar voedsel zal in de ene week het ene foerageergebied vaker bezocht worden dan het
andere. Op een ander tijdstip kan dit andersom zijn. Om gedurende het hele voortplantingsseizoen
over voldoende voedsel te beschikken zullen Gewone dwergvleermuizen daarom meerdere
foerageergebieden gebruiken (Simon et al., 2004; en zie Figuur 2). De stabiliteit van de populatie
wordt daarom in grote mate bepaald door het aantal, de grootte en kwaliteit van deze
foerageergebieden en de mate waarin deze vanaf de verschillende kraamverblijven bereikbaar zijn. In
het onderzoek door Simon et al. (2004) was de maximale afstand tussen kraamverblijven en
foerageergebieden 2 km, de gemiddelde afstand was 840 m. Als afstandsnorm tussen verblijven en
foerageergebieden wordt daarom 2 km gehanteerd.
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F

foerageergebied
Schematische voorstelling van gebruik vliegroutes en foerageergebieden door

vleermuizen vanuit hun kraamverblijven.

2.6

Tussenconclusie hoofdstuk 2: Wanneer is sprake van
lokale populatie en wanneer is sprake van een
gunstige staat van instandhouding van deze populatie?

De Gewone dwergvleermuis is een netwerksoort, waarbij lokale populaties samen een netwerkpopulatie vormen. Binnen het netwerk kunnen sleutelpopulaties voorkomen: lokale populaties die een
belangrijke rol spelen bij het duurzaam voorkomen van de netwerkpopulatie. Een soort komt
duurzaam voor als de kans op uitsterven kleiner is dan 5% in 100 jaar.
De Habitatrichtlijn formuleert duurzaamheid in termen van gunstige staat van instandhouding van een
soort. De landelijke staat van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis is gunstig; de gunstige
referentie voor de natuurlijke verspreiding betreft heel Nederland. De gunstige referentie voor de
populatiegrootte betreft in heel Nederland 300.000-600.000 individuen.
Een lokale populatie wordt gevormd door één of meerdere kraamkolonies, enkele groepen nietvoortplantende vrouwtjes en de mannetjes. Een netwerkpopulatie wordt gevormd door één of
meerdere lokale populaties.
Een lokale populatie wordt als duurzaam beschouwd als er sprake is van minimaal 100 paartjes
verspreid over minimaal 5 kraamverblijven met een maximale afstand van 2 kilometer.
Een netwerkpopulatie wordt als duurzaam beschouwd als er sprake is van minimaal 500 RE, verspreid
over minimaal 20 geschikte kraamverblijven met een maximale dispersieafstand van 30 kilometer.
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3

Zijn (bestaande) modellen bruikbaar
voor analyse van gegevens over de
Gewone dwergvleermuis uit de SMP’s
van Tilburg en Twekkelo?

3.1

Modellen

Door Alterra zijn meerdere modellen en kennissystemen ontwikkeld die het landschap analyseren en
beoordelen vanuit de ruimtelijke populatiedynamiek van een soort. Voor de studie in dit rapport zijn
twee modellen gebruikt. Voor de bepaling van de duurzaamheid van lokale populatie en
netwerkpopulatie is gebruik gemaakt van de rekenregels van LARCH (Opdam et al., 2003; Verboom
en Pouwels, 2004). Voor de beoordeling van de impact van lokale ingrepen in het landschap op een
lokale populatie is gekozen voor een aangepaste versie van het model Gridwalk (Van Teeffelen et al.,
2015). Deze versie is voor vleermuizen aangepast door rekening te houden met:
• het lokale schaalniveau,
• de specifieke opbouw van kraamverblijven, vliegroutes en foerageergebieden en
• het bepalen van de impact van lokale ingrepen op de lokale populatie.

3.2

Ontvangen gegevens

Voor de analyses zal onder andere gebruik gemaakt worden van de actuele verspreidingsgegevens
van de verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis. Deze gegevens zijn afkomstig uit de
inventarisaties die voor de SMP’s zijn uitgevoerd. Voor Tilburg betreft dit het rapport ‘Vleermuizen,
gierzwaluw en huismus Oude Stad Tilburg. Inventarisatie 2013’ van Korsten et al. (2014) en het
concept-soortmanagementplan Oude Stad Tilburg (Boonman et al., in prep.). Voor Twekkelo betreft
dit het rapport ‘Soortmanagementplan Twekkelo’ van Eelerwoude (in prep.).
Voor SMP Tilburg is voor de Gewone dwergvleermuis onderzoek verricht door BuWa om inzicht te
krijgen in de aanwezige functies van het plangebied voor de soort. Om deze functies vast te stellen is
gebruik gemaakt van het Protocol Vleermuisonderzoek, maar toegepast op een groot stedelijk gebied
waarbij niet alle locaties tweemaal bezocht zijn

10

. Het veldonderzoek leverde inzicht op met

betrekking tot de belangrijke foerageergebieden, het gebruik van vliegroutes en gebieden met een
verhoogde activiteit rond gebouwen. Vervolgens concentreerde het veldonderzoek zich op het
vaststellen van de ligging van kraamverblijven, zomerverblijven, en winterverblijven en op de
aanwezigheid van baltsende mannetjes.
De inventarisatie was hierdoor vooral gericht op het in kaart brengen van de locaties van verblijven en
niet op het vaststellen van de precieze vleermuisaantallen. Mede daarom zal er een verschil zijn
tussen het aantal getelde vleermuizen en het aantal aanwezige vleermuizen; in de praktijk is de
trefkans immers zelden 100%.
Uiteindelijk zijn de volgende gegevens voor analyse aangeleverd door BUWA: Een geodata bestand
met inventarisatiegegevens. Dit bestand bevat locaties van vleermuiswaarnemingen, met daarbij de
datum, de waarnemer, het waargenomen gedrag (zoals ‘verplaatsend’, ‘foeragerend’, ‘in kolonie op
gebouw’), het aantal getelde dieren en indien van toepassing de functie (‘kraamverblijfplaats’,
‘mogelijk verblijfplaats’, ‘verblijfplaats onbepaald’, ‘verblijfplaats onzeker’, ‘winterverblijfplaats’ en
‘zomerverblijfplaats’) in het onderzoeksgebied in Tilburg.

10

Het vleermuisprotocol is vooral gericht op het kunnen uitsluiten van functies, en dat is voor het SMP niet de doelstelling
geweest.
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Daarnaast ontvingen wij via BuWa van de gemeente Tilburg de volgende geodata bestanden:
• BAG_PANDEN
• Bomen_uit_Boombeheer
• plantopo_lijnen
• Straat_huisnr
• wijkenkaart
Verder ontvingen wij van de gemeente Tilburg de volgende geodata bestanden:
• Grondgebruik_Top50nl
• Parken_uit_NGDW
• Soort_woning
• Waterkaart
Voor het SMP Twekkelo is voor de Gewone dwergvleermuis onderzoek verricht door Eelerwoude om
inzicht te krijgen in de aanwezige functies van het plangebied voor de soort. De volgende gegevens
zijn voor analyse aangeleverd door Eelerwoude: Een geodata bestand met inventarisatiegegevens. Dit
bestand bevat locaties van vleermuiswaarnemingen, met daarbij de datum, het waargenomen gedrag
(‘foeragerend’, ‘territoriumgedrag’, ‘verblijfplaats’, ‘zwervend’) en het aantal getelde dieren.
Daarnaast ontvingen wij van Eelerwoude een geodata bestand met de begrenzing van het plangebied
en de tekst uit het SMP Twekkelo over de Gewone dwergvleermuis.

3.3

Methode

LARCH
Met LARCH worden op basis van de lokale fusieafstand en de netwerkafstand de verschillende
kraamverblijven geclusterd tot lokale populaties en tot netwerkpopulaties. Afhankelijk van het aantal
kraamverblijven en de totale grootte wordt beoordeeld in hoeverre dit sleutelpopulaties en/of
duurzame netwerkpopulaties betreffen (zie paragraaf 2.5).
Om te bepalen welke kraamverblijven tot een lokale populatie behoren, zijn volgens bovenstaande
methodiek de kraamverblijven geclusterd met een lokale fusieafstand van 2km. Om te bepalen welke
kraamverblijven tot een netwerk populatie behoren, zijn de kraamverblijven geclusterd met een
netwerkafstand van 30km (Tabel 1).
Vervolgens kan het geschatte aantal dieren binnen de lokale populatie en binnen de netwerkpopulatie
worden opgeteld als ook het aantal kraamverblijven. Op basis van de normen voor het aantal
reproductieve eenheden (RE normen) en het aantal kraamverblijven, kan vervolgens antwoord worden
gegeven op de vraag of in de pilotgebieden SMP sprake is van een duurzame populatie.
Gridwalk
Gridwalk is een gridgebaseerd model. Vanuit de kraamverblijven worden individuen ‘losgelaten’. Deze
individuen zullen zich gedurende een bepaalde tijdsduur in het landschap verspreiden en hebben
daarbij een voorkeur voor bepaalde elementen. Het model houdt bij welke elementen het individu
daarbij gebruikt en welke foerageergebieden bereikbaar zijn. De som van alle individuen uit een
kraamverblijf geeft inzicht in de beschikbare hoeveelheid foerageergebieden en de geschiktheid van de
vliegroutes.
Voor deze analyse zal, naast de inventarisatiegegevens en overige ontvangen geodata, gebruik
gemaakt worden van het Top10vector-bestand (Kadaster) en literatuurgegevens over de voorkeur van
Gewone dwergvleermuizen voor landschapselementen in vliegroutes en foerageergebieden (Sattler et
al., 2007; Bellamy et al., 2013; Simon et al., 2004). Met het ontwikkelde model is het mogelijk om
vliegroutes een mate van geschiktheid te geven, waardoor ze een voorkeur krijgen boven minder
geschikte vliegroutes of ongeschikte landschapselementen. Ongeschikte landschapselementen (bijv.
wegen) krijgen evengoed een lage geschiktheid, zodat individuen openingen tussen vliegroutes
kunnen overbruggen.
Op deze wijze kan antwoord worden gegeven op de vraag hoe ruimtelijke ontwikkelingen de
duurzaamheid van de populatie beïnvloeden.
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3.4

Tussenconclusie hoofdstuk 3: Zijn (bestaande)
modellen bruikbaar voor analyse van gegevens over
de Gewone dwergvleermuis uit de SMP’s van Tilburg
en Twekkelo?

