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Samenvatting 

De inspanningen om de potentiele invloed van wegen en spoorwegen op fauna te 
minimaliseren zijn de afgelopen decennia steeds belangrijker geworden. Het is aangetoond 
dat infrastructurele werken negatieve invloed hebben op individuele vleermuizen en 
vleermuispopulaties. Deze invloed kan direct zijn, door aanrijdingen, verstoring door licht en 
geluid, verlies en verslechtering van habitats, en indirect door fragmentatie van leefgebieden. 
Om te zorgen dat infrastructurele werken minimale invloed hebben op vleermuispopulaties, 
en zo te voldoen aan de wettelijke verplichtingen om vleermuizen te beschermen, hebben 
wegbeheerders uit verschillende landen nationale richtlijnen voor de mitigatie van effecten 
van wegen op vleermuizen gepubliceerd.  
 
Er is een palet aan maatregelen ontwikkeld om de effecten van wegen en verkeer op 
vleermuizen te mitigeren en te compenseren. Vleermuizen gebruiken deze maatregelen vaak 
zoals bedoeld, maar slechts een klein aantal recente, robuuste studies heeft ook de 
effectiviteit geëvalueerd. Die studies hebben bovendien maar enkele typen maatregelen 
bekeken. De resultaten tonen tegenstrijdige resultaten en slechts een paar van de 
maatregelen kan bestempeld worden als effectief en aanbevelenswaardig, indien ze conform 
het ontwerp dat onderzocht is worden geconstrueerd. Sommige andere maatregelen zijn 
aantoonbaar niet effectief. Derhalve is er slechts beperkte kennis van de effectiviteit van 
mitigatie voor vleermuizen.  
 
Het doel van deze richtlijn is om wegbeheerders, bouwbedrijven, bevoegde gezagen, 
(ecologische) adviesbureaus en natuurbeheerders een actueel beeld te geven van best-
practice vleermuismitigatie en -compensatie voor wegen, alsmede de daarvoor geschikte 
inventarisatie- en monitoringsmethoden. De beoordelingen en aanbevelingen voor elke 
maatregel zijn gebaseerd op een uitgebreide internationale literatuurstudie over bewijzen 
voor de effectiviteit van de maatregel.  
 
In het algemeen moeten vleermuispassages over of onder wegen aansluiten bij het 
landschap, en geplaatst zijn op bestaande vliegroutes. Dan is de kans op een effectieve 
maatregel het grootst. De structuren moeten zo geconstrueerd zijn, dat de vleermuizen de 
weg kunnen, dan wel moeten, kruisen zonder hoogte of richting te verliezen. Daarnaast 
moeten de structuren ook aansluiten op aangrenzende habitats voor vleermuizen. Sommige 
maatregelen worden pas na jaren effectief, zoals het verbeteren of compenseren van 
habitats, of het aanplanten van geleidende bomen(lanen) en heggen. Als de korte termijn-
effecten van de weg op vleermuizen niet afdoende worden gemitigeerd is er een risico dat de 
populaties sterk afnemen of verdwijnen voor de lange termijn-maatregelen effectief 
geworden zijn. 
 
De beperkte hoeveelheid informatie over effectiviteit van op vleermuizen gerichte mitigatie- 
en compensatiemaatregelen in ogenschouw nemend, is het niet mogelijk om een waaier aan 
bewezen effectieve maatregelen te noemen. Om dit te veranderen, en om mitigatie– en 
compensatiestrategieën voor vleermuizen op peil te brengen, is het essentieel dat 
methodisch juiste inventarisaties of monitoring voor, tijdens en na de aanleg worden 
uitgevoerd, en meer robuuste studies naar de effectiviteit van de maatregelen worden 
gedaan. 
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1 Inleiding  

De uitdaging  

Infrastructurele werken (wegen en spoorlijnen) kunnen een negatief effect hebben op 
vleermuizen. Ze kunnen directe sterfte of vernietiging veroorzaken, aangrenzende habitats 
verslechteren en kunnen een barrierewerking hebben. Deze richtlijnen beschrijven 
maatregelen die in Europa zijn toegepast om de invloed van wegen op vleermuizen te 
mitigeren. De beoordelingen en aanbevelingen voor maatregelen zijn gebaseerd op een 
uitgebreid literatuuronderzoek naar wetenschappelijke en “grijze” publicaties over de 
effectiviteit mat migerende en compenserende maatregelen. Dit literatuuronderzoek is 
gepubliceerd door Berthinussen et al. (2013) en Møller et al. (2016). 
 
De doelen van deze richtlijn zijn wegbeheerders, bouwbedrijven, bevoegde gezagen, 
(ecologische) adviesbureaus en natuurbeheerders een up-to-date toolbox te bieden, 
waarmee zij de effecten van infrastructurele werken op vleermuizen kunnen minimaliseren, 
en betere en meer ecologisch effectievere mitigatie en compensatie van de effecten van 
wegen op vleermuizen kunnen uitvoeren. In deze rapportage gebruiken we voor de 
leesbaarheid de term wegen voor zowel wegen als spoorlijnen. 
  
De richtlijnen beschrijven: 

 Aspecten van de ecologie van vleermuizen, en verschillen tussen soorten waarmee 
rekening moet worden gehouden wanneer men wegen en spoorwegen plant en 
aanlegt. 

 Doelen en methodiek voor inventarisaties en monitoring voor, tijdens en na de 
aanleg, om de effectiviteit van maatregelen vast te stellen. 

 Aanbevelingen voor de meest geschikte mitigatie en compensatie. 
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2 Vleermuizen en wegen 

2.1 Invloeden van wegen 

Het is aangetoond dat wegen nadelige gevolgen hebben voor vleermuizen. Wegen kunnen 
sterfte veroorzaken door aanrijdingen, habitat vernietigen, de ecologische functionaliteit van 
landschappen die ze doorkruisen verminderen en kunnen als barrière functioneren (Abbott et 
al. 2015). Vleermuizen leven lang en krijgen meestal maar 1 jong per jaar. Dit maakt 
vleermuispopulaties erg kwetsbaar voor verhoogde sterfte. De lage reproductie beperkt ook 
het herstelvermogen van een populatie wanneer die is gekrompen. Daarnaast gebruiken 
vleermuizen bronnen die ruim verspreid zijn in het landschap. Vleermuizen vliegen vaak 5-10 
kilometer, en sommige soorten verder, tussen hun verblijfplaats en een aantal plekken waar 
ze op een nacht foerageren, en het is dus mogelijk dat ze daarbij meerdere keren wegen 
moeten oversteken, vooral in landen met een hoge wegendichtheid zoals Nederland. De 
gebruikte verblijfplaats en foerageerhabitats kunnen door het jaar veranderen. Om 
vleermuispopulaties duurzaam te beschermen moet dus een complex netwerk van habitats 
in het landschap in stand gehouden worden.  
 
Wegen hebben invloed op vleermuizen tijdens de aanleg en tijdens het gebruik, maar het 
kan jaren duren voor de volledige effecten op de populatie te zien zijn. De verschillende 
invloeden en bedreigingen door wegen werken op verschillende tijdsschalen. Vernietiging 
van verblijven en verlies van habitats zullen vaak een onmiddellijke impact hebben, tijdens 
de aanleg. Licht- en geluidsvervuiling en sterfte door aanrijdingen zullen een constante 
invloed uitoefenen zodra de weg open is voor verkeer, maar de effecten daarvan op 
populatiegroottes kunnen pas na enige jaren merkbaar zijn. De effecten van de weg als 
barrière en van degradatie van habitats kunnen zich soms pas na een aantal (vleermuis) 
generaties uitten. 
 
De effecten van de verschillende bedreigingen en druk van wegen op vleermuizen zijn 
cumulatief. Oftewel, de effecten van elke factor apart kunnen klein zijn, maar in combinatie 
kunnen ze een significante invloed hebben op de betreffende vleermuispopulaties. Men moet 
rekening houden met deze cumulatief effecten en de vertraging tussen de start van de 
invloed van de weg en de meetbaarheid van de effecten daarvan, bij de beoordeling en 
monitoring van een wegenproject en de effectiviteit van de gekozen mitigatie- en 
compensatiestrategie. 

2.2 Vleermuisbescherming, mitigatie en compensatie 

Alle Europese vleermuissoorten zijn beschermd onder de Conventie van Bonn, de Conventie 
van Bern en de EUROBATS-overeenkomst, die vrijwel alle Europese landen hebben 
ondertekend. In de Europese Unie zijn alle vleermuizen streng beschermd onder de 
Habitatrichtlijn, die geïmplementeerd is in de Nederlandse Wet natuurbescherming. 
 
Tijdens de afgelopen decennia is het conflict tussen biodiversiteitsdoelstellingen en de 
noodzaak om wegen aan te leggen in toenemende mate onderkend in verschillende landen 
(e.g. Limpens et al. 2005, Highway Agency 2006, National Road Authority 2006, Møller & 
Baagøe 2011, Brinkmann et al. 2012, Nowiciki et al. 2016). Verschillende maatregelen zijn 
ontworpen en geïmplementeerd in wegenprojecten om te zorgen dat vleermuizen veilig 
kunnen oversteken, en zo sterfte door auto’s te voorkomen en de fragmentatie te 
verminderen, en door verlies of verslechtering van habitats en verblijven te compenseren. 
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Sommige faunapassages werden specifiek ontworpen en gebouwd om vleermuizen veilig te 
laten oversteken. Vleermuizen gebruiken ook tunnels en duikers of bruggen en ecoducten 
die bedoeld zijn voor andere diersoorten en voor mensen, als deze maar (ook) geschikt zijn 
voor vleermuizen en optimaal aansluiten op hun vliegroutes en landschapsgebruik. Als ze op 
vliegroutes van vleermuizen liggen, kunnen zelfs normale bruggen en andere technische 
structuren, vleermuizen over de weg leiden.  
 
De toegepaste maatregelen voor vleermuizen zijn logisch, afgaande op wat bekend is van 
het gedrag van vleermuizen, en het is waargenomen dat vleermuizen de meeste 
maatregelen gebruikten. De effectiviteit van de maatregelen echter is zelden goed 
geëvalueerd of gedocumenteerd (Berthinussen et al. 2013, Møller et al. 2016), terwijl de 
effectiviteit en niet het gebruik uiteindelijk de consequenties van de infrastructuur op de 
vleermuispopulatie bepaalt. Recente robuuste wetenschappelijke studies hebben 
aangetoond dat sommige mitigerende middelen effectief kunnen zijn voor sommige soorten, 
terwijl andere middelen slechts worden gebruikt door een klein aandeel van de vleermuizen 
om veilig over te steken (Abbott et al. 2015, Berthinussen & Altringham 2015). Al met al is er 
weinig documentatie dat de op dit moment veel toegepaste mitigerende en compenserende 
maatregelen afdoende zijn om de effecten van wegen op specifieke locaties, op populatie, of 
op landschapsschaal te mitigeren.  
Het is nodig passende, gedetailleerde en systematische voor-tijdens-na studies van 
vleermuizen uit te voeren op locaties waar mitigatie plaats vindt. Deze moeten uitgevoerd 
worden op populatie- en landschapsschaalg om effectieve mitigatie voor vleermuizen te 
kunnen toetsen en op basis van die toetsresultaten door te ontwikkelen tot nog 
kosteneffectievere, doelmatigere en soberdere maatregelen.  
 
