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VOORWOORD 

De Universiteit Utrecht heeft veel gebouwen in de binnenstad van Utrecht en op de ICU 
(International Campus Utrecht) in eigendom en beheer. Deze gebouwen worden goed 
onderhouden en bepalen voor een belangrijk deel het fraaie aanzien van de binnenstad 
van Utrecht. 
 

 
Hoofdwachtgebouw Janskerkhof, één van de vele fraaie Universiteitsgebouwen in de binnenstad 
van Utrecht 

 
Ook voor de komende jaren staan renovatie- en onderhoudswerkzaamheden voor een 
aantal gebouwen op het programma. Om te voorkomen dat bij deze werkzaamheden 
(zwaar beschermde) vleermuizen en hun verblijfplaatsen en vogels en hun broedplaatsen 
worden beschadigd of vernietigd, heeft Ecologica februari 2020 van de Afdeling Gebieds-
ontwikkeling, Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht opdracht gekregen om een 
vleermuis- en broedvogelonderzoek te verrichten; dit onderzoek is de actualisatie van een 
eerder onderzoek dat in 2016 is verricht1.  
Deze rapportage beschrijft de aanpak en resultaten van dit actualiserende onderzoek en 
geeft een advies ten aanzien van de vraag: ‘Hoe kunnen de renovatie- en onderhouds-
werkzaamheden zo goed mogelijk zonder nadelige effecten op (beschermde) dieren uitge-
voerd worden?‘ 
 

                                                           
1
 Ecologica B.V., Beschermde flora en fauna 2016 Binnenstadscampus UU en International College 

Utrecht (ICU), Maarheeze, april 2017. 
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Opdrachtgever voor het onderzoek is mevrouw Ir. L. (Leunie) van Zwieten, Programma-
adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Vastgoed & Campus 
van de Universiteit Utrecht. Vanuit Ecologica zijn de werkzaamheden uitgevoerd door Ilco 
van Woersem.  
 
Onze dank gaat uit naar de vele medewerkers van de afdeling Vastgoed & Campus, het 
Facilitair Service Centrum en de afdeling Security van de Universiteit Utrecht voor de stipte 
en probleemloze medewerking aan de onderzoeken van de Universiteitsgebouwen.   
 
 
Maarheeze, 
oktober 2020 
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1 INLEIDING 

 
De Universiteit Utrecht heeft in de binnenstad van Utrecht, op de International Campus 
Utrecht (ICU) en aan de oostrand van de stad (Utrechts Science Park, De Uithof) veel oude 
èn nieuwe gebouwen in eigendom en beheer. Deze gebouwen worden goed onderhouden; 
ook voor de komende jaren staan veel gebouwen op de nominatie om een onderhouds-
beurt te ondergaan. De voorgenomen werkzaamheden bestaan voornamelijk uit onder-
houd aan dak en buitenschil (muren), zie tabellen 1 en 2. 
 

Tabel 1: Overzicht van planmatig onderhoud aan gebouwen, met jaartal en bijzonderheden,   
Update planning oktober 2020. 

 
(Bron: Universiteit Utrecht).  
 

Door deze onderhoudswerkzaamheden kunnen broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten en zwaar beschermde vleermuizen en hun verblijfplaatsen schade oplopen. Dit 
dient te worden voorkomen. Het opzettelijk verstoren of doden van broedvogels en het 
vernietigen van jaarrond beschermde nestplaatsen en het verstoren of doden van vleer-
muizen en het vernietigen van hun verblijfplaatsen is door de Wet natuurbescherming 
verboden.  
Om te weten waar beschermde dieren verblijfplaatsen of nestplaatsen hebben is in 2016 
faunaonderzoek uitgevoerd. Omdat de juridische houdbaarheid van dergelijke onder-
zoeksgegevens van vleermuizen en broedvogels drie jaar bedraagt, is Ecologica gevraagd in 

Gebouwen POH 2020 uitvoeren in:

gebouw gebouw adres werkzaamheden

code

1 24.35 Drift 4-6-8 Drift 4-6-8 onderhoud buitenschil 2020

2 23.22 Drift 25 Drift 25 onderhoud buitenschil 2020

3 23.24 UBB Drift 27 onderhoud buitenschil 2020

4 24.33 Boothstr 6 Boothstraat 6 onderhoud buitenschil 2021

5 24.25 JKH2-3a Janskerkhof 2-3a herstel voegwerk gevel + dakkapellen 2021 en 2022

6 24.30 Hoofdgebouw JKH30a onderhoud buitenschil 2020

7 24.07 Transcomplex Trans onderhoud buitenschil 2021 en 2022

8 23.02 KNG20-22 / Muntstr 2 Kromme Nieuwegracht 20-22 onderhoud buitenschil 2020