Om inzicht te krijgen in de populatieopbouw is gekozen voor het model LARCH. De beschikbare
gegevens met betrekking tot typen bebouwing bevatten echter onvoldoende detail om een
habitatkaart van potentiële kraamverblijfplaatsen te ontwikkelen die gekoppeld kan worden aan de
actuele verspreidingsgegevens. Daarom is ervoor gekozen om enkel op basis van de actuele
verspreiding een duurzaamheidsanalyse met LARCH uit te voeren. Met deze methode is het mogelijk
om te beoordelen hoeveel populaties er in een plangebied voorkomen en in hoeverre deze voldoen
aan de norm van een sleutelgebied en/of een duurzame netwerkpopulatie.
Om inzicht te krijgen welke vliegroutes en foerageergebieden belangrijk zijn in het plangebied is
tevens het model GRIDWALK toegepast. Dit model laat individuen los vanuit één locatie (bijvoorbeeld
kraamverblijf) en simuleert het vlieggedrag rond deze locaties en richting foerageergebieden.
Daarmee kan de ruimtelijke populatiedynamiek gedurende de kraamperiode beoordeeld worden.
Mogelijk dat het model in Twekkelo beter toepasbaar is, omdat in Tilburg vliegroutes ook vaak door
tuinen lopen. Voor een juiste toepassing is het wel noodzakelijk om een goede inschatting van de
voorkeur van verschillende foerageergebieden te hebben. Mogelijk dat dit op basis van
kwaliteitskenmerken en grootte bepaald kan worden.
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4

Is sprake van een duurzame populatie
in de twee onderzoeksgebieden
Tilburg en Twekkelo en hoe verandert
de duurzaamheid bij ruimtelijke
ingrepen uit het SMP?

4.1

Resultaten analyse duurzame populatie/ duurzaam
netwerk Tilburg

Zomerpopulatie
Om uitspraken te kunnen doen over de duurzaamheid van de zomerpopulatie van de Gewone
dwergvleermuispopulatie in het onderzoeksgebied in Tilburg zijn de inventarisatiegegevens
gecombineerd met de in hoofdstuk 2 genoemde afstands- en duurzaamheidsnormen voor lokale
populaties en netwerkpopulaties. Omdat hierbij is gekeken naar kraamverblijven, waarin zich
voornamelijk vrouwtjes bevinden, zullen we hier spreken over reproductieve eenheden (RE) in plaats
van individuen.
Uit deze analyse blijkt dat er in het onderzoeksgebied minstens drie lokale populaties bestaan
(Figuur 3). De grootste lokale populatie omvat drie kraamverblijven met totaal 195 (16+84+95)
reproductieve eenheden. Dan is er een lokale populatie met twee kraamverblijven en 115 RE (29+86)
en de kleinste lokale populatie omvat één kraamverblijf met 3 RE. Alle kraamverblijven in het
onderzoeksgebied vallen binnen één netwerk populatie (Tabel 2, Figuur 4). Deze netwerkpopulatie
omvat in ieder geval zes kraamverblijven en 313 RE.
Met minimaal 313 RE verspreid over zes kraamverblijven liggen deze getallen op basis van
waarnemingen onder de norm voor een duurzame netwerkpopulatie van 500 RE en minimaal
20 kraamverblijven. De grootste lokale populatie voldoet met 195 RE en drie kraamverblijven ook niet
aan de norm voor een sleutelpopulatie (100 RE en minimaal vijf kraamverblijven).
Echter, het aantal waargenomen vleermuizen is niet gelijk aan het aantal daadwerkelijk aanwezige
vleermuizen (SMP en inventarisatie Tilburg). De RE normen gelden voor het aantal aanwezige
vleermuizen. De populatie vleermuizen is groter dan uit de gegevens blijkt, hetgeen gevolgen heeft
voor de analyse van de duurzaamheid. Zowel het aantal getelde dieren bij het uitvliegen van een
kraamverblijf als het aantal verblijven geeft een onderschatting van de werkelijke aantallen:
Ten eerste is het aantal vleermuizen per kraamverblijf een minimum. Over een kraamverblijf waar
drie vleermuizen zijn geteld, vermeldt het concept soortmanagementplan: ‘Op basis van deze
waarnemingen wordt uitgegaan van een groep van tenminste enkele tientallen dieren. Vanwege de
slechte toegankelijkheid werden geen uitvliegers geteld.’
Verder vermeldt het concept soortmanagementplan: ‘Door het uitzonderlijk koude voorjaar van 2013
is dat jaar waarschijnlijk maar een deel van aantal kraamverblijven daadwerkelijk gevonden. De ruime
verspreiding en het flinke aantal waarnemingen doen vermoeden dat er meer kraamverblijven zijn. Op
basis van waarnemingen worden nog eens vijf kraamgroepen verwacht.’ Ook zijn van drie locaties
buiten het onderzoeksgebied kraamkolonies bekend.
Over de trefkans van kraamkolonies tijdens onderzoek met bat detectors onderzoek is weinig bekend.
De werkelijke aantallen zullen dan ook geschat moeten worden op basis van het veldwerk en in
combinatie met een deskundigenoordeel. In het SMP staat dan ook dat het totaal aantal vleermuizen
in het onderzoeksgebied geschat wordt tussen de 2000 en 3500 individuen. Gezien de ruime
verspreiding en het flinke aantal waarnemingen, dat doet vermoeden dat er meer kraamverblijven
zijn, constateert het SMP dat er sprake is van een levensvatbare populatie.
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Uit onderzoek is bekend dat de Gewone dwergvleermuis verspreid over heel Nederland voorkomt. Van
1994 tot 2005 is de soort gemeld in >420 atlasblokken (5x5 km) (Zoogdiervereniging VZZ, 2007). Dit
betekent dat de Nederlandse populatie van de Gewone dwergvleermuis als één grote netwerkpopulatie
kan worden beschouwd.
Daarom is ook de conclusie van Alterra dat ondanks dat alle getelde populatiegroottes van de
verschillende lokale populaties in Tilburg onder de norm voor een duurzame populatie liggen,
aangenomen mag worden dat de netwerkpopulatie waartoe de populaties in Tilburg behoren
duurzaam is. In hoeverre één van deze populaties voldoet aan de eisen en er sprake is van een
sleutelpopulatie is afhankelijk van de locaties van geschikte kraamverblijven die in deze
inventarisatieronde niet met zekerheid zijn vastgesteld.

Tabel 2
Aantal kraamverblijven, lokale populaties en netwerkpopulaties in Tilburg met aantal reproductieve
eenheden (RE) en aantal kraamverblijven per eenheid en duurzaamheid bepaald op basis van de
inventarisatiegegevens en de LARCH methodiek.
Eenheid

Aantal

RE

Kraamverblijf

6

3, 16, 29, 84, 86, 95

-

Lokale populatie

3

3, 115, 195

1, 2, 3

Geen sleutelpopulatie

Netwerkpopulatie

1

> 313

6

Niet duurzaam

Figuur 3

Aantal kraamverblijven

Duurzaam

Kraamverblijven in het onderzoeksgebied in Tilburg. Een roze cirkel om de

kraamverblijven geeft de grootte van een kraamkolonie weer op basis van een clusterafstand van
1000m. Een grijze cirkel geeft de grootte van een lokale populatie weer op basis van een lokale
fusieafstand van 2000m.
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Figuur 4

Kraamverblijven in het onderzoeksgebied in Tilburg. De paarse cirkel om de kraam-

verblijven geeft de grootte van de netwerkpopulatie weer op basis van een netwerkafstand van 30km.

Winterpopulatie
In deze studie is geen analyse uitgevoerd met betrekking tot de winterpopulatie. Een aantal geschikte
winterverblijven ligt in Tilburg zelf en is bereikbaar voor alle populaties in het studiegebied. Daarom
wordt verwezen naar ‘Het rapport Vleermuizen, gierzwaluw en huismus Oude Stad Tilburg:
Inventarisatie 2013’: ‘Het is niet mogelijk om aan de hand van waargenomen nazomerzwermgedrag
een schatting te maken hoeveel dieren uiteindelijk in de betreffende gebouwen zullen overwinteren.
Het aantal tegelijkertijd zwermende dieren is bij de complexen aan het Anna Paulownahof / Oude
Kerkstraat, Boksdoornerf, Paletplein en Kasteel Strijenerf wel hoger dan bij de andere locaties. De
intensiteit van het zwermgedrag en de overlast aan het Anna Paulownahof wijst op een belangrijke
winterverblijfplaats voor wellicht enkele honderden dieren.’