Een consequentie van de huidige gaten in de kennis over efectiviteit van mitigerende 
middelen voor vleermuizen is dat men bedachtzaam moet zijn in het plannen van wegen en 
van mitigerende maatregelen rond die wegen. Speciale aandacht is vooral nodig wanneer 
infrastructuur wordt gepland in gebieden met zeldzame soorten, kleine kwetsbare populaties, 
of soorten met een al sterk gefragmenteerde verspreiding. 

2.3 Verschillen tussen soorten 

Alle vleermuissoorten kunnen beinvloed worden door infrastructurele werken, maar het risico 
op nadelige invloeden verschilt tussen soorten, afhankelijk van hun gedrag en welk type 
habitat ze gebruiken. Vleermuizen tonen grote soortspecifieke verschillen in wendbaarheid, 
echolocatie en vlieggedrag, en een typische vlieghoogte in relatie tot verticale structuren, 
landschapselementen en topografie (zie tabel 1).  
 
Relatief grote vleermuissoorten met smalle vleugels, die minder wendbaar zijn jagen en 
vliegen meestal hoger dan auto’s en vrachtwagens, in open ruimten, op afstand van de 
vegetatie en door de mens gemaakte structuren. Maar deze soorten vliegen ook lager onder 
specifieke omstandigheden en dicht bij verblijfplaatsen, zodat ze dan wel risico lopen op 
botsingen met verkeer. De relatief kleine, meer wendbare soorten vliegen meestal in of dicht 
bij vegetatie of dicht op andere structuren. Als deze aan gesloten habitats aangepaste 
soorten open gebieden moeten oversteken, doen ze dat vaak laag boven het oppervlakte. 
Een weg die een vliegroute doorsnijdt is zo’n situatie. Deze soorten kunnen ook risico lopen 
als ze langs heggen, lanen of bosranden parallel aan de weg jagen.  
 
Het vlieggedrag en landschapsgebruik van vleermuissoorten bepaald ook hun gebruik van 
mitigerende maatregelen. Bijvoorbeeld, duikers kunnen effectief zijn voor laagvliegende 
soorten van besloten habitats, maar niet voor soorten die liever hoger in open ruimte vliegen. 
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Zodoende is een gedetailleerde kennis van voorkomen van soorten in een projectgebied is 
essentieel voor het maken van de optimale keuze en implementatie van de meest effectieve 
mitigatiestrategie. Binnen soorten is er ook een grote plasticiteit in natuurlijk gedrag. De 
soortspecifieke verschillen en de plasticiteit in gedrag, lokaal habitatgebruik en gedrag 
moeten in aanmerking genomen worden bij de planning van mitigatie binnen infrastructurele 
projecten. 
 
 
Tabel 1. Functionele groepen binnen de Europese vleermuizen, op basis van hun [topicaal] vlieggedrag en 
vlieghoogte.  Grijze soorten komen in Nederland (nog) niet, of zeer zeldzaam, voor.  
  

Latijn  naam 

Gesloten …. …. open 

A B C D E 

Myotis daubentonii Watervleermuis  X    

Myotis dasycneme Meervleermuis  X    

Myotis brandtii Brandt's vleermuis  X    

Myotis mystacinus Baardvleermuis  X    

Myotis nattereri Natterer's bat X     

Myotis emarginatus Ingekorven vleermuis X     

Myotis bechsteinii Bechstein's vleermuis X     

Myotis myotis Vale vleermuis  X    

Nyctalus noctula Rosse vleermuis     X 

Nyctalus leisleri Bosvleermuis     X 

Pipistrellus pipistrellus Dwergvleermuis   X   

Pipistrellus pygmaeus Kleine dwergvleermuis   X   

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis   X   

Vespertilio murinus Tweekleurige vleermuis     X 

Eptesicus serotinus Laatvlieger    X  

Eptesicus nilssonii Noordse vleermuis    X  

Barbastella barbastellus Mopsvleermuis   X   

Plecotus auritus Bruine grootoorvleermuis X     

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis X     

 

A. Extreem wendbare vleermuizen, die vaak binnen gebladerte vliegen of dicht bij de 
vegetatie of oppervlakten, op variërende vlieghoogte. Als ze op vliegroutes vliegen, 
volgens ze lineaire landschapselementen. Soorten die laag vliegen (meestal lager dan 2 
meter) wanneer ze open plekken oversteken.  

B. Zeer wendbare vleermuizen die meestal dicht bij vegetatie, muren etc. vliegen, op 
variërende hoogte, en soms binnen gebladerte jagen. Op vliegroutes vliegen deze dieren 
Als ze op vliegroutes vliegen, volgens ze lineaire landschapselementen. Soorten die laag 
tot middelhoog vliegen (meestal lager dan 5 meter) soorten wanneer ze open plekken 
oversteken  

C. Vleermuizen met die matig wendbaar zijn. Ze jagen en vliegen vaak bij vegetatie of 
structuren op verschillende hoogte, maar zelden in of dicht bij vegetatie. Kunnen ook in 
open ruimten jagen. Het oversteken van open stukken gebeurd meestal op lage tot 
midden hoogte (2-10 meter) met geen duidelijke neiging om lager te vliegen.  

D. Soorten die matig wendbaar zijn en in meer rechte vliegpatronen dan soorten in groep C. 
Ze jagen en vliegen verder van vegetatie en andere structuren op verschillende hoogtes. 
Komen af en toe binnen vegetatie maar jagen hier nooit.  Het oversteken van open 
stukken gebeurd meestal op lage tot midden hoogte (2-10 meter) zonder duidelijke 
neiging om lager te vliegen.  

E. Weinig wendbare vleermuizen die meestal hoog en in open ruimte vliegen, weg van 
vegetatie en andere structuren. Deze soorten vliegen hoog over open gebieden (10 m 
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eter en vaak hoger). Het moet benadrukt worden dat ook deze soorten in bepaalde 
situaties laag kunnen vliegen (bv jagend op insecten die worden aangetrokken tot warm 
asfalt, bij uitvliegen uit verblijfplaats).  
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3 Inventarisatie en monitoring  

Een uitgebreide inventarisatie vóór de werkzaamheden starten is essentieel om te kunnen 
bepalen wat voor mitigatie en compensatie nodig is. Met de verzamelde kennis mitigatie 
worden gekozen die op basis van de huidige kennis het meest effectief is voor alle 
aanwezige soorten in een projectgebied worden opgesteld. Na en soms tijdens (in het 
bijzonder bij langlopende projecten) de werkzaamheden is monitoring van belang om de 
effectiviteit van de gekozen mitigerende maatregelen te bepalen. Met de verzamelde kennis 
is het mogelijk steeds preciezere en effectievere mitigatie strategieën op te stellen, en een 
onderhoudsplan te maken dat zeker maakt dat de mitigatie blijft functioneren.  

3.1 Inventarisaties voor de werkzaamheden 

Voor de werkzaamheden beginnen wordt een inventarisatie gedaan waarmee kan worden 
beoordeeld welke invloed het project op vleermuizen zal hebben en hoe deze, indien de 
effecten er zijn, te mitigeren/compenseren is: de nulmeting. De doelen van deze 
inventarisatie zijn: 

 Alle vleermuissoorten vastleggen die mogelijk beïnvloed worden door het project. 

 Alle belangrijke vliegroutes en locaties vinden waar vleermuizen de nieuwe of 
verbrede weg zullen oversteken en het vastleggen van oversteekgedrag van de 
vleermuizen op deze potentiele oversteekplekken vinden. 

  Belangrijke foerageergebieden en verblijfplaatsen in het projectgebied vinden. 

 

Aanwezigheid van soorten: de nulmeting moeten gericht zijn op lokaties waar vleermuizen 
kunnen voorkomen, met extra aandacht voor de heterogene landschappen en habitats, zoals 
loofbos, bosranden, hagen, struwelen, parken, oude tuinen, rivieren, meren, bebouwing? etc. 
Al dergelijke in potentie waardevolle vleermuishabitats die rond de weg liggen moeten 
worden geinventariseerd worden op in potentie beïnvloedde vleermuispopulaties.  Kleine 
soorten vliegen regelmatig tot 5 kilometer van hun verblijfplaats, en grotere soorten zelfs 
verder.  

 

Oversteekplaatsen: Er moet specifiek inspanning worden gedaan om locaties te vinden waar 
de nieuwe of te verbreden weg landschapselementen doosnijd die (kunnen) worden gebruikt 
als vliegroute voor vleermuizen, zoals hagen, bomenlanen, wallen, bosranden, rivieren en 
beekjes, etc. De minimale inspanningen zijn voor Nederland omschreven in het 
vleermuisprotocol. Specifieke aanvulling voor wegen is dat er ook in detail kwantitatieve data 
van het aantal vleermuispassages en vlieggedrag rond de weg moet worden vastgelegd, om 
de noodzaak voor mitigatie te kunnen bepalen, en gedrag voor en na de ingreep te kunnen 
vergelijken. Door de variatie in vleermuisgedrag door het jaar heen, is een compleet seizoen 
nodig voor deze inventarisatie. Het is echter sterk aanbevolen om de inventarisaties 2 tot 3 
jaar voor de ingreep te starten om eventuele verschillen tussen jaren te kunnen vastleggen. 

 

De nulmeting moet bestaan uit robuuste, kwantitatieve en gestandaardiseerde methoden die 
gedetailleerde gegevens opleveren over het voorkomen van vleermuizen, en kwantitatieve 
gegevens over de activiteit, in de vorm van aantal passages per nacht per soort, op 
oversteekplaatsen, waartegen de gegevens uit de monitoring na de werkzaamheden kunnen 
worden vergeleken, om de effectiviteit van de mitigatie vergeleken kan worden. Daarom 
moet een helder rapport en een onderzoeksprotocol geschreven worden die de informatie 
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bevat om deze monitoring na constructie uit te voeren met dezelfde methodiek (dus de 
veldmethoden, exacte locaties van metingen, de tijd en periode in het jaar van de metingen).  
 
Verblijven: Gebouwen, ondergrondse locaties en grote bomen, die zomerverblijven 
(kraamverblijven, tijdelijke of paarverblijven) of winterverblijven kunnen bevatten moeten 
grondig geïnspecteerd worden. Speciale aandacht is daarbij nodig voor alle gebouwen die 
gesloopt worden, en bomen die gerooid worden, in het kader van de wegaanleg, en 
gebouwen en bomen in de directe omgeving van de weg.  

3.2 Monitoring tijdens en na de werkzaamheden 

De monitoring tijdens en na de werkzaamheden zijn nodig om te kunnen evalueren of de 
uitgevoerde mitigerende maatregelen hun doel hebben bereikt, en dat het mitigatieplan als 
geheel het doel behaalt: het duurzaam behouden van de vleermuispopulaties die beïnvloed 
werden door de werkzaamheden. Oftewel, of de aanpak effectief waren. 
 