9 24.01 Academigebouw Domplein 29 lakken gevelelementen 2021

10 24.14 ADD 22-24 Achter de Dom 22-24 onderhoud buitenschil 2021

11 25.02 Museum Lange Nieuwstraat 106 onderhoud buitenschil 2021

12 25.14 Kassen Oude Hortus Eligenstraat vervangen dakconstr + glas 2021

13 25.04 Orangerie Nieuwegracht 185a onderhoud buitenschil 2021

14 25.08 Zaadhuis Eligenstraat 37c onderhoud buitenschil 2021

15 25.36 Fietsenstalling Eligenstraat onderhoud buitenschil 

16 24.51 Pnyx Achter Sint Pieter 25 in stand houding 5jr 2020

17 51.23 Spinoza Kriekenpitplein 18-19 onderhoud buitenschil 2020

18 51.44 Auditorium Kriekenpitplein 1 onderhoud buitenschil 2020

19 24.35* Claustrale wand Boothstraat 11 onderhoud buitenschil 2020

Onderhoud buitenschil: schilderwerk, herstel voegwerk, herstel dak waar nodig.
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2020 een actualiserend onderzoek uit te voeren naar vleermuizen en hun verblijfplaatsen 
en broedvogels en hun jaarrond beschermde nestplaatsen. 

1.1. Doel actualiserend onderzoek 2020 

Het doel van het actualiserende onderzoek van 2020 is als volgt samen te vatten: 

 het inventariseren van huismussen en hun jaarrond beschermde broedplaatsen; 

 het inventariseren van gierzwaluwen en hun jaarrond beschermde nestplaatsen; 

 het inventariseren van vleermuizen en hun verblijfplaatsen; 

 het 'en passant' mee-inventariseren van eventueel aanwezige andere, beschermde 
(planten en) dieren;  

 het analyseren van mogelijke effecten van de renovatie- / onderhoudswerkzaam-
heden op de vastgestelde broedvogels en hun jaarrond beschermde nestplaatsen 
en / of vleermuizen of andere beschermde dieren en hun verblijfplaatsen; 

 het adviseren van maatregelen om de aangetroffen vleermuizen en broedvogels 
en hun verblijfplaatsen zo goed als mogelijk te ontzien; 

 het vaststellen of voor bepaalde werkzaamheden aan één of meerdere gebouwen 
een ontheffing van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming vereist is. 

1.2. Onderzoeksaanpak 

Alle onderzoeken zijn uitgevoerd volgens het Soorteninventarisatieprotocol van het Net-
werk Groene Bureaus (NGB) en het Vleermuisprotocol 2017. 
Hieronder staat wat dit betekende voor de specifieke soorten. 
 
Huismussen 
De inventarisaties van 2016 hebben geen nestplaatsen van huismussen in de Universiteits-
gebouwen opgeleverd; de huismussen waren als broedvogel compleet verdwenen uit de 
binnenstad en broedden evenmin op de Internationale Campus. Raadpleging van het Uit-
voerportaal van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) op 12 december 2019 wees 
uit dat de huismus bezig is met een voorzichtige revival; er staan meerdere waarnemingen 
in de binnenstad van de laatste 3 jaar van territoriale huismussen in de NDFF vermeld. 
Daarom was het nodig om in 2020 toch ook de huismussen te onderzoeken. Dit onderzoek 
naar huismussen heeft in 2020 plaatsvinden conform het Soorteninventarisatieprotocol 
van het Netwerk Groene Bureaus; er zijn twee inventarisaties binnen de periode (1 april -) 
1 juni tot 20 juni 2020 verricht, met een minimale tussenliggende periode van 10 dagen. 
De inventarisaties vonden 's ochtends plaats (eerste uren na zonsopkomst). 
 
Gierzwaluwen 
Het onderzoek naar gierzwaluwen is ook conform het Soorteninventarisatieprotocol van 
het Netwerk Groene Bureaus uitgevoerd. Er dienden drie inventarisaties binnen de periode 
1 juni tot 15 juli 2020 verricht te worden, met een minimale tussenliggende periode van 10 
dagen. Het gierzwaluwonderzoek kon voorafgaand aan enkele vleermuisonderzoeksrondes 
worden uitgevoerd. Het Vleermuisprotocol schrijft in deze periode één zeer-vroege-
ochtend-inventarisatie en twee avondinventarisaties voor; één extra avondinventarisatie 
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i.v.m. het mogelijke voorkomen van laatvliegers in gebouwen die daarvoor geschikt zijn2. 
De inventarisaties van gierzwaluwen vonden alle in de avond plaats. 
 