4.2

Resultaten analyse duurzame populatie/ duurzaam
netwerk Twekkelo

Om uitspraken te kunnen doen over de duurzaamheid van de zomerpopulatie van de Gewone
dwergvleermuispopulatie in het onderzoeksgebied in Twekkelo zijn de inventarisatiegegevens
gecombineerd met de in hoofdstuk 2 genoemde afstands- en duurzaamheidsnormen voor lokale
populaties en netwerkpopulaties. In het geodata bestand met inventarisatiegegevens is geen
onderscheid gemaakt in het type verblijf (zomer-, kraam- of winterverblijf). Op basis van de volgende
tekst in het SMP hebben wij de vijf verblijfslocaties met het grootste aantal individuen aangemerkt als
kraamverblijven: ‘De meeste verblijfplaatsen bestonden uit kleine groepjes vleermuizen variërend in
aantal van 1 tot 10 exemplaren. Op slechts vijf locaties werden grotere aantallen vastgesteld die
wijzen op de aanwezigheid van een kraamkolonie.’
Uit deze analyse blijkt dat er in het onderzoeksgebied minstens 1 lokale populatie bestaat (Figuur 5).
Deze lokale populatie omvat vijf kraamverblijven met totaal 86 (6+10+15+15+40) RE. Alle
kraamverblijven in het onderzoeksgebied vallen binnen één netwerk populatie (Tabel 3, Figuur 6).
Deze netwerkpopulatie omvat in ieder geval vijf kraamverblijven en 86 RE.
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Met minimaal 86 RE verspreid over vijf kraamverblijven liggen deze getallen op basis van
waarnemingen onder de norm voor een duurzame netwerkpopulatie van 500 RE en minimaal
20 kraamverblijven. De lokale populatie voldoet met 86 RE en vijf kraamverblijven ook net niet aan de
norm voor duurzaamheid voor een sleutelpopulatie (100 RE en minimaal vijf kraamverblijven).
Zoals bij de analyse voor Tilburg al werd genoemd, is het aantal getelde vleermuizen zeer
waarschijnlijk niet gelijk aan het aantal daadwerkelijk aanwezige vleermuizen (SMP en inventarisatie
Twekkelo). De RE normen gelden voor het aantal aanwezige vleermuizen. De populatie vleermuizen is
zeer waarschijnlijk groter dan uit de gegevens blijkt, wat gevolgen heeft voor de analyse van de
duurzaamheid.
In het SMP staat dan ook dat het totaal aantal vleermuizen in het onderzoeksgebied minimaal tussen
de 500 en 1000 individuen bedraagt. Verder staat in het SMP dat de gsi op dit moment wordt
beoordeeld als niet bedreigd.

Tabel 3
Aantal kraamverblijven, lokale populaties en netwerkpopulaties in Twekkelo met aantal reproductieve
eenheden (RE) en aantal kraamverblijven per eenheid en duurzaamheid bepaald op basis van de
inventarisatiegegevens en de LARCH methodiek.
Eenheid

Aantal

RE

Aantal kraamverblijven

Kraamverblijf

5

6, 10, 15, 15, 40

-

Lokale populatie

1

86

5

Geen sleutelpopulatie

Netwerkpopulatie

1

>86

5

Niet duurzaam

Figuur 5

Duurzaam

Kraamverblijven in het onderzoeksgebied in Twekkelo. Een roze cirkel om de

kraamverblijven geeft de grootte van een kraamkolonie weer op basis van een clusterafstand van
1000m. Een grijze cirkel geeft de grootte van een lokale populatie weer op basis van een lokale
fusieafstand van 2000m.
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Figuur 6

Kraamverblijven in het onderzoeksgebied in Twekkelo. De paarse cirkel om de kraam-

verblijven geeft de grootte van de netwerkpopulatie weer op basis van een netwerkafstand van 30km.

4.3

Resultaten analyse kwaliteit leefomgeving Tilburg

Inleiding
De duurzaamheid van een populatie wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid van geschikte
(zomer- en winter)verblijfplaatsen. Ook de foerageergebieden en de bereikbaarheid van deze
foerageergebieden via vliegroutes zijn belangrijk, zie Figuur 2 en tekst in paragraaf 2.5. Zo hebben
vrouwtjes in kraamverblijven extra voedsel nodig om hun jongen groot te kunnen brengen. Daarom
zijn ook foerageergebieden in de buurt van de kraamverblijven belangrijk. De kwaliteit van het
landschap, in de vorm van geschikt foerageergebied en de bereikbaarheid van deze
foerageergebieden, bepaalt zo mede de aantrekkelijkheid van een verblijfplaats.
De duurzaamheid van een populatie kan dus veranderen onder invloed van het wegvallen van
verblijfplaatsen maar ook onder invloed van het wegvallen van vliegroutes of foerageergebieden.
Andersom bepaalt de aanwezigheid van geschikte verblijfplaatsen dan wel vliegroutes of
foerageergebieden de kans van slagen van mitigerende en compenserende maatregelen.
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat er geen compleet beeld is van de verspreiding van verblijfplaatsen en
aanwezige aantallen individuen van de Gewone dwergvleermuis. Uit SMP en inventarisatie-rapport
blijkt ook dat er geen gerichte inventarisatie is gedaan om de vliegroutes en foerageergebieden in
kaart te brengen (dit behoorde ook niet tot de opdracht). In het inventarisatierapport zijn wel
waarnemingen genoteerd, maar niet vlakdekkend en alleen als ‘bijproduct’ van de inventarisatie van
verblijfplaatsen.
Met behulp van het model Gridwalk kan onderzocht worden hoe ruimtelijke ingrepen in
foerageergebieden en/of vliegroutes de duurzaamheid van de populatie beïnvloeden. Er zijn echter
geen goede gegevens over de ligging en kwaliteit van de foerageergebieden en de vliegroutes binnen
het onderzochte (bebouwde) gebied.
Om het gebruik van het model aan te tonen is een conceptuele analyse uitgevoerd.
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Toepassing model
Het model Gridwalk kan de invloed van veranderingen in het landschap op het gebruik van vliegroutes
en de bereikbaarheid van foerageergebieden van de vleermuizen in beeld te brengen. Daartoe heeft
het model invoergegevens nodig (zie Tabel 4).

Tabel 4
In- en uitvoergegevens van Gridwalk.
Model (Gridwalk)
Invoer

Resultaten

locaties (kraam)verblijven

Mate van gebruik van landschapselementen

Habitatkaart: elementen in de stad en voorkeur gebruik

Aantal foerageergebieden dat wordt gebruikt door kolonie of

elementen

lokale populatie

Foerageergebieden (optioneel)

Indicatie van belang van foerageergebied

Vertrekpunt voor het model zijn de aanwezige kraamverblijven. Deze gegevens zijn afkomstig van het
SMP.
Als invoer voor het model is ook een habitatkaart nodig: een kaart met waarden die de verwachte
geschiktheid van landschapselementen voor foeragerende vleermuizen weergeven. Belangrijke
landschapselementen zijn bomen(rijen) en water. De inventarisatie voor het SMP Tilburg bevatte geen
gegevens voor het maken van een habitatkaart. Daarom zijn door Alterra bewerkingen verricht om te
komen tot deze habitatkaart (Figuur 7).
De bewerking bevatte drie stappen:
Stap 1:

Vaststellen bomen:
Alle bomen uit de verschillende objecttypen van het Top10vector-bestand (Kadaster)

11

zijn

gecombineerd met het boombeheer-bestand van de gemeente Tilburg tot een nieuw
bomen/bos-bestand. Waar volgens dit bestand bomen aanwezig zijn is de kwaliteit 0,5
toegekend, waar volgens dit bestand bomen afwezig zijn is de kwaliteit 0,01 toegekend.
Stap 2:

Vaststellen afstand tot water:
Hiervoor is alle water uit het Top10vector-bestand (lijnen en vlakken) samengevoegd.
Daarna is de afstand tot water berekend. De afstanden tot water zijn vervolgens
herberekend, zodat aan een locatie het dichtst bij water de kwaliteit 0,5 is toegekend en aan
een locatie het verst van water een kwaliteit van 0 is toegekend.

Stap 3:

Combineren bomen en water:
In deze stap zijn de resultaten van stap 1 en stap 2 samengevoegd. Hiervoor zijn de
kwaliteiten van beide kaarten bij elkaar opgeteld. Het resultaat is een kaart met kwaliteiten
die variëren van 1 tot 0,01.

Tenslotte zijn 26 foerageergebieden geselecteerd in en rond Tilburg op basis van parkinformatie.
De resultaten worden alleen ter illustratie voor de mogelijkheden van het model gepresenteerd.
Resultaten
Uit de eerste analyse blijkt dat de soort, zoals in de invoerbestanden en het model is ingebouwd,
inderdaad de lijnvormige elementen van bomen volgt (Figuur 8). Aangezien het huidige model
individuen niet gericht laat vliegen, is de verspreiding ongericht en worden minder foerageergebieden
bereikt dan wanneer individuen met een bepaalde voorkennis van de locaties zouden vertrekken.
Als gekeken wordt naar het aantal maal dat Gridwalk een vleermuis in een bepaald gebied simuleert,
blijkt dat met name de kraamkolonie in het Noordwesten van Tilburg (verblijven 1-3 in Tabel 5)
11

Top10vlak categorieën waar bomen bij horen. Dus alle categorieën bos, boomgaard, dodenakker met bos, fruitkwekerij,
populieren. Verder aangevuld met Top10lijn en Top10punt.
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gebruik kan maken van meerdere foerageergebieden. De kraamkolonie in het Noordoosten van Tilburg
(verblijf nummer 6) heeft slechts drie gebieden binnen zijn bereik liggen. Tevens blijken
foerageergebied 4 (voor kolonie in het Noordwesten) en foerageergebied 12 (voor de kolonie in het
Noordoosten) het meest gebruikt te worden.