De doelen van de monitoring tijdens en na de werkzaamheden zijn: 

 Het evalueren van de effectiviteit van de mitigerende en compenserende 
maatregelen en het identificeren of bijstellingen nodig zijn. 

 Het evalueren van de invloed van de weg en de toegepaste mitigatie op de schaal 
van landschap en populatie. 

 

Goede monitoring zorgt dat afwijkingen worden opgemerkt en kunnen worden verholpen. Het 
maakt de Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act) die bijvoorbeeld Rijkswaterstaat doorloopt 
rond. Het monitoringsprogramma moet een geïntegreerd onderdeel vormen van het 
onderhoud en inspecties van de weg na de realisatie, om ervoor te zorgen dat de 
functionaliteit en effectiviteit van de mitigerende maatregelen vastgesteld en behaald 
worden. 

 

De toegepaste methoden moeten robuust, herhaalbaar en kwantitatief zijn, zodat er een 
goede (statistische) analyse mogelijke is. Het monitoringsprotocol moet zorgen voor 
resultaten die vergelijkbaar zijn met de inventarisaties die zijn gedaan voor de 
werkzaamheden startten. Om de effectiviteit te kunnen toetsen is het belangrijk om ook bij 
referentielocaties te meten.  
 

Aanbevelingen voor inventarisaties voor en na de werkzaamheden  

 Het studieontwerp moet strikt omgeschreven, systematisch en kwantitatief zijn, 
zodat de voor- en na studies kunnen worden vergeleken en de effectiviteit kan 
worden beoordeeld.  

 Het is belangrijk expliciete doelsoorten te kiezen, en duidelijke doelen voor de 
maatregel en voor de monitoring (effectiviteit i.p.v. gebruik). 

 Kies geschikte, accurate methoden en meet ook op referentie-locaties om de 
effectiviteit van de maatregelen te kunnen beoordelen. 

 Lange termijn monitoring en beoordeling moet worden opgenomen in het 
algemene beheerplan van de weg, zodat de mitigatie op de lange termijn 
functioneel blijft.  

 Rapportages moeten een heldere samenvatting hebben die de kwantitatieve 
resultaten, de statistische analyse en de metriek van vleermuisactiviteit bevat.  
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4 Mitigerende en compenserende maatregelen voor 
vleermuizen 

Grondgebonden soorten kunnen door hekken, rasters of wallen naar tunnels of ecoducten 
worden geleid. Een aantal vleermuissoorten vliegen over degelijke hekken vliegen en steken 
dan ook wegen over, maar op een hoogte waarop auto’s en vrachtwagens rijden.  Dit zorgt 
ervoor dat ze risico lopen te worden aangereden. Andere soorten durven de open ruimte die 
brede wegen vormen, niet over te steken, wat zelfs voor deze vliegende dieren voor een 
barrierewerking zorgt Op locaties waar veel vleermuizen wegen oversteken kunnen 
geleidende structuren geplaatst worden om een veilige oversteek te faciliteren, en zo de 
barrierewering te verminderen en sterfte door verkeer te verminderen.  

4.1 Ecoducten 

Algemene omschrijving en doel 

Een ecoduct is een begroeid kunstwerk over spoor of weg, dat als doel heeft om 
leefgebieden van doelsoorten ter weerszijden van de weg met elkaar te verbinden. 
Ecoducten kunnen alle soorten vleermuizen een mogelijkheid bieden om veilig over te 
steken. Het gebruik van ecoducten door vleermuizen is wel afhankelijk van de dekking van 
vegetatie en de aansluiting op aangrenzende habitats. Het exacte ontwerp, substraat en 
steilheid zijn waarschijnlijk veel minder van belang. Vleermuizen gebruiken ook ecoducten 
die aangelegd zijn voor andere soorten, zoals grote hoefdieren of carnivoren. 
 
Ecoducten die (deels) zijn gericht op vleermuizen dienen beplant te worden met bomen en 
struiken. De vegetatie op het ecoduct moet een continue geleidende structuur en 
bescherming tegen geluid en licht van de weg en het verkeer bieden. Op grotere ecoducten 
kunnen aarden wallen aan de randen ook geleiding en geluidsbescherming bieden. 
 
Brede ecoducten kunnen een grotere variatie aan structuren en soorten struiken en habitats 
bieden. Brede ecoducten met een dichte dekking van bomen en struiken zijn vooral 
waardevol voor de aan gesloten habitats aangepaste soorten (fig. 1). Deze soorten steken 
niet graag open plekken over en brede wegen door habitats vormen vaak een grote barrière 
voor ze. Rasters van 2 meter of hoger aan de buitenzijden van het ecoduct en langs de 
wegen kunnen deze aan besloten habitats aangepaste, zeer structuur gebonden soorten 
naar het ecoduct leiden.  
 
Ecoducten met medegebruik door mensen, zal gebruik en effectiviteit niet beïnvloeden, mits 
het gebruik en verkeer ’s nachts beperkt is.  
 

Aandachtspunten  

 De ecoducten dienen een ononderbroken geleidende zone over het ecoduct te 
hebben, bijvoorbeeld in de vorm van beplanting.  

 De vegetatie op het ecoduct moet via heggen en bomen moeten aansluiten op het 
omringende landschap, om zo vleermuizen naar het ecoduct te leiden. 

 De beplanting heeft enkele jaren nodig om zich te ontwikkelen tot een effectieve 
geleidende structuur voor vleermuizen. Vegetatie moet zo vroeg mogelijk, liefst voor 
de ingreep, worden geplant, zodat vleermuizen aan de structuren kunnen wennen. 
We bevelen aan om bomen van al 4 meter hoog en snelgroeiende soorten te planten. 
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 Er moeten schermen of wallen worden aangelegd, die verstoring door geluid en licht 
van verkeer op de wegen afschermen  

 Rasters en schermen moeten strak aansluiten aan de rasters langs wegen, om kleine 
soorten die dicht bij de vegetatie vliegen naar het ecoduct te geleiden (fig. 2).  

 Nevengebruik van ecoducten kan alleen worden toegestaan als de vegetatie op het 
ecoduct en de aanvliegroutes naar het ecoduct intact blijven en menselijk gebruik 
tijdens de nacht minimaal is, en de wegen of paden op het ecoduct niet verlicht 
worden. 

 Toegang tot de ecoducten dient niet verstoord moeten worden door verlichting, ook 
niet van andere wegen of gebouwen.  

Onderhoud  

Zelfs kleine onderbrekingen in de geleidende structuren (heggen en rasters) kunnen 
vleermuizen wegleiden van het ecoduct.  Heggen, hekken en schermen moeten regelmatig 
geïnspecteerd worden om er zeker van te zijn dat er geen gaten zijn ontstaan.  
 
De vegetatie op het ecoduct en de vegetatie die het ecoduct aan aanliggende 
vleermuishabitats verbindt moeten gedurende de levensduur van het ecoduct onderhouden  
worden.  
 
 

 
 
Figuur 1 – Een ecoduct kan een veilige oversteek voor alle vleermuissoorten mogelijk maken. 
Bosvegetatie op het ecoduct is belangrijk voor de effectiviteit voor vleermuizen. (Foto: E. van der Grift). 
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Figuur 2 – Rasters en schermen moeten zeer goed aansluiten, omdat zelfs kleine openingen 
vleermuizen weg van het ecoduct en naar de weg kunnen leiden. (Foto door SWILD & NACHTaktiv). 

 

4.2 Aangepaste bruggen 

Algemene beschrijving en doel 

Reguliere bruggen worden incidenteel gebruikt door vleermuizen om grotere wegen 
bovenlangs over te steken. Aanpassingen van zulke bruggen die dicht bij vliegroutes liggen 
kunnen de die bruggen meer geschikt maken als geleidende structuren voor vleermuizen. De 
aangepaste bruggen moeten op zichzelf niet gezien worden als volwaardige oversteekplaats 
voor vleermuizen, maar kunnen een waardevolle aanvulling zijn. 
 
De meest effectieve aanpassingen aan bruggen is het toevoegen van een groene berm met 
struiken en bomen (fig. 3). Idealiter wordt de breedte van de groene corridor op de brug zo 
groot mogelijk gemaakt. De groene berm(en) moete breed genoeg zijn en de opgebrachte 
bodem diep genoeg om groei van struiken en kleine bomen mogelijk te maken (fig. 4). 
Groene bermen kunnen ontworpen worden voor nieuwe bruggen, of ingepland op bestaande 
bruggen. 
 
Een eenvoudiger aanpassing op bestaande en nieuwe bruggen is de installatie van geluid- 
en lichtwerende panelen aan de zijkanten van de bruggen (fig. 5). De panelen worden 
geïnstalleerd om verstoring door geluid en licht van verkeer en infrastructuur te verminderen. 
Daarnaast kunnen de panelen ook een betere akoestische reflectie geven en vleermuizen 
over de brug leiden. Een structuur van fijnmazige balustrades of hekken op de brug kan ook 
die functie vervullen, maar beschermt de vleermuizen niet tegen geluids- en lichtverstoring. 
Hoe effectief van hekken of gaas as leidende structuren is niet bekend.  

Aandachtspunten 

Als ze op een vliegroute worden geplaatst, kunnen aangepaste bruggen met groene bermen 
goed als mitigerende maatregel dienen voor een breed scala aan vleermuissoorten. Het 
plaatsen van panelen op bruggen is goedkoper en waarschijnlijk vaker technisch haalbaar 
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dan de installatie van bermen en aanbengen van beplanting, maar die laatste methode is de 
enige effectieve methode voor de aan besloten habitats aangepaste soorten en de lichtge-
voelige soorten. Aanpassingen met panelen, balustrades en rasters dienen gezien te worden 
als experimentele mitigatie en moeten altijd gemonitord en zo nodig aangepast worden.  
 

 De bruggen moeten een ononderbroken geleidende zone vormen over het ecoduct.  

 De vegetatie en panelen op de brug moeten via heggen en bomen strak aansluiten 
op het omringende landschap, om zo vleermuizen naar de brug te kunnen leiden. 

 De beplanting heeft enkele jaren nodig om zich te ontwikkelen tot een effectieve 
leidende structuur voor vleermuizen. Vegetatie moet zo vroeg mogelijk worden 
geplant, zodat vleermuizen aan de structuren kunnen wennen. We bevelen aan om 
bomen van al 2-4 meter hoog en snelgroeiende soorten te planten. 

 Er moeten schermen worden geplaatst die geluid en licht van verkeer en wegen 
afschermen 

 Hekken en schermen moeten hoog genoeg zijn om goede dekking voor vleermuizen 
te vormen (> 2 m.).  

 Voertuigbewegingen tijdens de nacht moeten beperkt zijn, zodat er weinig kans is op 
botsingen met vleermuizen op de weg, en brug mag niet verlicht worden. 

Onderhoud  

Zelfs kleine onderbrekingen in de leidende structuren (heggen en hekken) kunnen 
vleermuizen wegleiden van de aangepaste brug.  Heggen, hekken en schermen moeten 
regelmatig geïnspecteerd worden om er zeker van de zijn dat er geen gaten zijn ontstaan.  
 