Figuur 7

Habitatkaart volgens bewerking Alterra op basis van de aanwezigheid van bomen en de

afstand tot water.

Figuur 8

Gebruik habitat op grond van habitatkaart en beslisregels Gridwalk.
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Foerageergebieden 5, 8, 9, 15, 16 en 22 worden door meerdere kolonies gebruikt (Tabel 5). Wanneer
er ingrepen in het gebied plaatsvinden, kan het model gebruikt worden om na te gaan in hoeverre dit
tot gevolg heeft dat de kans bestaat dat bepaalde foerageergebieden minder gebruikt gaan worden of
dat de kwaliteit van de gebruikte gebieden achteruit gaat, waardoor het totale oppervlakte aan
foerageergebieden onvoldoende wordt in relatie tot de grootte van de kolonie.

Tabel 5
Procentuele aanwezigheid individuen per kraamkolonie in foerageergebieden en vliegroutes (overig
landschap) volgens Gridwalk.
Foerageergebied

Kraamkolonies (nummers zijn kraamverblijven)
1-3

1

0,0%

3

2,0%

4

19,7%

5

3,7%

4

5

6

1,5%

6

0,1%

7

0,4%

8

5,5%

2,3%

9

0,2%

1,8%

2,4%

2,3%

1,0%

1,1%

13

1,0%

14

2,3%

15

0,3%

16
18

0,5%

20

0,3%

22

12,6%

overig landschap

70,2%

90,5%

92,4%

85,8%

totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Bij de interpretatie van de resultaten dient aangegeven te worden dat er een aantal kanttekeningen
bij deze resultaten geplaatst moet worden, omdat de analyse is uitgevoerd om aan te tonen hoe het
model gebruikt kan worden en dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn. De belangrijkste daarvan
zijn:
• Vleermuizen gericht laten vliegen; momenteel blijven de vleermuizen in het model te dicht rond de
verblijven vliegen. Door ze gerichter te laten vliegen zijn ook meerdere gebieden bereikbaar en
kunnen grotere foerageergebieden een voorkeur krijgen voor individuen uit een kraamkolonie;
• Locaties en kwaliteit van foerageergebieden; momenteel zijn de foerageergebieden eenvoudig
geselecteerd op basis van aanwezige parken. Er zijn echter meer locaties aanwezig in en rondom
Tilburg. Zo zijn er geen gebieden in het agrarische gebied geselecteerd. Ook kan de kwaliteit van de
foerageergebieden meegenomen worden voor een beoordeling in hoeverre de locaties belangrijk
zijn;
• Kwaliteit vliegroutes; de huidige kwaliteit is bepaald door aanwezigheid van bomen en water, maar
zo zouden ook de parken zelf een hoge kwaliteit kunnen krijgen voor vliegbewegingen, waardoor
vleermuizen eerder geneigd zijn om in de parken te blijven. Verder zouden ook elementen die
storend zijn op vliegbewegingen meegenomen kunnen worden in de analyse en een kwaliteit van 0
kunnen krijgen, zodat deze elementen volledig gemeden worden. In hoeverre dit een rol speelt in
een stad als Tilburg is niet bekend, omdat vliegroutes van vleermuizen ook via tuinen kunnen lopen;
• Onderscheiden lijnvormige elementen; lijnvormige elementen die gebruikt worden voor het
foerageren, kunnen een aparte code krijgen als foerageergebied, zodat het overige landschap wordt
opgesplitst in de lijnvormige elementen en overige grondgebruik;
• Inschatting koloniegrootte; Wanneer een goede inschatting van de koloniegrootte beschikbaar is,
kan het belang van de verschillende foerageergebieden verder verfijnd worden.
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Tenslotte zou Gridwalk ook gebruikt kunnen worden om aan te geven welke wijken geschikt zijn voor
nieuwe kraamverblijven vanuit de gegevens over geschikte foerageergebieden en vliegroutes. Deze
gegevens moeten dan wel beschikbaar zijn.

4.4

Tussenconclusie hoofdstuk 4: Is sprake van een
duurzame populatie in de twee onderzoeksgebieden
Tilburg en Twekkelo en hoe verandert de
duurzaamheid bij ruimtelijke ingrepen uit het SMP?

Uit onderzoek is bekend dat de Gewone dwergvleermuis verspreid over heel Nederland voorkomt. Van
1994 tot 2005 is de soort gemeld in >420 atlasblokken (5x5 km) (Zoogdiervereniging VZZ, 2007). Dit
betekent dat de Nederlandse populatie Gewone dwergvleermuis als één grote netwerkpopulatie kan
worden beschouwd waar de populaties in Tilburg en Twekkelo onderdeel van zijn.
In Tilburg is sprake van minimaal drie lokale populaties, die ieder op grond van de inventarisatiegegevens niet voldoen aan de norm voor een sleutelpopulatie.
In Twekkelo is sprak van minimaal één lokale populatie, die op grond van de gegevens ook niet
voldoet aan de norm voor een sleutelpopulatie.
Uit aanvullende informatie van het SMP van zowel Tilburg als Twekkelo blijkt evenwel dat er veel
gemiste waarnemingen zijn van verblijfplaatsen. Mogelijk kunnen deze gemiste kraamverblijven
hiaten tussen de lokale populaties op vullen. De schattingen zijn dat er sprake is van 20002300 dieren in het plangebied.
Dit zou voor de situatie in Tilburg ertoe kunnen leiden dat er voor één van de lokale populaties wel
sprake is van een sleutelpopulatie.
In Twekkelo is sprake van 1 lokale populatie, die met 85 RE over vijf kraamverblijven (net) onder de
norm van een duurzame sleutelpopulatie zit. De schatting is dat er 500-1000 dieren aanwezig zijn in
het plangebied.
Voor zowel Tilburg als Twekkelo is daarom ook de conclusie van Alterra dat ondanks dat de getelde
populatiegroottes in beide gebieden onder de norm voor een sleutelpopulatie liggen, aangenomen mag
worden dat de netwerkpopulatie waartoe de populaties in Tilburg en Twekkelo behoren duurzaam zijn.
Gezien het aantal verblijfplaatsen en de populatiegrootte kan de staat van instandhouding van de
lokale populatie als gunstig beschouwd worden.
Wat betreft leefgebied, gaat het om tijdelijk of permanent door een soort gebruikt terrein. Een
precieze karakterisering van het leefgebied (belangrijke factoren, landschapselementen) is soortspecifiek en moet per soort plaatsvinden (Pouwels et al., 2013). Voor de Gewone dwergvleermuis
geldt dat naast zomerverblijven, kraamverblijven en winterverblijven, ook de oppervlakte, ruimtelijke
samenhang en kwaliteit van foerageergebieden en vliegroutes belangrijk zijn. Zij bepalen samen met
de aanwezigheid van geschikte verblijfplaatsen de duurzaamheid van een populatie. Zij bepalen ook
mede de geschiktheid van een verblijfplaats. In de pilot van Tilburg en Twekkelo lag de nadruk op
inventarisatie van de verblijfplaatsen en niet op de foerageergebieden en vliegroutes. De duurzaamheid van een populatie kan echter beïnvloed worden door ruimtelijke ingrepen in verblijfplaatsen
(gebouwen) maar ook in foerageergebieden en vliegroutes, via verandering van waterlopen,
bomenrijen, groenstructuren etc.
Met het model Gridwalk kan de invloed van veranderingen in het landschap op het gebruik van
vliegroutes en de bereikbaarheid van foerageergebieden van de vleermuizen in beeld worden
gebracht. Het model zou ook gebruikt kunnen worden om aan te geven welke gebieden of wijken
geschikt zijn voor nieuwe kraamverblijven vanuit de gegevens over geschikte foerageergebieden en
vliegroutes. Met Gridwalk is een eerste analyse uitgevoerd voor Tilburg. Het instrument biedt
mogelijkheden voor het meenemen van overig leefgebied zijnde niet- verblijfplaatsen, maar dient op
grond van deskundigenkennis verder ontwikkelt te worden. Idealiter wordt het model gevalideerd met
gegevens over foerageergebieden en vliegroutes. Pas dan kan goed aangegeven worden hoe
ruimtelijke ontwikkeling van invloed zijn op de duurzaamheid van de populatie en waar de beste
kansen voor compensatie liggen.
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5

Biedt het SMP van Tilburg de
juridische garantie dat zij voldoet aan
de vereisten van het 3e criterium van
de Habitatrichtlijn?
12

Het doel van het SMP Tilburg is om voor onder andere de Gewone dwergvleermuis ‘zo veel mogelijk
kansen te benutten en calamiteiten bij ingrepen te voorkomen. Dit om de staat van instandhouding zo
gunstig mogelijk te maken. Hierdoor worden de soorten op populatieniveau minder kwetsbaar zodat
ze lokale negatieve effecten als gevolg van onderhoudswerk, renovatie en herinrichting op kunnen
vangen zonder dat de gunstige staat van instandhouding in het geding is’ (bron SMP Tilburg). Het SMP
levert op deze wijze een onderbouwing bij een aanvraag voor een gebiedsgerichte ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet.
De vraag is 1) of de maatregelen in een SMP kunnen voorkomen dat er afbreuk wordt gedaan aan het
streven de populatie van de betrokken soort in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan en 2) of een SMP als instrument voor een gebiedsgerichte ontheffing kan worden
ingezet.
In dit hoofdstuk blikken we eerst kort terug op de staat van instandhouding van de populatie in het
onderzoeksgebied van Tilburg, waarbij we de conclusies van hoofdstuk 2 en 4 betrekken. Vervolgens
gaan we in op de vraag of er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de gunstige staat van
instandhouding te laten voorbestaan. Daarna gaan we in op de vraag of een SMP als onderbouwing bij
een ontheffing Ffw kan dienen.
Tenslotte gaan we in op enkele discussiepunten en formuleren we aanbevelingen waarmee in de
toekomst rekening kan worden gehouden.

5.1

Is er sprake van een gunstige staat van
instandhouding van de populatie?

De landelijke staat van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis is gunstig. Het voorkomen van
de soort is wijdverbreid en in heel Nederland is sprake van één grote netwerkpopulatie. Gezien de
dispersiecapaciteit van de Gewone dwergvleermuis mag aangenomen worden dat de populatie van
Tilburg onderdeel is van dit netwerk. In hoeverre de populatie in Tilburg zelf stabiel is en een gunstige
staat van instandhouding heeft, wordt bepaald door de grootte en geschiktheid van het leefgebied.
Zoals het SMP meldt, geeft de nulmeting geen compleet overzicht waar kraamgroepen en
(massa)winterverblijven van vleermuizen aanwezig zijn in Tilburg. Met minimaal 313 individuen
verspreid over 6 kraamverblijven liggen de getallen op basis van waarnemingen onder de in deze
studie aanbevolen norm voor een duurzame netwerkpopulatie van 500 RE met minimaal
20 kraamverblijven. Op basis van de kraamverblijven kunnen drie lokale populaties worden
onderscheiden in Tilburg. De grootste lokale populatie voldoet met 195 dieren en 3 kraamverblijven
niet aan de norm voor een sleutelpopulatie (100 RE en minimaal 5 kraamverblijven). Toch lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat de netwerkpopulatie waarvan de lokale populaties in Tilburg deel
uitmaken duurzaam is, als aangenomen wordt dat slechts een klein deel van de daadwerkelijke

12

Alterra heeft als eerste de gegevens (inventarisatiegegevens Gewone dwergvleermuis en het SMP zelf) van Tilburg
ontvangen, daarna die van Twekkelo. In het project zijn dan ook als eerste de gegevens van Tilburg geanalyseerd. Het
geschikt maken van de gegevens en de analyses zelf kostten dermate veel tijd, dat we voor Twekkelo alleen de
duurzaamheid van de populatie in het plangebied hebben kunnen analyseren.
Daarom wordt in het hoofdstuk 5, bij de vraag of de maatregelen uit het SMP voldoende zijn, alleen op de situatie in
Tilburg ingegaan.

32 |

Alterra-rapport 2608

populatie is geteld en de totale populatie volgens inschattingen in het onderzoeksgebied tussen de
2000 en 3500 exemplaren bedraagt. Het is mogelijk dat de grootste lokale populatie in werkelijkheid
wel voldoet aan de norm van een sleutelpopulatie, maar op basis van de daadwerkelijk waargenomen
kraamverblijven wordt niet aan deze norm voldaan.
Conclusie: vooralsnog lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er in het onderzoeksgebied sprake is van
een lokale populatie met een gunstige staat van instandhouding. Voor Tilburg is daarom ook de
conclusie van Alterra dat ondanks dat de getelde populatiegroottes onder de norm voor een
sleutelpopulatie liggen, aangenomen mag worden dat de netwerkpopulatie waartoe de populaties in
13

Tilburg behoren duurzaam zijn . Gezien het aantal verblijfplaatsen en de populatiegrootte kan de
staat van instandhouding van de lokale populatie als gunstig beschouwd worden.

5.2

Wordt er geen afbreuk gedaan aan het streven de
gunstige staat van instandhouding te laten
voorbestaan?

In het SMP worden diverse en veel maatregelen genoemd die ertoe moeten leiden dat ook op de lange
termijn de gunstige staat van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis gegarandeerd blijft,
ondanks ruimtelijke ingrepen. Het SMP ‘ … heeft betrekking op alle mogelijke relevante ingrepen die in
stedelijk gebied plaats kunnen vinden, zoals beheer en onderhoud van de openbare ruimte, kleine en
grootschalige renovatie en herinrichting, (na)isolatie van gebouwen, bouwblokken etc.. Bij deze
werkzaamheden kan de functie van gebouwen voor de Gewone dwergvleermuis worden aangetast. …
Ingrepen in groen en waterpartijen kunnen effect hebben op foerageergebied en vliegroutes en vallen
eveneens binnen de reikwijdte van dit Soortenmanagementplan’ (bron SMP Tilburg). Het SMP beoogt
om de ecologische functionaliteit van de voortplantings- en rustplaatsen van de Gewone
dwergvleermuis te behouden.
We kijken eerst naar het begrip ecologische functionaliteit. Vervolgens kijken we naar de maatregelen.
Tenslotte kijken we naar de effectiviteit van de maatregelen, m.a.w. de geschiktheid ervan voor het
op lange termijn voortbestaan van de gunstige staat van instandhouding. Hierbij speelt monitoring
een belangrijke rol.
Ecologische functionaliteit leefgebied
De Habitatrichtlijn is gericht op het behoud van soorten niet alleen via het beschermen van
exemplaren van soorten maar vooral ook via het beschermen van de vaste voortplantings- en
rustplaatsen van deze soorten. Volgens de uitleg van de Habitatrichtlijn vallen foerageergebieden en
vliegroutes niet binnen de bescherming van vaste voortplantings- en rustplaatsen. Over
voortplantings- en rustplaatsen geeft het Guidance document aan dat deze onderdelen cruciaal zijn
voor de levenscyclus van soorten en aldus een zeer belangrijk onderdeel vormen van het totale
leefgebied van een soort. Dergelijke voortplantings- of rustplaatsen moeten daarom ook worden
beschermd als zij niet gebruikt worden, maar er een ‘reasonable high probability’ is dat de soort
dergelijk plekken later opnieuw zal gebruiken. Als voorbeeld worden winterverblijven van vleermuizen
genoemd, die ook in de zomer beschermd dienen te worden.
Andere gebieden van de habitat van een diersoort, zoals foerageergebieden, worden volgens de uitleg
van het Guidance document niet beschermd door artikel 12 lid 1 sub d tenzij deze samenvallen met
broed- of rustplaatsen. Verderop in het Guidance document staat evenwel dat Artikel 12 van de HR
opgevat moet worden als een waarborg dat de ecologische functionaliteit van voortplantings- of
rustplaatsen gegarandeerd wordt. Daarbij is het doel ‘ … to safeguard the continued ecological
functionality of such (breeding and resting) sites and places, ensuring that they continue to provide all
the elements needed by a specific animal to rest or to breed successfully.’