De vegetatie op de brug en de vegetatie die de brug aan aanliggende vleermuishabitats 
verbindt moeten gedurende het de levensduur van de brug gericht op de doelsoorten 
beheerd worden.  
 
 

 
 
Figuur 3. Een nieuw gebouwde brug met een toegang voor landbouwverkeer. De twee heggen vormen 
een vliegroute voor vleermuizen over de BAD A14 in Duitsland. (Foto: U. Tegethof). 
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Figuur 4. Een aangepaste brug met ingeplante bermen op de S170n in Duitsland Germany. De vegetatie 
zal zich verder ontwikkelen tot een dichte ononderbroken geleidende groenstrook (Foto: SWILD & 
NACHTaktiv). 
 

 

 
 
Figuur 5 – Nieuwe panelen die aan de bestaande hekken van een brug werden gemonteerd zorgden voor 
een toename in overstekende hoefijzerneuzen, in Bourges in Frankrijk (Foto: L. Arthur). 
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4.3 Wegportalen en andere overspanningen 

Algemene omschrijving en doel 

Overspanningen (‘bat gantries’) zijn lichte structuren over de weg, zoals wegportalen, die niet 
bedoeld of geschikt zijn voor mensen (fig. 6). Het ecologische doel van overspanningen is 
vleermuizen boven het verkeer over de weg te geleiden, en zo sterfte en fragmentatie tegen 
te gaan. Overspanningen dienen te worden gebouwd op plekken waar wegen lijnvorminge 
landschapselementen hebben doorsneden die vleermuizen gebruikten als vliegroute, zoals 
heggen, bomenrijen en bosranden. Als de gaten in deze elementen te groot zijn, wordt deze 
door een aantal soorten laag boven de grond overgestoken, met groot risico op aanrijdingen. 
Andere soorten vermijden het oversteken van dergelijke gaten geheel. De overspanning 
worden geplaatst om de dieren een geleidende structuur te bieden tussen de bestaande 
landschapselementen die de weg doorsneden heeft. Het idee is dat de overspanning een 
akoestisch baken vormt voor de echolocatie van de vleermuizen.  
 
Overspanningen dienen gepositioneerd te worden op plaatsen waar wegen duidelijke 
vliegroutes zullen of hebben doorsneden. Ze zijn geschikt voor wegen die op of onder het 
maaiveld liggen. Om de werking te verhogen, moet geleidende vegetatie, zoals struiken en 
bomen, worden geplant tussen de overspanning en de aansluitende landschapselementen 
die de vleermuizen als vliegroute gebruiken. 
 
Overspanningen worden voornamelijk gemaakt van stalen draden of touw, netten of lichte 
metalen roosters. Dit type is echter niet effectief. Andere overspanningen zijn meer gesloten 
structuren en lijken meer op kleine bruggen (fig. 6). Verkeersportalen met informatieborden 
zoals die in Nederland worden toegepast vallen ook onder dit laatste type. 
 

 
 
Figuur 6. Een overspanning over de A89, west van Lyon, Frankrijk. De gesloten structuur beschermt de 
vleermuizen mogelijk tegen verstoring door licht en geluid van het verkeer. Deze recent aangelegde 
structuur sluit echter nog niet aan op de omgeving (Foto: M. Elmeros). 
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Aandachtspunten  

Simpele overspanningen van stalen draden of touw, netten of lichte metalen roosters zijn niet 
effectief en worden niet aangeraden als mitigatie. In afwachting van nader, specifiek 
onderzoek aan andere ontwerpen met een zeer open structuur worden ook die afgeraden. 
Overspanningen van draad met grote bollen op korte afstand van elkaar zijn effectief als 
tijdelijke mitigatie. Deze grote bollen met geluid reflecterende vlakken kunnen effectieve 
akoestische reflectors zijn, maar dit ontwerp moet nog uitgebreider getest worden. 
 
Het is waargenomen dat vleermuizen overspanningen met een meer gesloten ontwerp 
(inclusief verkeersportalen met panelen) gebruiken, maar ook deze structuren moeten nog 
nader getest worden om de effectiviteit ervan vast te stellen. Het is bij deze maatregel dus 
belangrijk na realisatie te monitoren om de effectiviteit vast te stellen. Een aantal punten die 
in elk geval van belang zijn voor gebruik: 

 Overspanningen bestaande uit stalen draden of touw, netten of lichte metalen 
roosters zijn niet effectief. 

 Overspanningen moeten exact op een goed geïdentificeerde vliegroute worden 
geplaatst.  

 De overspanning moet zo worden gebouwd dat de vleermuizen niet hun vliegroute 
hoeven te veranderen om de structuur over de weg te kunnen volgen. 

 De overspanning moet aan beide zijden van de weg, via heggen en/of bomenlanden 
goed aansluiten aan habitats en landschapsstructuren die vleermuizen gebruiken als 
vliegroute.  

 De overspanningen en aansluitende vliegroutes mogen niet verlicht worden.  

 

4.4 Hop-overs 

Algemene beschrijving en doel 

Een hop-over bestaat uit bestaande of speciaal aangeplante bomen in de bermen aan 
weerszijden van een weg, die aansluiten op geleidende structuren en/of vliegroutes. De 
gedachte is dat de hoge vegetatie dicht bij de weg de dieren ervoor zorgt dat de dieren hoog 
blijven vliegen of hoger gaan vliegen en de weg hoger dan het verkeer oversteken. Het 
doelen van hop-overs zijn het behouden van vliegroutes en het verlagen van sterftekans. 
Veel vleermuissoorten steken open plekken niet, of laag boven het maaiveld over en lopen 
dus kans op aanrijding wanneer wegen hun vliegroute doorsnijdt.  
 
Idealiter raken de takken van de bomen aan weerszijden van de weg elkaar en vormen zo 
een continue kroonlaag. Een dicht struikgewas of schermen moeten aan weerzijden van de 
weg geplaatst worden om ook laagvliegende dieren te dwingen de boomkroon te volgen en 
zo op veilig hoogte over te steken. Hellingen of kades langs de weg kunnen gecombineerd 
worden met bomen om de vlieghoogte van de vleermuizen boven de weg nog verder te 
verhogen.  
 
Het gebruik en de effectiviteit van hop-overs hangt af van het soortspecifieke vlieggedrag. De 
precieze structuur van de hop-over hangt dus af van de doelsoort. Als dichte vegetatie dicht 
bij de weg niet geplant kan worden vanwege veiligheidseisen, kunnen soorten die graag 
langs vegetatie vliegen (zoals de dwergvleermuizen) naar veilige hoogte worden geleid door 
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ondergroei en lagere takken te snoeien en een gesloten kroonlaag intact te houden. Maar 
matig aan besloten habitats aangepaste soorten zullen hun vlieghoogte verlagen als 
ondergroei en lage takken worden verwijderd. Voor deze soortgroep kan een dicht gewas of 
schermen dicht bij de weg een hoger aandeel van de vleermuizen dwingen boven het 
verkeer te vliegen.  
 
Hop-overs kunnen niet worden ingezet voor de sterk aan besloten habitats aangepaste, 
wendbare soorten (de grootoren, hoefijzerneuzen en een aantal Myotis-soorten). Deze 
soorten kunnen zelfs door relatief dichte vegetatie vliegen, en als schermen worden 
geplaatst, vliegen deze dieren parallel aan de schermen en aan het eind van het scherm de 
weg op geringe hoogte over te steken. En zelfs als een dier een scherm wel oversteekt, daalt 
het weer snel naar geringe hoogte. Voor de soorten die gemiddeld en hoog vliegen (D en E) 
zijn hopovers meestal niet nodig. 
  

Aandachtspunten 

Het is aangetoond dat hop-overs de potentie hebben om aanrijdingen voor sommige soorten 
op eenbaanswegen te verminderen (groep B en C, tabel 1), maar het is niet waarschijnlijk 
dat de maatregel consistent en in alle situaties de vlieghoogte tot boven verkeershoogte kan 
verhogen voor alle soorten. De effectiviteit kan van plek tot plek verschillen, zelfs voor 
dezelfde soort. 
 

 Hop-overs moeten gezien worden als experimenteel, en waarschijnlijk niet effectief bij 
toepassing bij wegen breder dan twee banen, aangezien de kans dat de dieren 
tussen de bomen aan weerzijden van de weg ‘uitzakken’ groot is. Pogingen om de 
dieren op dergelijke wegen op hoogte te houden met behulp van schermen of palen 
op de middenberm waren tot heden onsuccesvol.  

 Hop-overs dienen te worden gezien als een experimentele maatregel. Dergelijke 
ontwerpen moeten goed gemonitord worden om te kunnen beslissen of ze voldoende 
effectief zijn. 

 De vegetatie en schermen moeten worden onderhouden. 

 De soortsamenstelling en de vlieghoogte bij de mitigatie-locaties is essentiële kennis 
om een effectief ontwerp voor op-overs te kunnen formuleren. 

 Er zullen in bijna alle gevallen soorten van verschillende functionele groepen bij elke 
hop-over locatie aanwezig zijn. De potentiele voordelen en nadelen van het plaatsen 
van een hop-over voor de verschillende soorten moet zorgvuldig worden afgewogen. 

 In de meeste situaties hop-overs niet geschikt voor het mitigeren van de wendbare 
soorten, omdat deze over het algemeen laag vliegen in open stukken in de vegetatie.  

 Hop-overs moeten niet ingezet worden voor de mitigatie van de sterk aan besloten 
habitats aangepaste soorten] (groep A, tabel 1). Hop-overskunnen voor deze soorten 
sterfte verhogen in plaats van verlagen. 

  Op verhoogde wegen, of wegen op wallen of lage bruggen waar een hopover die uit 
bomen bestaat geen kansrijke mitigatie vormt, kan men schermen als hop-overs voor 
de medium- en hoogvliegende soorten (groep D en E, tabel 1) inzetten 

 Hop-overs kunnen sterfte door verkeer verhogen als vleermuizen gaan vliegen of 
jagen op secties wegen met bomen en struiken in de bermen die bedoeld zijn als 
hop-over. Het is belangrijk om te controleren of een hop-over wordt gebruikt zoals 
bedoeld, en om te monitoren op onbedoelde vleermuisactiviteit als gevolg van de 
nieuwe situatie, die tot verhoogde sterfte zouden kunnen leiden. 
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 Hop-overs met schermen kunnen voor sommige soorten (groep A) de 
barrierewerking van wegen verhogen in plaats van verlagen. 

Plaatsing en ontwerp  

 Een hop-over moet exact op de bestaande vliegroute worden geplaatst. 

 De aansluitende haag en/of bomenlaan moeten de vleermuizen aanmoedigen 
gaandeweg hun vlieghoogte te verhogen terwijl ze de hop-over naderen. 

 Beplanting bij hop-overs moeten in de beginfase van de werkzaamheden al geplaatst 
worden om de vegetatie zo veel mogelijk tijd te geven om uit te groeien voor de weg 
(weer) in gebruik wordt genomen.  

 De hop-over moet via bestaande of aangeplante heggen en lanen goed aansluiten op 
het omringende landschap in de omgeving. 

Onderhoud  

Hop-overs bestaan uit bomen en struwelen die regelmatig opgesnoeid moeten worden om 

hun functionaliteit te behouden. Een gedetailleerd onderhoudsplan voor de vegetatie en 
regelmatige snoei is nodig om de mitigerende werking in stand te houden. 
 

4.5 Viaducten en bruggen   

Omschrijving en doel   

De afmetingen van viaducten en bruggen variëren flink, van korte, relatief lage bruggen over 
beekjes, middelgrote bruggen over kleine valleien of uiterwaarden, tot grote bruggen in 
wetlands, valleien of in bergachtig gebied.  
 
Viaducten zijn in het algemeen niet gebouwd om de invloeden van wegen op fauna en de 
omgeving te mitigeren, maar ze kunnen die functie wel (onbedoeld) vervullen. Viaducten 
kunnen een minimaal verstoring vormen voor de habitats en vegetatiestructuren naast en 
onder de structuur, en kunnen ruimte bieden aan habitats en corridors onder de brug, zoals 
heggen, bomenlanen, beekjes en rivieren, die door veel vleermuissoorten worden gebruikt 
als vliegroute (fig. 7). Wegen op viaducten en bruggen zijn te verkiezen boven verhoogde 
wegen op grondlichamen met tunnels en duikers als faunavoorzieningen.  
 
Gezamenlijk gebruik van viaducten of bruggen door kleine wegen, fiets- of wandelpaden 
beïnvloedt het gebruik door vleermuizen niet sterk, als het gebruik door de mens ’s nachts 
beperkt is en geen verlichting wordt toegepast. 
 

Aandachtspunten 

De effectiviteit van bruggen of viaducten hangt af van de grootte. Grote bruggen met veel 
hoogte en breedte bieden optimale mogelijkheden op de wegen te kruisen voor vrijwel alle 
soorten vleermuizen. Lage bruggen zullen voornamelijk worden gebruikt door [aan besloten 
habitats aangepaste soorten]. 
 

 Bestaande corridors, hagen, bomenlanen en de habitats onder de brug of viaduct 
moeten behouden blijven bij de aanleg, om de landschappelijke verbindingen te 
behouden. 
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 Rivieren, kanalen en beekjes, met inbegrip van de oever, moeten intact en in hun 
natuurlijke staat behouden blijven, blijven  

 De kronen van hagen en lanen die naast de brug liggen moeten niet boven het 
wegoppervlakte uitsteken. Dergelijke hoge, leidende structuren lleiden anders de 
medium en hoog vliegen soorten op auto-hoogte de weg op. 

 Op de wegen op bruggen die op dezelfde hoogte liggen als de landschapselementen 
die vleermuizen veel gebruiken, zoals boomkronen of bosranden dienen schermen of 
rasters te worden geplaatst. 

 Gebruik van de ruimte onder het viaduct moeten niet beperkt worden door verlichting 
van wegen of gebouwen, of door andere menselijke activiteiten. 

 Wegen, fietspaden en wandelpaden op en onder de bruggen dienen niet verlicht te 
worden. Als vanuit veiligheidseisen verlichting nodig is, moet de intensiteit en de 
verstrooiing minimaal zijn. 

 Soorten die boven water jagen zijn zeer lichtschuw. Verlichting van rivieren, beken, 
en andere waterlopen moeten daarom onverlicht blijven.  

 

 
 

Figuur 7. Viaducten en bruggen zorgen dat vegetatie en habitats intact blijven en als vliegroutes blijven 
functioneren (Foto: M. Elmeros). 
 

4.6 Tunnels en duikers 

Omschrijving en doel 

Tunnels en duikers die zijn aangelegd om als faunapassage te dienen voor kleine en 
middelgrootte landdieren worden soms ook door vleermuizen gebruikt om over te steken. 
Vleermuizen kunnen ook tunnels gebruiken die voor andere doelen dan voor fauna zijn 
gebouwd, zoals tunnels voor fietsen en wandelaars. Tunnels en duikers zijn minder ruim dan 
de open bruggen op pijlers, en daardoor minder geschikt als passages. Ze zijn vooral 
bruikbaar door aan besloten habitats aangepaste soorten maar grote passages kunnen tot 
op zekere hoogte ook gebruikt worden door soorten die middelhoog vliegen. 
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Om verzekerd te zijn van de juiste functie en van effectiviteit voor vleermuizen, moeten de 
passages goed aansluiten bij de omringende vegetatie, topografie, habitatgebruik en de 
vliegroutes. De vegetatie rond de ingangen moet aansluiten aan bestaande heggen en 
andere leidende structuren. In het algemeen lijken duikers effectiever te zijn dan (droge) 
tunnels, mogelijk omdat watergangen voor veel soorten een vliegroute vorm. 
 
Het gebruik door vleermuizen van tunnels waardoor ook gereden, gefietst, of gelopen wordt, 
neemt enorm af als in of bij de ingangen verlicht wordt. Verminderen of aanpassen van de 
verlichting in en rond tunnels verhoogt het gebruik. 
 

Aandachtspunten  

Tunnels en duikers kunnen effectieve mitigerende maatregelen vormen voor de (deels) 
laagvliegende, aan besloten habitats aangepaste vleermuissoorten. Het gebruik en de 
effectiviteit van tunnels en duikers variëren behoorlijk tussen locaties, en is deels afhankelijk 
van de afmetingen en de aanwezigheid van geleidende structuren.  

 Het ontwerp van tunnels en duikers zou zorgvuldig overwogen moeten worden, 
waarbij alle aanwezige soorten en de ligging van hun vliegroutes in ogenschouw 
worden genomen. 

 Duikers en tunnels voor vleermuizen dienen altijd zo hoog en breed mogelijk gemaakt 
moeten worden, om zo veel mogelijk soorten vleermuizen geschikt te zijn.  
 

Voorlopige inschattingen van de minimale afmetingen voor effectieve tunnels en duikers, 
voor elke functionele soortgroep (tabel 1): 

 Groep A: H >2 m, B >2 m 

 Groep B: 

 

H >2 m, B >2 m boven water 

H >4 m, B >4m boven land 

 Groep C: H >4.5 m, B >5 m 

 Groep D: H >4.5 m, B >5 m. De effectiviteit is zeer twijfelachtig. 

 Groep E:  Tunnels en duikers zijn geen aanbevolen mitigatiemethode voor deze soortsgroep  

 

 Vleermuizen kunnen kleinere tunnel en duikers gebruiken dan hierboven genoemd, 
maar de effectiviteit van kleinere passages is op voorhand onzeker.  

 Passages moeten gecombineerd worden met goede ernaartoe leidende structuren, 
en hekken langs de weg, boven de passage.  

 Menselijk verkeer en verstoring in multifunctionele tunnels en duikers moeten ‘s 
nachts tot een minimum beperkt blijven.  

 

Plaatsing en ontwerp  

 De tunnels en duikers moeten aansluiten aan bestaande vliegroutes van 
vleermuizen. 

 De duikers en tunnels moeten zo ontworpen en gericht zijn dat de vleermuizen hun 
vlieghoogte en vliegrichting niet aan hoeven te passen om door de passage te 
vliegen. 

 Tunnels en duikers moeten goed aansluiten aan leidende structuren of habitats (fig. 8 
& 9).  
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 Waterlopen in duikers moeten zo veel mogelijk in hun natuurlijke toestand worden 
gelaten.  

 Schermen moeten langs de weg, boven de passage worden geplaatst om geluids- en 
lichtverstoring van de weg op de tunnel of duiker. Deze schermen kunnen ook 
voorkomen dat vleermuizen in plaats van door de tunnel of duiker toch over de weg 
proberen over te steken. 

 Verticale oppervlakken rond de ingangen van de passage kunnen vleermuizen de 
passage in leiden. 

 De toegang tot de passage moet niet belemmerd worden door dichte vegetatie of 
oppervlakten met verlichting, door andere wegen of gebouwen in de omgeving, of 
andere menselijke activiteiten die vleermuizen kunnen verstoren. 

 Wegen en paden in tunnels en duikers mogen niet verlicht zijn (fig. 8). Als verlichting 
van de weg nodig is vanuit veiligheidseisen, moet het licht op de weg zijn gericht mag 
er geen licht vallen op het wteroppervlak 

 Soorten die boven water jagen zijn zeer lichtschuw. Verlichting van rivieren, beken, 
en andere waterlopen moeten daarom onverlicht blijven. 

 
 

 
 
Figuur 8. Vleermuizen kunnen multifunctionele passages gebruiken als er weinig verkeer en geen 
verlichting is in de nacht. De waterweg mag nooit verlicht worden, ook niet door straatverlichting van 
de weg erboven (foto: M. Elmeros). 
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Figuur 9. Deze heggen zijn aangeplant om vleermuizen een tunnel onder de S170n in Duitsland te 
leiden. Hoge hekken (>5 m) langs de weg, ter hoogte van de tunnel, verhogen de effectiviteit van de 
passage voor laagvliegende soorten en kunnen daarnaast functioneren als hop-over voor soorten die 
middelhoog en hoog vliegen (Foto: SWILD & NACHTaktiv). 
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5 Andere maatregelen die de impact van wegen 
verminderen  

Een waaier aan andere maatregelen kan worden ingezet om de negatieve effecten van 
wegen op vleermuizen verminderen, zoals het voorkomen van licht- of geluidsvervuiling, het 
wegleiden van vleermuizen van wegen, of door vleermuizen naar veilige plaatsen te leiden. 
Maatregelen die vleermuizen wegleiden of omleiden kunnen echter wel de barrierewerking 
van wegen vergroten. Ze moeten daarom alleen gebruikt worden wanneer er ook voor veilige 
oversteekplaatsen worden gezorgd. Maatregelen die vleermuizen kunnen wegleiden of 
omleiden zijn zaken als verlichting, schermen, of van de weg wegleidende hekken, lanen en 
heggen. Deze maatregelen hebben een experimenteel karakter en moeten gemonitord, en 
vaak nog aangepast worden om effectief te zijn. 

5.1 Verlichting 

Algemene omschrijving en doel   

Straatverlichting verslechtert foerageerhabitats in de omgeving van wegen en kan ervoor 
zorgen dat vleermuizen hun verblijfplaats verlaten. Sommige soorten zijn sterk licht mijdend. 
Het effect van het licht op vleermuizen kan variëren met de intensiteit en spectrum van het 
licht. De laagvliegende [aan besloten habitats aangepaste soorten] zijn het meest gevoelig 
voor verlichting. Straatverlichting versterkt voor deze soorten de barriere-werking van wegen. 
De snel vliegende soorten, die vooral in open ruimten jagen, lijken minder gevoelig voor licht 
en een aantal soorten jaagt zelfs op insecten die door straatlantaarns worden aangetrokken. 
Dit gedrag kan echter de kans op botsingen met verkeer verhogen, terwijl verlichting op 
zichzelf door aantrekking van insecten kan zorgen voor afname aan insectendichtheid 
(voedselaanbod) op aangrenzende donkere locaties. Zowel de traditionele Hoge en 
lagedruk-natriumlampen als de witte LED-verlichting schrikken gevoelige soorten af, zelfs bij 
lage lichtintensiteit. 
 