13

Deze conclusie geldt overigens ook voor Twekkelo.
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Ook in Nederland volgt de Raad van State deze redenering dat een foerageergebied of vaste
vliegroute niet gerekend behoeft te worden tot een vaste rust- of verblijfplaats die op grond van
artikel 11 van de Ffw bescherming geniet, tenzij deze als zodanig samenvalt met een vaste rust- of
verblijfplaats (uitspraak van 18 juli 2012 in zaak nr. 201109200/1/R3 en van 07 november 2012 in
zaak nr.201201434/1/A3). In de laatste zaak constateert de RvS echter dat dit onverlet laat dat
artikel 11 van de Ffw (Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te
vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren) desalniettemin wordt overtreden, indien door
het verdwijnen van het foerageergebied en het verstoren van de vaste vliegroutes de ecologische
functionaliteit van de buiten het plangebied gelegen vaste rust- of verblijfplaatsen van de
desbetreffende vleermuissoorten zodanig wordt verstoord, dat ze deze plaatsen om die reden zullen
verlaten. Dit laatste kan immers tot gevolg hebben dat een lokale populatie afneemt (opm. Alterra).
Ook uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat de stabiliteit van een populatie vleermuizen in grote
mate bepaald wordt door het aantal, de grootte en kwaliteit van foerageergebieden en de mate waarin
deze bereikbaar zijn. Veranderingen in bijvoorbeeld de foerageergebieden en de bereikbaarheid
daarvan kunnen tot gevolg hebben dat er onvoldoende voedsel beschikbaar is voor een kraamkolonie
om hun jongen groot te brengen. Dit gegeven komt ook terug in de criteria die gelden voor een
gunstige staat van instandhouding, waarbij het leefgebied belangrijk is: Er dient een voldoende groot
habitat te bestaan en waarschijnlijk te blijven bestaan om de populaties van die soort op lange termijn
in stand te houden. Dit habitat kan opgevat worden als het totale leefgebied van een soort, dus vaste
voortplantingenplaatsen en rustplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes etc. (Pouwels et al., 2013).
Dit betekent dat voor het behoud van de populatie Gewone dwergvleermuis niet alleen behoud van
voldoende zomer- en winterverblijven van belang is, maar ook behoud van belangrijke
foerageergebieden en vliegroutes.
Maatregelen
Ten aanzien van maatregelen voor strikte bescherming maakt het Guidance document onderscheid
tussen maatregelen die de ecologische functionaliteit van voortplantings- en verblijfplaatsen
garanderen (waardoor geen overtreding van de verbodsbepalingen plaatsvindt) en maatregelen die
negatieve effecten bij het overtreden van de verbodsbepaling compenseren.
Over maatregelen die de ecologische functionaliteit van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen
moeten garanderen, zegt het Guidance document: ‘Mitigation measures aim at minimising or even
cancelling out the negative impact of an activity through a range of preventive actions. However, they
may also go beyond this and include actions that actively improve or manage a certain breeding site /
resting place so that it does not — at any time — suffer from reduced or lost ecological functionality.
This could include e.g. enlarging the site or creating new habitats in, or in direct functional relation to,
a breeding site or resting place, as a counterweight to the potential loss of parts or functions of the
site. The ecological functionality of such measures for the species in question would of course have to
be clearly demonstrated (74)… There must be a high degree of certainty that the measures are
sufficient to avoid any deterioration or destruction. The assessment of the probability of success must
be made on the basis of objective information and in the light of the characteristics and specific
environmental conditions of the site concerned. In addition, the use of CEF measures has to take into
account the conservation status of the species concerned… (76).’
Over maatregelen die negatieve effecten moeten compenseren zegt het Guidance document: ‘…Such
measures are intended to compensate for or offset specific negative effects on a species.
Compensation measures should target precisely the negative effects on the species concerned and it is
recommended that they are in place and effective before the negative effect occurs (55) …
Compensation would have to (56):
1. offset the negative impact of the activity under the specific circumstances (at population level),
2. have a good chance of success and be based on best practice,
3. guarantee a species’ prospects of achieving FCS,
4. be effective before or at the latest when deterioration or destruction of a breeding site or resting
place starts to take place.’
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Voor de basis-inventarisatie van het SMP is uitgegaan van een aanpak op wijk niveau. De
onderzoeksinspanning was gericht op het vaststellen van onder andere de belangrijkste ‘dragende
structuren’ voor vleermuizen, met name gebouw bewonende soorten. Concreet gaat het om
belangrijke wijken met kraam-/zomerverblijven, winterverblijven, vliegroutes en jachtgebieden voor
vleermuizen. In het SMP worden beide typen maatregelen genoemd ter behoud van de gunstige staat
van instandhouding van de Gewone dwergvleermuis: mitigerende en compenserende maatregelen.
Maatregelen in SMP zijn specifiek gericht op het behoud en verbeteren van verblijfplaatsen, maar er
worden ook bij enkele wijken soms maatregelen genoemd voor het behoud en verbeteren van
bekende vliegroutes en foerageerfuncties.
Gebouwen
De nulmeting (inventarisatie)geeft een overzicht van waar kraamgroepen en (massa)winterverblijven
van vleermuizen aanwezig zijn, hoewel dit niet compleet is: ‘De nulmeting geeft een éénmalig actueel
beeld, maar kan geen informatie geven over het dynamische gebruik van (…) netwerken van
verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit inzicht kan alleen door herhaalde onderzoeken over een periode
van meerdere jaren worden verkregen’. Door zowel preventieve, mitigerende en compenserende
maatregelen te nemen bij ingrepen in gebouwen, wordt beoogd zowel het aantal (potentiële)
kraamverblijven als de populatiegrootte minimaal gelijk te houden. Op hoofdlijnen betreffen deze
maatregelen (bron SMP Tilburg):
• Het voorkomen van calamiteiten: sterfte van grote aantallen dieren bij werk aan winter- en
kraamverblijven en bij grootschalige werkzaamheden in paargebieden;
• Voorkomen van grootschalige aantasting van verblijfplaatsen en sterfte van dieren als gevolg van
grootschalige sloop, renovatie of na-isolatie;
• Behoud / bescherming van grote winterverblijfplaatsen;
• Zorgen voor nieuw aanbod van verblijfplaatsen bij nieuwbouw projecten en renovatie;
• Instandhouden / verbeteren van verbindingen naar water- en bosrijke gebieden in en net buiten de
stad;
• Instandhouden en verbeteren van de foerageermogelijkheden in de stad;
• Stimuleren van het kleinschalig aanbieden van paar-/individuele verblijfplaatsen.
Daarbij wordt o.a. de activiteit zo mogelijk buiten de kwetsbare periode uitgevoerd (van 1 augustus
tot 1 november en de maand april). Binnen de kwetsbare periode kan alleen gewerkt worden indien
vooraf (door onderzoek of ontbreken van potentieel geschikte verblijfplaatsen) is vastgesteld dat er
geen dieren aanwezig zijn. Ook wordt vleermuisvriendelijk gewerkt, dat wil zeggen dat dieren in staat
zijn om op eigen kracht een gebouw te verlaten.
De maatregelen zijn in meer detail per wijk beschreven, waarbij men opmerkt: ‘… dat helaas van lang
niet alle maatregelen op voorhand gewaarborgd is dat ze ook werken, dat wil zeggen dat directe
schade aan dieren en hun verblijfplaatsen wordt voorkomen en dat de functionaliteit van
verblijfplaatsen gewaarborgd blijft’. Wel is het zo dat in het plan per wijk streefwaarden zijn opgesteld
voor één of meer kraamgroepen (ook als er geen kraamkolonie is vastgesteld bij de inventarisatie).
Dit betekent dat het SMP uitgaat van het in stand houden van een populatie die groter is dan de
populatie volgens de inventarisatiegegevens.
Foerageergebieden en vliegroutes
De reikwijdte van het SMP gaat formeel niet verder gaat dan ingrepen aan gebouwen. Bij herinrichting
van groen is het SMP niet van toepassing. De bescherming van vliegroutes en jachtgebieden valt dus
binnen de standaard reikwijdte van de Ffw. Het inzicht in belangrijke foerageergebieden en vliegroutes
in het plangebied van het SMP Tilburg is dan ook niet compleet: ten eerste omdat de opdracht primair
gericht was op inventarisatie van belangrijke gebouwen en ten tweede omdat foerageergebieden voor
de individuen uit de kraamkolonies veelal buiten het onderzoeksgebied lijken te liggen. Dit is
vastgesteld met veel jagende dieren boven het Wilhelminakanaal en vliegroutes die de A58 kruisen
(mondelinge mededeling Gerard Smit en SMP Tilburg). Het blijkt dat vleermuizen, zeker in stedelijk
gebied, gedurende verschillende periodes verschillende foerageergebieden gebruiken afhankelijk van
de pieken in aanwezigheid van specifieke prooien in die gebieden.
Volgens mondelinge toelichting van Bureau Waardenburg zullen kraamkolonies vooral naar grotere
jachtgebieden vliegen, die ook buiten het onderzoeksgebied liggen. In het plangebied zijn in de parken
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in de stad wel waarnemingen gedaan van foeragerende en baltsende dieren. Deze dichtheden waren
erg wisselend. De indruk is dat de kleinere groengebieden vooral voor lokaal aanwezige mannetjes
van belang zijn en niet voor kraamkolonies. Vliegroutes zijn voor deze lokale dieren mogelijk minder
van belang, omdat ze zich via tuinen etc. al jagend kunnen verplaatsen. Vliegroutes zullen dan met
name van belang zijn voor kolonies die de grotere jachtgebieden buiten de oude stadskern opzoeken.
Hiervoor zijn in enkele gevallen dus wel maatregelen per wijk opgenomen.
Monitoring
Volgens de uitleg van de Habitatrichtlijn in het Guidance document wordt geëist dat de ecologische
functionaliteit van maatregelen duidelijk aangetoond moeten zijn (have to be clearly demonstrated).
Het Guidance document geeft ook aan dat bij ontheffingverlening monitoring van de uitvoering en
effectiviteit van maatregelen gewenst is: ‘Competent national authorities not only have to ensure that
all the conditions of the derogation scheme are met before derogations are granted, but it is also
recommended that they should monitor the impact of derogations and the effectiveness of
compensation measures, if any, after they are implemented. This should ensure that any risk for a
species arising unintentionally through the derogations (possibly in combination with other negative
factors) is detected. The Directive does not explicitly provide for such monitoring. However, when
advocating a proportional and flexible use of the derogation system (as set out above), we consider
that the framework conditions must be right to ensure that the flexible approach does not lead to
undesired effects. Monitoring is a key element in this regard’. Daarom zal de impact van de genomen
maatregelen, waarvan de werking niet gegarandeerd kan worden, gemonitord moeten worden.
In het SMP van Tilburg wordt aangegeven dat de effectiviteit van maatregelen niet altijd goed bekend
is, waarbij men verwijst naar Korsten (2012). Van lang niet alle maatregelen kan op voorhand
gewaarborgd worden dat ze ook werken, dat wil zeggen dat directe schade aan de dieren en hun
verblijfplaatsen wordt voorkomen en dat de functionaliteit van verblijfplaatsen gewaarborgd blijft.
Het SMP stelt dan ook terecht dat monitoring wenselijk is om te kunnen volgen of de hierin
opgenomen maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de instandhouding van de Gewone
dwergvleermuis. Het SMP stelt dat monitoring gericht zal moeten zijn op:
1. staat van instandhouding gebouwbewonende vleermuizen;
2. rendement toegepaste maatregelen;
3. opvullen hiaten in kennis over de verspreiding;
4. opvullen hiaten in kennis over de werking van maatregelen.
Uit deze monitoring moet uiteraard blijken of de aantallen vleermuizen in het onderzoeksgebied door
de jaren heen minimaal gelijk zullen blijven. Zoals het SMP meldt: ‘Met het gestandaardiseerd
verzamelen van waarnemingen, kunnen op termijn ook trends worden vastgesteld die een belangrijke
onderbouwing vormen voor het bepalen van de staat van instandhouding (van de Gewone
dwergvleermuis).’ Het concept SMP voor Tilburg bevat echter geen voorstel voor monitoring. In het
definitieve SMP is monitoring opgenomen, maar nog niet uitgewerkt tot een concreet plan
(mondelinge mededeling Gerard Smit).
Conclusie: Er is sprake van het toepassen van de best beschikbare kennis over preventieve,
mitigerende en compenserende maatregelen voor de Gewone dwergvleermuis. Het feit dat een deel
van deze maatregelen (ruim) voorafgaand aan ingrepen met negatieve effecten wordt genomen,
draagt bij aan de kans op behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en verblijfplaatsen. Per
wijk zijn streefwaarden gegeven voor één of meer kraamgroepen ook als er geen kraamkolonie is
vastgesteld, waardoor het plan als geheel gericht is op behoud en verbetering van de staat van
instandhouding van de populatie Gewone dwergvleermuizen via het garanderen van voldoende vaste
verblijf- en rustplaatsen.
Aantasting van deze verblijf- en rustplaatsen kan echter ook indirect plaatsvinden, door afname van
de kwantiteit of kwaliteit van foerageergebieden en/of vliegroutes. Binnen en buiten het plangebied is
geen volledig zicht op deze belangrijke onderdelen van het leefgebied van de Gewone dwergvleermuis.
Met name gegevens, qua exacte locatie en kwaliteit, van belangrijke foerageergebieden ontbreken. De
belangrijkste vliegroutes (van kraamkolonies) naar foerageergebieden buiten het studiegebied zijn wel
aangegeven en gebaseerd op de waarnemingen met expertinschattingen. Op basis hiervan zijn de
potenties van een aantal wijken, vooral langs de Warande, als hoog ingeschat. Ook zijn voor het
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behoud of verbetering van deze onderdelen van het leefgebied soms maatregelen geformuleerd in het
SMP.
Het ontbreken van inzicht in de belangrijke foerageergebieden en vliegroutes binnen het plangebied,
heeft betekenis voor de maatregelen op wijkniveau. Er lijken veel en voldoende vliegroutes door de
stad te zijn evenals geschikte kleinere foerageergebieden. Echter wanneer hele wijken of bomenlanen
tegelijkertijd binnen een kort tijdsbestek worden aangetast, kan de aantrekkelijkheid van een
verblijfplaats afnemen en de soort die locatie verlaten. Meer inzicht in deze onderdelen binnen het
plangebied geeft handvatten waar, bij ruimtelijke ingrepen in water- en groenstructuren, mitigerende
en compenserende maatregelen kunnen worden genomen, zodat de ecologische functionaliteit niet
wordt aangetast.
Een goede monitoring van de getroffen maatregelen en hun effectiviteit is cruciaal voor het slagen van
het SMP gezien het feit dat de effectiviteit van enkele maatregelen niet gegarandeerd kan worden.
Volgens de EU is monitoring ook een ‘key-element’ om te bezien of verleende derogaties voldoen aan
de eis dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de soort in zijn natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Dan is van
belang dat het monitoringsprogramma zodanig wordt opgezet dat eventuele verbanden kunnen
worden gelegd tussen veranderingen in de trend van de soort en ingrepen en maatregelen uit het
SMP. Het ruimtelijk en temporeel schaalniveau van monitoring moet daarbij afgestemd worden op de
kennis over de maatregelen en de verblijfplaatsen en/of aantallen individuen van de lokale populaties.
Daarbij is het aan te bevelen om ook een beter beeld te krijgen van de belangrijkste
foerageergebieden en vliegroutes in en rond het gebied waarop het SMP betrekking heeft.