Er zijn verschillende benaderingen voor gebruik van verlichting getest, om effecten van 
wegen te mitigeren: afschrikken met behulp van licht, aanpassingen van het lichtspectrum 
van straatverlichting, verminderen van intensiteit en van de verstrooiing van het licht naar de 
omgeving, dynamische verlichting en lichten in een deel van de nacht afschakelen. In het 
algemeen zullen de meeste van deze maatregelen positief kunnen uitpakken voor 
vleermuizen, maar er is zeer weinig over metingen van de effectiviteit van deze maatregelen 
gepubliceerd. Als ze worden toegepast, moeten deze maatregelen nauwkeurig gemonitord 
worden om hun waarde als mitigerende maatregelen voor vleermuizen te kunnen bepalen. In 
het algemeen is géén licht, en alleen verlichten waar het nodig is, de beste oplossing.  
 

Afschrikken met licht  

Sterk wit licht is in een aantal gevallen in wegbermen geplaatst, om te proberen vleermuizen 
van een gevaarlijke oversteekplek te verjagen en ar een veilige oversteek te leiden. De 
effectiviteit van deze maatregelen werd echter niet gedocumenteerd. Als deze maatregelen 
worden gepland, moeten ze worden gezien als een experimentele mitigatie, en zorgvuldig 
gemonitord worden. De kans op bijkomende schade aan andere fauna (niet alleen 
vleermuizen) moet zorgvuldig worden meegewogen.   
  
Straatverlichting op delen van wegen die naast de grotere typen faunapassages liggen, 
kunnen het gebruik versterken, aangezien de passage een duidelijkere veilige en donkere 
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plek vormt, en als zodanig visueel opvalt als passage. Het is daarbij wel cruciaal dat dit licht 
niet op de ingang of in de passage valt. 

 Afschrikken met verlichting kan succesvol zijn voor lichtgevoelige soorten. 

 Afschrikken kan echter zorgen voor een versterkt barriere-effect. 

 Het secondaire effect van kunstmatige verlichting op andere soorten, en dan met 
name de mogelijke verhoging van sterftekansen voor soorten die op insecten komen 
jagen bij straatlichten, moet zorgvuldig worden gemonitord. 

 

Aanpassen van het lichtspectrum 

Amberkleurig smal band LED- verlichting zou minder zichtbaar zijn voor vleermuizen en dus 
zou dergelijke verlichting meer getolereerd moeten worden dan de witte of breedband LED 
straatverlichting. Straatverlichting die bestaat uit een smal amberkleurige spectrum kan ook 
de effecten van lichtvervuiling in de omgeving en het barriereeffect van verlichte wegen 
verminderen (fig. 10). In hoeverre zo’n interventie een positief effect heeft op het gebruik van 
vliegroutes en rond deze wegen liggende habitats door vleermuizen is tot heden nog niet 
geëvalueerd.  
 
Insecten worden aangetrokken door verlichting met ultraviolet (UV) licht. De door het licht 
aangetrokken insecten kunnen op hun beurt vleermuizen aantrekken die op ze jagen. Die 
vleermuizen lopen vervolgens risico te worden geraakt door verkeer. Straatverlichting met 
weinig UV of een UV-filter zou dit sterfterisico voor vleermuizen moeten verlagen. De 
effectiviteit van dergelijke aanpassingen van de spectra die straatlichten uitstralen is zover 
bekend niet gedocumenteerd.  
 
 

 
 
Figuur 10. Amberkleurige straatverlichting kan de lichtverstoring op vliegroutes van vleermuizen 
verminderen. De lampen op dit fietspad in Nederland gaan pas aan als er een fiets of wandelaar op de 
weg is. (Foto: V. Loehr). 
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Lichtverstoring tegengaan  

Verstrooiing van licht naar de omgeving van de weg verslechterd vleermuishabitats rond de 
weg. Er moet dan ook steeds goed overwogen worden of de verlichting in de buurt van 
belangrijke vliegroutes en foerageerhabitats echt noodzakelijk is. Lichtplannen die verstoring 
van die locaties door licht vermijden zullen zeer positief uitpakken voor de lichtgevoelige 
soorten. 
 
Een simpele methode om lichtvervuiling van wegen te verminderen, als straatverlichting echt 
noodzakelijke is, is de lichtintensiteit terug te brengen, licht direct op de weg te richten en 
uitstraling te voorkomen (fig. 11). Aanpassingen in de periode en tijd van de nacht waarin de 
verlichting aan staat is ook een methode om verstoring door licht tegen te gaan. Dynamische 
verlichting, die wordt ingeschakeld door bewegingssensoren kunnen zorgen dat de 
verlichting alleen aan is op momenten dat er verkeer is. Zeker op rustige wegen kan dit een 
effectieve methode zijn.  Alleen bepaalde delen van de nacht verlichten wordt ook 
voorgesteld als mitigerende maatregelen. Om effectief te zijn moet het verlichtingsschema zo 
zijn ingesteld dat de donkere periode in de periode van meeste activiteit van vleermuizen 
valt: de schemering, de eerste uren van de nacht, en de eerste uren voor zonsopgang.  
 
Goede inrichting van verlichting bij multifunctionele bruggen en tunnels is erg belangrijk, 
willen ze als veilige oversteekplaatsen voor vleermuizen functioneren. Bij voorkeur blijven 
deze passages onverlicht, maar als verlichting noodzakelijk is, vanuit veiligheidseisen, moet 
het verlichte deel zorgen dat er een donker deel aan een kant van de passages blijft. Dit kan 
bereikt worden door gericht licht of door kappen, of in geval van bruggen, door korte 
armaturen op de balustrade van de brug te plaatsen. Watergangen in duikers of onder 
bruggen moeten altijd volledig afgeschermd worden van verlichting.  
 
 

 
 
Figuur 11. De verlichting on deze fietsbrug in Nederland is ingebouwd in de balustrade, om 
verstrooiing van licht zoveel mogelijk tegen te gaan, en een donkere zone op de brug te behouden, en 
zo te zorgen voor een veilige passage voor vleermuizen (Foto: V. Loehr). 
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5.2 Geluid 

Algemene beschrijving en doel   

Geluid van verkeer vermindert de effectiviteit van jacht door vleermuizen. Geluidsvervuiling 
verslechtert dus de kwaliteit van habitats rond wegen en kan het barriere-effect versterken. 
Slapende en overwinterende vleermuizen lijken ook gevoelig te zijn voor verstoring door 
geluid. Hard geluid lijken een algemene afschrikkende prikkel te zijn, die door vleermuizen 
gemeden wordt. Om die reden kan geluid mogelijk ook ingezet worden om te voorkomen dat 
vleermuizen op gevaarlijke plekken wegen kruisen, of niet over te steken wanneer er verkeer 
nadert. Verminderen van geluid bij belangrijke vleermuishabitats en verblijfplaatsen, en 
waarschuwingssystemen om sterfte te voorkomen kunnen worden ingezet als mitigerende 
maatregelen. 

Geluidsverstoring tegengaan 

Het verminderen van geluidsvervuiling kan worden bereikt met dempend asfalt (bijvoorbeeld 
dubbellaags ZOAB), of met geluidsbarrières. Deze maatregelen moeten overwogen worden 
bij belangrijke jachtgebieden van vleermuizen en bij verblijven, en in de buurt van 
faunapassages, om de effectiviteit daarvan voor vleermuizen te verhogen. 
 
De barrières die worden geplaatst langs wegen om vleermuizen te dwingen veilig over te 
steken door tunnels of duikers, kunnen zo worden aangelegd dat ze zowel verstoring door 
geluid en lichtvervuiling van de vliegroute verminderen en vleermuizen dwingen veilig over te 
steken. De effectiviteit van geluidswerende maatregelen is nog niet getoetst. 
 

Afschrikken met geluid  

Het vermijden van hoorbaar en ultrasoon geluid door vleermuizen is ingezet om vleermuizen 
te waarschuwen of af te schrikken op momenten dat er verkeer nadert. Er zijn recent testen 
uitgevoerd met een experimenteel waarschuwingssysteem, bestaande uit stroken asfalt die 
een vrijwel ultrasoon geluid produceert wanneer er een auto over rijdt (fig. 12). De punten 
waarom het ontwerp wordt geoptimaliseerd zijn de weglengte, de afstand van deze stukken 
tot de oversteekplaats en de snelheid van de naderende auto. Deze factoren bepalen of er 
voldoende tijd is voor de vleermuis om het gevaar te horen en dan adequaat te reageren op 
het naderende gevaar. Als de methode effectief is, is het een geschikte mitigerende 
maatregel voor situaties waar overspanningen, tunnels of duikers niet mogelijk zijn, of op 
plekken met geen specifieke vliegroute maar diffuse oversteekplaatsen, zoals bos of zeer 
open foerageergebieden.  
 
Het voordeel van het systeem is dat het alleen vleermuizen afschrikt als er direct risico op 
aanrijding is, zodat het barrière-effect minimaal is. Maar ultrasoon geluid dooft snel uit, 
waardoor het systeem minder effectief is op hoge snelheidswegen. En het is voor een goede 
beoordeling van de mogelijkheden van deze maatregel nodig eerst meer kennis te vergaren 
over soortspecifieke reacties op geluidsstimuli, variatie in vermijding, gewenning, en het 
effect van de snelheid van het voertuig. 
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Figuur 12. Een geluidswaarschuwing op een locatie van 37 meter lang, waar veel vleermuizen 
oversteken, bij de RD530 in Frankrijk. Als auto’s stroken met speciaal asfalt passeren wordt een 
hoogfrequent geluid opgewekt die vleermuizen moet waarschuwen (Foto: M. Elmeros).  

 

5.3 Snelheidsverlaging 

Algemene omschrijving en doel   

Voor veel soorten is er een relatie tussen de snelheid op wegen en het aantal aanrijden. 
Ook voor vleermuizen lijkt te gelden dat snelheidsverlagingen zorgen voor minder 
vleermuissterfte, maar de effectiviteit van afwaarderen van wegen is niet bekend. Het 
doorvoeren van lagere snelheden lijkt een simpele methode om sterft van vleermuizen door 
aanrijdingen te verlagen. 
 
Snelheidslimieten zullen de sterftecijfers voor de meeste vleermuissoorten omlaag brengen, 
maar het is te verwachten dat er wel soortspecifieke verschillen zijn in de effectiviteit. 
Snelheidsverlagingen kunnen worden doorgevoerd op wegen ter hoogte van het maaiveld 
liggen, en op secties met weinig duidelijke leidende structuren, en overstekende vleermuizen 
op langere tracés te verwachten zijn, bijvoorbeeld in bossen of in zeer open gebied. De 
snelheidsbeperkingen kunnen tijdelijk zijn, d.w.z., alleen nachtelijk, wanneer het 
verkeersvolume vrij laag is, zodat de maatregel niet al te zeer de doorstroom van verkeer 
belemmerd. Andere mogelijkheden zijn het installeren van verkeersremmende maatregelen, 
zoals geluidsstrips, verkeersdrempels, rotondes of versmallingen. 
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5.4 Weg- en omleiden 

Algemene omschrijving en doel   

Veel vleermuissoorten gebruiken lijnvormige landschapselementen zoals heggen, 
bomenlanen, beken en rivieren, muurtjes of bosranden als vliegroute. Bossoorten en andere 
laag en middelhoog vliegende soorten zijn meer afhankelijk van dergelijke structuren dan de 
hoogvliegende soorten. De neiging om specifieke landschapselementen te volgen kan 
worden gebruikt om vleermuizen naar veilige oversteekplaatsen te leiden (fig. 13). Heggen 
en bomenlanen kunnen tussen bestaande vliegroutes en de faunapassages worden geplant 
en zo de effectiviteit van de passage verhogen.  
 

   
 
Figuur 13. Door heggen en bomenlanen aan te leggen kunnen bestaande vleermuishabitats en 
vliegroutes naar faunapassages worden gekoppeld. Het kost veel tijd voor de vegetatie volgroeid is, en 
deze moet dan ook zo vroeg mogelijk worden aangelegd. De foto toont een corridor die als mitigerende 
maatregel voor vleermuizen is gepland, op 1 en 7 jaar na aanleg (Foto’s: NACHTaktiv & SWILD).  

 

Aandachtspunten  

Heggen, bomenlanen maar ook schermen zijn aantrekkelijke leidende structuren voor veel 
vleermuissoorten. Het planten respectievelijke aanleggen van zulke leidende structuren kan 
vleermuizen wegleiden van niet gemitigeerde oversteekplaatsen of vliegroutes. 

 Heggen, bomenlanen en schermen zijn geschikt voor de aan besloten habitats 
aangepaste soorten die hoog en middelhoog vliegen en maar tot zekere hoogte voor 
de hoogvliegende soorten.  

 Heggen en schermen die vleermuizen moeten geleiden moeten goed aansluiten op 
bestaande vliegroutes en faunapassages. 

 Het kan vele jaren duren voor de aangeplante vegetatie volgroeid is en een effectieve 
geleidende structuur vormt, en het kost tijd voor vleermuizen aan de nieuwe 
structuren gewend zijn geraakt. De vegetatie moet dan ook zo vroeg mogelijk geplant 
worden en het planten van bomen van 3-4 meter en van snelgroeiende soorten is 
dan ook aanbevolen (fig. 14). 

 Heggen en bomenlanen kunnen aangevuld worden met schermen of gaas wanneer 
ze net gepland zijn, om de functionaliteit te verhogen. 

 Schermen die moeten voorkomen dat vleermuizen op de weg terecht komen moeten 
minstens 4-5 meter hoog zijn (fig. 15).  
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 Schermen moeten aan beide zijden van de weg de vleermuizen naar veilige 
passages leiden. Als dit niet mogelijk is, moet de vleermuisactiviteit en voorkomen 
van slachtoffers aan de einden van het hek zorgvuldig gemonitord worden moet de 
constructie zo nodig worden aangepast.  

 

 
 
Figuur 14. Vegetatie die vleermuizen naar passages moet leiden moet zo vroeg mogelijk in de 
constructiefase geplant worden. Het planten van grote bomen en struiken verdient de voorkeur 
(Foto: U. Tegethof). 

 
 

 
 
Figuur 15: Om vleermuizen op veilige hoogte te laten oversteken zijn hoge hekken nodig. Deze 
hekken zijn geïnstalleerd ter hoogte van duikers en tunnels onder de S170n in Duitsland (Foto: 
SWILD & NACHTaktiv). 
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6 Compensatie 

Het is onvermijdelijk dat de negatieve effecten op vleermuizen en hun leefgebieden niet in 
alle gevallen kunnen worden vermeden of gemitigeerd, ondanks voorzichtige planning. In die 
gevallen wordt habitatverbeteringe of compensatie uitgevoerd. Algemene habitatverbetering 
en verbeteren van verblijfplaatsen, of het realiseren van volledig nieuwe 
(compensatie)verblijfplaatsen kunnen dan vernietigde of verslechterde habitats of 
verblijfplaatsen vervangen. Habitatverbetering kan ook de robuustheid van de 
vleermuispopulatie tegen effecten van wegen verbeteren. 

6.1 Omgang met verblijven 

De aanleg van wegen brengt vaak het verwijderen van bomen en gebouwen met zich mee, 
waarvan een deel in de zomer en of de winter als verblijfplaats gebruikt kan worden door 
vleermuizen. De vernietiging van verblijfplaatsen kan een bedreiging zijn voor lokale en in 
geval van zeldzame soorten, landelijke vleermuispopulaties. De meeste vleermuizen 
vertonen een sterke plaatstrouwheid aan verblijven, omdat deze voldoen aan specifieke 
eisen aan het microklimaat. Dat microklimaat is lastig na te bootsen in alternatieve 
(kunstmatige) verblijfplaatsen, en het kan jaren duren voor vleermuispopulaties naar een 
nieuw verblijf verhuizen.  
 
Activiteiten om nieuwe verblijven voor vleermuizen te maken, of om bestaande locaties te 
verbeteren en zo verlies aan verblijven of habitatsverslechtering te compenseren zijn onder 
andere aanbieden van vleermuiskasten, bouw of aanpassing van gebouwen of bruggen, het 
verplaatsen van bomen met holtes, het boren van nieuwe holen in bomen, en behouden van 
bomen (fig. 16). Deze acties om verblijven te behouden zijn in potentie gunstig voor 
vleermuizen, gezien op de lange termijn. Maar de effectiviteit en de schaal waarop deze 
maatregelen moeten worden genomen om de invloed van verlies van verblijven te 
compenseren, en de methoden om dat te bepalen, zijn niet bekend. Daarom wordt hier 
geadviseerd terughoudend met deze maatregelen om te gaan.  
 

    
 
Figuur 16. Verplaatsing van boomstammen met holtes kan beter uitpakken dan het aanbieden van 
vleermuiskasten. De bescherming van grote bomen rondom wegen kan zorgen voor dat er verblijven 
aanwezig blijven en kan compensatie bieden voor het verlies van potentiele verblijven tijdens de 
ontwikkeling van de weg of (Foto’s: H.J. Baagøe & M. Elmeros). 
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Vleermuiskasten 

Vleermuiskasten worden veel ingezet als beschermingsmaatregel, en voor onderzoek en 
monitoring. Het plaatsen van vleermuiskasten aan bomen of huizen wordt vaak toegepast als 
snelle en goedkope methode om vervangende verblijven aan te bieden wanneer bomen of 
huizen zijn verwijderd. Er is een grote variatie aan modellen, maar diverse studies laten zien 
dat alle kasttypen voornamelijk worden gebruikt als tijdelijk verblijf, en slechts zelden als 
kraamverblijfplaats of voor overwintering. 
Er zijn voorbeelden van kraamverblijfplaatsen in vleermuiskasten, maar het kost vaak 
meerdere jaren voor vleermuiskasten als zodanig worden gebruikt. De bezetting van kasten 
neemt af naarmate ze dichter bij wegen hangen.  

Aandachtspunten 

Omdat de bezettingsgraad van kasten zo laag is, en de onzekerheid dat kasten zullen 
worden gebruikt als kraamverblijf, kunnen vleermuiskasten niet worden aangeraden als 
mitigerende maatregel voor vernietigde verblijfplaatsen.  

 Vleermuiskasten moeten ruim voor de verwijdering van (potentiele) verblijfplaatsen 
worden geplaatst.  

 Vleermuiskasten moeten jaarlijks worden gecontroleerd om vogel- of wespennesten 
te verwijderen, en vleermuiskeutels te verwijderen. 

 Houten kasten moeten in de regel elke 3-5 jaar vervangen worden. 

 Als kasten dicht bij wegen worden geplaatst, zoals bij pijlers van bruggen, moet dit op 
zo gebeuren dat de kans op botsingen met verkeer na uitvliegen minimaal is.  

Verplaatsen van boomstammen 

Het verplaatsen van boomstammen met vleermuisverblijven is enkele malen getest. Het 
verplaatsen van stammen met holtes met vleermuisverblijven is beter dan het plaatsen van 
vleermuiskasten, omdat vleermuizen dergelijke holtes sneller kunnen vinden, en omdat het 
microklimaat in boomholtes niet na te bootsen is met vleermuiskasten.  
 
De betreffende boom wordt voorzichtig omgehakt, en de sectie met de holte wordt aan een 
boom in de buurt vastgemaakt (fig. 16). Een alternatieve benadering is dat de hele stam 
wordt verplaatst en de onderkant van de stam wordt ingegraven in de grond. Deze 
benadering zal echter resulteren in een versnelde afbraak en verkort dus de levensduur van 
de stam. De stam zal in beide gevallen langzaam uitdrogen en scheuren vertonen.  

Aandachtspunten  

 De verplaatste boomstam moet aan de dichtstbijzijnde geschikte boom worden 
bevestigd.  

 De boom moet zo worden geplaatst dat de holte dezelfde richting en hoogte heeft als 
in de oorspronkelijke situatie.  

 Rubberen matten tussen de levende boom en de stam van de verplaatste boom 
zorgen voor minder effect op de levende boom. 

 Als de ingreep plaats moet vinden terwijl er vleermuizen in de holte zitten, moet de 
holte tijdelijk afgesloten worden en moet de stam verticaal blijven tijdens het 
transport.  

 Met afgespeelde vleermuisroepen kunnen vleermuizen naar het verplaatste verblijf 
worden gelokt, wat leidt tot snellere bezetting. 
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Verblijven in gebouwen en bruggen 

Veel vleermuissoorten verblijven ook in gebouwen, bruggen, tunnels en ijskelders. De bouw 
van nieuwe gebouwen of verbeteren van bestaande structuren kan vernietigde verblijven 
compenseren en in potentie bijdragen aan instandhouder van populaties. Zorgvuldig beheer 
van het microklimaat in deze gebouwen (temperatuur en vocht) en toegangsroutes (veilig 
tegen predatie, betere temperaturen) kunnen verblijven verbeteren en kraamverblijven doen 
groeien.  
 
Bruggen kunnen belangrijke verblijfplaatsen vormen voor veel vleermuissoorten. Kleine 
aantallen vleermuizen verblijven in dilatatievoegen of andere spleten in oude en moderne 
bruggen. Grote kraamverbijven of overwinterende dieren worden soms gevonden in de 
pilaren of wallen of landhoofden van grotere bruggen. Er zijn bruggen waar succesvol gericht 
is beheerd op het behouden en verbeteren van die verblijven. In nieuwe bruggen kan deze 
functionaliteit als vleermuisverblijf worden geïntegreerd. De open ruimten en tunnels in de 
(fundamenten van) bruggen kunnen geschikt worden gemaakt als winterverblijf. Er moet 
rekening worden gehouden met het mogelijk voorkomen van vleermuisverblijven bij 
renovatie van bruggen. 
 