5.3

Kan een SMP dienen als onderbouwing bij een
ontheffingsaanvraag?

Het Guidance document geeft aan dat soortbeschermingsplannen gebruikt kunnen worden als
onderdeel van de strikte bescherming van soorten en behulpzaam kunnen zijn bij een derogatiesysteem: ‘One recommended way of implementing a flexible and proportional derogation system as
part of a strict protection system is the preparation of species conservation plans (even though not
required under the Directive). Such plans could, besides informing and guiding the requisite measures
under Article 12, also give guidance on the implementation of derogation schemes on a species-byspecies basis or at transboundary population level, where applicable (guidance on assessing and
monitoring the impact of derogations, possible compensation measures, etc.). Such plans would
naturally have to be adapted regularly in the light of improved knowledge and monitoring results.
These plans could be considered as a tool for demonstrating that the derogation system is in line with
the objectives of the Directive.’
Het SMP dient als ‘onderbouwing voor een gebiedsgerichte ontheffing in het kader van de Flora- en
faunawet. Een gebiedsgerichte ontheffing betreft een ministerieel besluit waarin onder voorwaarden
ontheffing wordt verleend voor overtreding van de verbodsbepalingen ten aanzien van specifieke
soorten, voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ (bron SMP
Tilburg). Daarmee kan het SMP gezien worden als een plan dat beoogd om de ecologische
functionaliteit van de voortplantings- en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis te behouden.
Het behoud/verbeteren van zowel de verblijfplaatsen als de foerageergebieden en vliegroutes valt
ecologisch gezien binnen dit plandoel. Het is actief soortenbeleid dat van belang is voor en
ondersteunend aan het passieve soortenbeleid van de derogatie via ontheffingen (Steingröver et al.,
2004).
De maatregelen uit het SMP zijn specifiek gericht op behoud en verbetering van de verblijfplaatsen
voor de Gewone dwergvleermuis, zodat de soort zich ook op lange termijn op de locaties kan
handhaven. Ruimtelijke ingrepen in combinatie met maatregelen zullen er niet toe leiden dat het
natuurlijke verspreidingsgebied afneemt. De vraag of een voldoende groot habitat zal blijven bestaan
om de populatie duurzaam in stand te houden is evenwel iets lastiger te beantwoorden. Het SMP is
niet gericht op maatregelen ter behoud of verbetering van foerageergebieden en vliegroutes als
onderdelen van het functionele leefgebied. Hoewel er aanwijzingen zijn dat deze structuren voldoende
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aanwezig zijn, heeft het SMP alleen betrekking op ingrepen en maatregelen in rood (gebouwen);
logischer zou zijn ook beheer en onderhoud van groenstructuren en waterpartijen hierin te betrekken.
Met de aanvulling van de monitoring van de maatregelen is de conclusie evenwel gerechtvaardigd dat
de gegevens over de huidige populatie in het onderzoeksgebied en de voorgestelde maatregelen,
voldoende zijn om te voorkomen dat er afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de
soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten
voortbestaan. Het SMP zal daarmee voldoen aan het derde criterium (gsi) van de ontheffingsvereisten
uit de Habitatrichtlijn en de Ffw.