Behoud en renovatie van bestaande verblijven is gunstig voor vleermuizenpopulaties, en 
aanpassingen en verbeteringen van bestaande gebouwen en bruggen kunnen onmiddellijk 
positieve gevolgen hebben. Nieuwbouw van verblijven kunnen mogelijk positieve effecten 
hebben op de lange termijn. 

Verbeteren van natuurlijke verblijfplaatsen 

Beheer en oogst van bossen leidt vaak verlies van verblijven in bomen, en grote, oude 
bomen zijn in veel bossen schaars. Acties om potentiele verblijven in bomen te beschermen 
en het versnellen van de vorming van holtes in bomen worden wel voorgesteld als lange-
termijn maatregelen ter compensatie van verlies van verblijven en verslechtering van 
habitats door de aanleg van wegen. De bescherming van loofbossen om een soortenrijk en 
afwisselende bosstructuur te laten ontwikkelen, met oude bomen met holtes kunnen 
compenseren voor het verlies van verblijven (fig. 17).  
Natuurlijke holtes in bomen ontwikkelen zich langzaam. Het zagen van spleten, boren van 
gaten of vergoten van natuurlijke holtes in bomen kan worden toegepast om versneld 
potentiele verblijven te krijgen. Als dit effectief is, kan het de vestiging van vleermuizen in 
nabij gelegen bossen bespoedigen. Het behoud van bomen, en ontwikkelen van boomholtes 
zal gunstig zijn voor vleermuizen als maatregel voor de lange termijn, maar de effectiviteit 
van deze maatregelen is nog onbekend. De tijd en ruimte die nodig is voor effectieve 
compensatie van verloren gegane verblijven is niet bekend.  
 

  
 
Figuur 17. Renovatie van een bestaand gebouw met vleermuisverblijven kan een effectieve methode 
zijn om vleermuispopulaties in de omgeving van wegen te beschermen (Fotos: V. O’Malley). 
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6.2 Habitats verbeteren of nieuwe habitats aanleggen 

Habitatverbetering is de enige manier waarop de vernietiging en degradatie van 
foerageergebieden of niet te mitigeren fragmentatie kan worden gecompenseerd. Dergelijke 
compensatiemethoden voor vleermuizen kunnen bestaan uit verbeteren of aanleggen van 
vijvers en wetlands, aanplanten van bomen, heggen en bossen, vergroting van soortenrijke 
graslanden en algemene verbeteringen in het landgebruik. Vleermuisvriendelijk beheer kan 
bestaan uit eenvoudige handelingen, zoals het laten bloeien van bloemen voor er gemaaid 
wordt, aanplanten van bloeiende bomen en struiken, die insecten aantrekken. Verbeterde 
habitats moeten goed aansluiten bij bestaande vleermuishabitats en vliegroutes. Als ze 
strategische gepland worden kunnen verbeterde habitats het barrière-effect van wegen 
verminderen.  
 
Habitatverbeteringen zijn in potentie een zeer goede verbetering van de draagkracht voor 
vleermuizen in een gebied, maar het effect van habitatverbeteringen en de schaal waarop 
deze moet worden uitgevoerd om te compenseren voor het effect van wegen, zijn 
grotendeels niet onderzocht. Habitatsverbetering zijn waarschijnlijk niet effectief op de korte 
of middellange termijn. Als de directe effecten van wegen niet adequaat worden gemitigeerd, 
is er een risico dat de populaties vleermuizen al ernstig afgenomen of verloren zijn voor deze 
lange-termijn compensatiemaatregelen zouden gaan werken. 
 
De instrumenten van habitatverbetering en aanleg van nieuwe habitats voor vleermuizen 
moeten ruim voor de nadelige effecten van de aanleg van wegen op de bestaande habitats 
starten. Maatregelen om habitats te verbeteren of aan te leggen resulteren pas na jaren in 
habitats van hoge kwaliteit, en het kost ook tijd voordat vleermuizen deze nieuwe 
foerageergebieden en verblijven ontdekken. Het is noodzakelijk om een op de lange termijn 
gericht landschapsbeheerplan op te stellen voor de nieuwe of verbeterde habitats. Het 
monitoren van de verbeterde habitats moet daar een integraal deel van uitmaken, en op 
basis hiervan moet aanpassing en beheer worden uitgevoerd, als het habitat in een nadelige 
status is voor de doelsoort van de compensatie.  
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7 Conclusies 

In de afgelopen decennia is er in Europa een verscheidenheid aan maatregelen voor het 
verminderen of compenseren van negatieve effecten van wegen op vleermuizen 
beschreven, aanbevolen en uitgevoerd, en wegenautoriteiten van verschillende landen 
hebben richtlijnen gepubliceerd die gericht zijn op het verkleinen van het conflict tussen 
vleermuisbescherming en ontwikkeling van wegen (o.a.  Limpens et al. 2005, Highway 
Agency 2006, National Road Authority 2006, Møller & Baagøe 2011, Brinkmann et al. 2012, 
Nowiciki et al. 2016).  
 
Men heeft waargenomen dat de meeste geïmplementeerde maatregelen wel door 
vleermuizen werden gebruikt, maar de effectiviteit van de maatregelen is maar voor enkele 
soorten maatregelen goed bestudeerd. De meeste van de op dit moment aanbevolen 
maatregelen vertoonde wel de potentie om de effecten van wegen en verkeer op 
vleermuizen te verkleinen, maar de effectiviteit van de maatregelen is niet getoetst, of niet 
vastgelegd. Als gevolg van de beperkte bewijzen voor de effectiviteit van de meeste 
maatregelen, en de tekortkomingen die voor sommige maatregelen zijn beschreven, is het 
waarschijnlijk dat de meeste migitatiestrategieen voor vleermuizen niet effectief zijn. De 
meeste mitigerende maatregelen voor vleermuizen moeten als experimentele interventies 
worden beschouwd en moeten goed gemonitord worden om de effectiviteit te bepalen. De 
beoordeling en aanbevelingen voor elke type mitigatie, gebaseerd op grondige studie van de 
beschikbare literatuur over de bewijzen voor de effectiviteit van de maatregelen worden 
samengevat in tabel 2 (Berthinussen et al. 2013, Møller et al. 2016).  
 
Vleermuispopulaties zijn erg gevoelig voor toenames in sterfte, veranderingen in habitats en 
fragmentatie van het landschap door wegen. Om de effectiviteit van mitigatie strategieën te 
verbeteren, is het van groot belang dat er betere inventarisaties voor en na de 
werkzaamheden worden uitgevoerd, en robuustere wetenschappelijke naar de effectiviteit 
van de maatregelen, en de mitigatiestrategie, zowel op schaal van de losse maatregel, als 
op landschapsschaal.  
 
Het is van groot belang rekening te houden met de complexe ecologie van vleermuizen, 
soortsafhankelijke verschillen in vlieggedrag en habitatgebruik, en variaties in habitatgebruik 
door het jaar heen, bij het doen van inventarisaties, het plannen van de mitigatie en het 
uitvoeren van monitoring daarvan. Om die reden hebben de ontwikkelaars van de wegen 
gedetailleerde kennis nodig over de aanwezigheid van soorten vleermuizen, hun 
habitatgebruik en vliegroutes in het projectgebied en daaraan grenzende habitats, zodat zij 
een goed geinformeerde keuze kunnen maken voor een optimale mitigatiestrategie. 
 
Gedurende de hele inventarisatie die vooraf gaat aan de werkzaamheden, is het van groot 
belang om alle aanwezige vleermuissoorten in het gebied vast te stellen, met inbegrip van 
zeldzame soorten en soorten met een zachte echolocatie. Een voorzichtige benadering is 
nodig bij het ontwikkelen van wegen en mitigatieplannen voor vleermuizen, met name in 
gebieden met bedreigde of zeldzame soorten, en soorten met een gefragmenteerd 
verspreidingspatroon.  
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Tabel 2. Een voorlopige beoordeling van maatregelen en hun effectiviteit in het mitigereren van effecten 
van wegen op vleermuizen. Er is onderscheid gemaakt tussen laagvliegende aan besloten habitats 
aangepaste soorten en soorten van meer open gebied. De maatregelen zijn beoordeeld als: 

 
1/ Een aanbevelenswaardige maatregel, mits op de juiste plek en juiste wijze geplaats. Afdoende bewijs 
van effectiviteit. 
2/ Een in potentie effectieve maatregel, waarvoor bemoedigende resultaten zijn behaald, maar waarvoor 
nadere studies nodig zijn om de mitigerende maatregel verder te ontwikkelen. 
3/ Een maatregel waarvoor meer onderzoek en monitoring nodig is om de effectiviteit te beoordelen. 
Resultaten van bestaande studies zijn niet eenduidig. 
4/ Een maatregel waarvan bewezen is dat hij niet effectief is or waar zeer tegenstrijdige resultaten uit naar 
voren kwamen. Niet aanbevelenswaardig. 

 

  Beoordeling  

 
Mitigerende maatregel 

 

Soorten 
van 

besloten 
habitats 

Soorten 
van open 
habitats 

 
 
Opmerkingen 

Fauna passages       

 Ecoducten  1 1  

Aangepaste bruggen Groene bermen 1 1  

 Panelen 3 n/a  

 Overspanningen Open structuren 4 4  

 Gesloten structuren 3 3  

 Hop-overs  3 3*  Soortsafhankelijk.  

 Viaducten en bruggen  1 2  Hangt af van grootte  

 Tunnels en duikers  2 4 
 Voor aan besloten habitats 

aangepaste soorten 
afhankelijk van grootte 

     

Andere maatregelen     

 Lanen en heggen  2 3   

 Barrières  2 3  

 Verlichting Afschrikken  3 3  Soortsafhankelijk 

 Aanpassingen spectrum 3 3  

 Richten van licht 2 2  

 Geluid  3 3  Soortsafhankelijk 

Snelheidsverlaging  3 3  

     

Ecologische mitigatie     

 Vleermuiskasten   4 4  

 Kunstmatige verblijven  2 2  Soortsafhankelijk 

 Verplaatsen stammen  3 3  Soortsafhankelijk 

 Kunstmatige holtes 
bomen  

 3 3  Mogelijk op lange termijn 

 Boom behouden  2 2  Mogelijk op lange termijn 

 Habitatverbetering  2 2   

 
*alleen als schermen op lage bruggen en boven tunnels en duikers op wallen.  
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8 Dankwoord 

Deze richtlijnen werden geschreven in het kader van een CEDR Transnational Road 
Research Programme: Roads & Wildlife. Het project werd gefinancierd door nationale 
wegenautoriteiten van Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland, Noorwegen, Zweden, 
Nederland en Groot-Brittannië. We danken vleermuisonderzoekers, consulenten en 
wegauthoriteiten uit heel Europa voor hun bijdragen en nuttige discussies over de effectiviteit 
van mitigatie strategieën voor vleermuizen.  
De Engelse richtlijnen werden in het Nederlands vertaald door Jasja Dekker, met advies en 
correcties door Adam Hofland en Victor Loehr (Rijkswaterstaat). 
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