5.4

Discussie en aanbevelingen

Staat van instandhouding soort in relatie tot lokale trend
De Gewone dwergvleermuis kent landelijk een gunstige staat van instandhouding. Een groot deel van
de VHR-soorten heeft evenwel een ongunstige staat van instandhouding. De staat van instandhouding
(svi) van soorten speelt momenteel geen absoluut belemmerende rol bij ontheffingverlening: ook voor
soorten met een ongunstige staat van instandhouding worden ontheffingen verleend en er zijn geen
aanwijzingen dat er strengere voorwaarden aan de ontheffing worden verbonden (Van Veen et al.,
2011). Overigens ontbreken gegevens over de staat van instandhouding van lokale populaties.
Bij soorten met een ongunstige svi is het belangrijk vast te stellen vanwege welk aspect de svi als
niet-gunstig wordt gescoord, en om hiermee rekening te houden bij het opstellen van mitigerende en
compenserende maatregelen. Bij mogelijke achteruitgang moet het cumulatieve aspect van
activiteiten betrokken worden. Behoud van de lokale functionaliteit van het leefgebied staat voorop;
en dit kan via trendgegevens onderzocht worden. SOVON heeft via het BroedvogelMonitoring project
wel trendgegevens van vogels in Natura 2000-gebieden en het Netwerk Ecologische Monitoring werkt
aan trends voor soorten per provincie.
Maatregelen zullen evenwel zo goed mogelijk moeten garanderen dat de lokale trend niet omlaag
gaat; bij soorten met een ongunstige svi is het extra belangrijk dat de effectiviteit van maatregelen zo
goed mogelijk bewezen is (men moet immers geen afbreuk doen aan het streven naar een gunstige
svi). Monitoring van de soort voorafgaand aan het SMP en gedurende de periode van de
gebiedsgerichte ontheffing moet hierop afgestemd zijn.
Netwerkschaal soort in relatie tot plangebied SMP
De Gewone dwergvleermuis is één van de weinige soorten die verspreid over heel Nederland voorkomt
en in die zin in ons land uit één grote netwerkpopulatie lijkt te bestaan. Het schaalniveau van het
plangebied uit SMP Tilburg sluit logischerwijs dan ook niet aan op het schaalniveau van de
netwerkpopulatie van de soort. Voor soorten die wel lokaal een netwerk vormen, is het wel belangrijk
om het schaalniveau van plangebied en netwerk meer op elkaar aan te laten sluiten. Immers, ook al
garandeert zo’n SMP dat de lokale populatie in stand blijft, als ingrepen buiten het plangebied effect
op de netwerkpopulatie hebben, kan sprake zijn van een negatieve trend in het plangebied. Het zal
dan zeer lastig zijn om aan te tonen dat de oorzaak hiervoor buiten het plangebied ligt, en dus niet te
wijten is aan de toegestane ingrepen en maatregelen uit het SMP. Uit recent onderzoek blijkt
(opnieuw) dat het voor de meeste soorten moeilijk is om toe- of afname of stabiliteit van populaties te
koppelen aan oorzaken, terreincondities en maatregelen (Van Duinen et al., 2014).
Via een goed opgezet SMP zal beargumenteerd moeten worden dat er omgekeerd geen aanwijzingen
zijn dat ingrepen uit het SMP hebben geleid tot afbreuk van de lokale populatie. Inzicht in het netwerk
biedt juist ook kansen om aan te geven waar het netwerk van een soort versterkt kan worden (Opdam
et al., 2002).
Inventarisatie soort en leefgebied in relatie tot maatregelen voor behoud functioneel
leefgebied soort
Voor duurzaam behoud van een lokale populatie Gewone dwergvleermuizen zijn behalve voldoende
geschikte verblijfplaatsen, ook voldoende geschikte foerageergebieden en vliegroutes van belang. In
het SMP van Tilburg ligt de nadruk op de inventarisatie (en behoud) van de verblijfplaatsen, en minder
op de foerageergebieden en vliegroutes. Voor het SMP van Twekkelo hebben we dit niet goed kunnen
beoordelen, al lijkt dit plan meer rekening te houden met de functies van deze onderdelen van het
leefgebied.
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De genoemde onderdelen zijn ruimtelijk gescheiden. Zij kennen een eigen dynamisch gebruik door de
soort en eigen gevoeligheid voor ruimtelijke ingrepen. Het maatregelenpakket van het SMP als geheel
moet erop gericht zijn om de functionaliteit van alle onderdelen van het leefgebied van een soort te
behouden en/of versterken. Een basisinventarisatie moet zicht geven op de belangrijkste onderdelen.
De inventarisatie-inspanning is daarbij afhankelijk van de soort. Bij voorkeur wordt gewerkt volgens
inventarisatie-protocols van PGO’s.
Inventarisatiewerk is echter intensief en daardoor vaak kostbaar. De vraag is, wanneer inventarisatie
van waarnemingen voldoende is om uitspraken te doen over de staat van instandhouding. In Tilburg
en Twekkelo is, zeker in vergelijking met andere ontheffingsaanvragen, zeer intensief onderzoek
gepleegd, hoewel er altijd een verschil zal blijven bestaan tussen het aantal waargenomen exemplaren
van een soort en het aantal aanwezige exemplaren van een soort.
Een oplossing hiervoor biedt modelanalyse. Via modelanalyse kan op grond van habitatmodellering het
duurzaam voorkomen van een soort bepaald worden. Voor de pilot Tilburg waren echter alleen
puntgegeven van waarnemingen beschikbaar, en onvoldoende gegevens van foerageergebieden en
vliegroutes om een habitatkaart samen te stellen. Daarom is nu het duurzaam voorkomen bepaald op
grond van de waarnemingen in en nabij gebouwen. Uit deze gegevens blijkt dat de het aantal
waargenomen exemplaren, onder de norm van een duurzame populatie ligt, terwijl waarschijnlijk het
aantal daadwerkelijk aanwezige exemplaren boven deze norm ligt. Inventarisatie gericht op de
geschiktheid van gebouwen, foerageergebieden en vliegroutes kan gebruikt worden om te
onderbouwen wat de bijdrage van het leefgebied is aan het duurzaam voorkomen van een soort.
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Bijlage 1

Artikel 12 Habitatrichtlijn

Dit artikel bevat de verbodsbepalingen
1. De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte
bescherming van de in Bijlage IV, letter a), vermelde diersoorten in hun natuurlijke
verspreidingsgebied, waarbij een verbod wordt ingesteld op:
a.

het opzettelijk vangen of doden van in het wild levende specimens van die soorten;

b.

het opzettelijk verstoren van die soorten, vooral tijdens de perioden van voortplanting,
afhankelijkheid van de jongen, overwintering en trek;

c.

het opzettelijk vernielen of rapen van eieren in de natuur;

d.

de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen.

2. Met betrekking tot deze soorten verbieden de Lid-Staten het in bezit hebben, vervoeren,
verhandelen of ruilen en het te koop of in ruil aanbieden van aan de natuur onttrokken specimens,
uitgezonderd die welke reeds legaal waren onttrokken vóór de toepassing van deze richtlijn.
3. De in lid 1, letters a) en b), en in lid 2 opgenomen verbodsbepalingen gelden ongeacht de
levensfase waarin de in dit artikel bedoelde dieren zich bevinden.
4. De Lid-Staten stellen een systeem in van toezicht op het bij toeval vangen en doden van de
diersoorten, genoemd in Bijlage IV, letter a) In het licht van de verkregen gegevens verrichten de
Lid-Staten de verdere onderzoekwerkzaamheden of treffen zij de instandhoudings- maatregelen
die nodig zijn om te verzekeren dat het bij toeval vangen en doden geen significante negatieve
weerslag heeft op de betrokken soorten.
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Bijlage 2

Artikel 16 Habitatrichtlijn

Dit artikel bevat de vereisten voor derogatie-verlening
1. Wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op voorwaarde dat de afwijking geen
afbreuk doet aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke
verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, mogen de
Lid-Staten afwijken van het bepaalde in de artikelen 12, 13, 14 en 15, letters a) en b):
a.

in het belang van de bescherming van de wilde flora en fauna en van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;

b.

ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden en wateren en andere vormen van eigendom;

c.

in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid of om andere dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

d.

ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie van deze soorten,
alsmede voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering
van planten;

e.

ten einde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, door de bevoegde nationale instanties
vastgesteld aantal van bepaalde specimens van de in Bijlage IV genoemde soorten te vangen,
te plukken of in bezit te hebben.

2. De Lid-Staten zenden de Commissie om de twee jaar een verslag toe conform het door het comité
opgestelde model over de op grond van lid 1 toegestane afwijkingen. De Commissie geeft uiterlijk
binnen twaalf maanden na ontvangst van het verslag haar mening over die afwijkingen en stelt
het comité daarvan op de hoogte.
3. In het verslag moet het volgende worden vermeld:
a.

voor welke soorten en om welke reden de afwijking is toegestaan, met inbegrip van de aard
van het risico, met in voorkomend geval een opgave van de alternatieve oplossingen die niet
zijn gekozen en van de gebruikte wetenschappelijke gegevens;

b.

welke middelen, inrichtingen of methoden mogen worden gebruikt voor het vangen of doden
en om welke redenen;

c.

waar en wanneer dergelijke afwijkingen worden toegestaan;

d.

welke autoriteit de bevoegdheid heeft om te verklaren en te controleren dat aan de
desbetreffende voorwaarden is voldaan en om te beslissen welke middelen, inrichtingen of
methoden mogen worden gebruikt, door welke diensten en binnen welke grenzen, en wie met
de uitvoering belast zijn;

e.

welke controlemaatregelen er zijn genomen en welke resultaten er zijn verkregen.

Alterra-rapport 2608

| 43

Bijlage 3

Definities gebiedsfuncties
vleermuizen

Bron: Vleermuisprotocol 2013 (http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aankwaliteit/vleermuisprotocol)
Verblijfplaats: Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere
vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters, met enige regelmaat).
Zomerverblijfplaats: Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap
zijn waarvan niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is.
Kraamverblijfplaats: Een verblijfplaats van een kraamgroep met vrouwtjes met jongen.
Paar(verblijf)plaats: Een verblijfplaats of de omgeving daarvan, waar ten minste een baltsend
mannetje of meerdere vleermuizen overdag verblijven en paren of komen zwermen. Welk gedrag is
waar te nemen, is afhankelijk van de soort. Te herkennen aan zwermgedrag en/of baltsroepen.
(Zwermen bij het invliegen komt bij meer verblijfsfuncties voor.)
Winterverblijfplaats: Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in
winterslaap (hybernation) gaan. Het betreft bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven nog al
eens een voormalige paarplaats of een andere verblijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone
dwergvleermuis massawinterverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen voor kleinere groepen te
onderscheiden.
Vliegroute: Een vaste route van een vleermuis of een groep van vleermuizen vanaf een verblijfplaats
naar een foerageergebied of tussen verblijfplaatsen visa versa.
Migratieroute: Een vaste route van zomerleefgebied naar winterverblijfplaats of leefgebied en vice
versa.
Foerageergebied: Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert.
Houd er rekening mee dat een geschikte verblijfplaats in de loop van het jaar verschillende functies
voor de soort, verschillende soorten of het andere geslacht van de soort kan hebben.
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