Vleermuizen 
Het vleermuisonderzoek vond plaats conform het meest recente Vleermuisprotocol 20173. 
In totaal vonden er minimaal vijf inventarisatierondes plaats, met een tussenperiode van 
minimaal 20 dagen, maar bij voorkeur een maand, in de periode juni - september. De eer-
ste drie inventarisatierondes zijn in de volgende perioden verricht: 

 (15 mei) 1 juni – 14 juni 2020: eerste avondinventarisatie naar kraam- en zomer-
verblijfplaatsen, vliegroutes en/of foerageergebieden; 

 15 juni – 30 juni 2020: tweede avondinventarisatie naar kraam- en zomerverblijf-
plaatsen, vliegroutes en/of foerageergebieden; 

 1 juli – 15 juli 2020: einde-nacht-zeer-vroege-ochtend- inventarisatie naar kraam- 
en zomerverblijfplaatsen, vliegroutes en/of foerageergebieden. 

 
De twee nazomer - najaarsonderzoeken naar (massa-)winterverblijfplaatsen, baltsplekken 
en paarverblijven zijn in de hieronder vermelde periodes verricht: 

 18 augustus - 30 aug. 2020: eerste middernachtelijke inventarisatie naar massa-
winterverblijfplaats-indicerend-zwermgedrag en baltsplekken en paarverblijven; 

 31 augustus - 10 september 2020: tweede middernachtelijke inventarisatie naar 
massa-winterverblijfplaats-indicerend-zwermgedrag, baltsplekken en paarverblij-
ven 

 
Verder zijn er nog 15 extra onderzoeken naar inkruipende vleermuizen verricht, verdeeld 
over de maanden juli, augustus en september 2020, deels op verzoek van projectleiders 
van het Facilitair Service Centrum van de Universiteit Utrecht. 
 
Overige soorten 
'En passant', tijdens de broedvogel- en vleermuisonderzoeken, zijn zwaar beschermde 
vaatplanten en hun groeiplaatsen en andere zwaar(der) beschermde diersoorten en hun 
verblijfplaatsen geïnventariseerd. 
  

                                                           
2
 enkele gebouwen zijn absoluut niet geschikt voor laatvliegers, zoals het gebouw aan de Israëlslaan. 

3
 https://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol.  

Het al goedgekeurde protocol van 2021 wijkt voor de relevante gebouwbewonende soorten niet af 
van dat van 2017. 
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2 TE ONDERZOEKEN GEBOUWEN 

Onderstaande figuren 1 en 2 tonen de ligging van de in 2020 te onderzoeken gebouwen. 
Afgesproken is dat ook de voorzijdes van de gebouwen van de Oude Hortus (Universiteits-
museum) en Achter de Dom 20 - 24 meegenomen worden. De binnentuinen van deze twee 
gebouwenclusters zijn in 2019 al op beschermde fauna onderzocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Ligging van te onderzoeken gebouwen in de binnenstad van Utrecht (zwart doorge-
streept = niet in 2020 geïnventariseerd). Rechts (apart): gebouw aan de Israëlslaan. Bron: Univer-
siteit Utrecht 
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Figuur 2: Ligging van te onderzoeken gebouwen op de Internationale Campus Utrecht (zwart 
doorgestreept: de drie hoge schoorstenen. Deze zijn in 2020 niet geïnventariseerd). Bron: Un. Ut. 

2.1. Afbakening onderzoek en combinaties 

Voorwaarde voor een goed onderzoek is dat gebouwen en binnentuinen èn vanaf de 
openbare straten niet te bestrijken achterzijdes van gebouwen goed onderzocht worden. 
Veel straten met Universiteitsgebouwen zijn relatief gemakkelijk [in één oogopslag] te 
inventariseren, omdat de gebouwen op één overzichtelijke rij liggen (Drift, Trans, Achter 
Sint Pieter, Achter de Dom, ICU). Moeilijker te inventariseren zijn de vele binnentuinen. 
Bij sommige gebouwen kan vanaf de straatzijde toch worden vastgesteld of dieren aan de 
achterzijde van de gebouwen verblijven, door te letten op de binnentuinen invliegende 
gierzwaluwen of vleermuizen. Voor de gebouwen waar dit niet lukte, zijn afspraken met de 
afdeling Security gemaakt en zijn de onderzoekers 's nachts binnengelaten. 
Het onderzoek behelsde 44 gebouwen, variërend van zeer groot, met één of meerdere 
binnentuinen (Universiteitsbibliotheek, Academiegebouw, Transcomplex) tot zeer klein 
(transformatorgebouwtjes bij Universiteitsbibliotheek en installatiegebouwen op de ICU), 
verspreid over twee kilometer lengte in een dichtbebouwde stad. Omdat het moment van 
inkruipen / invliegen door vleermuizen en gierzwaluwen in een gebouw slechts een kwes-
tie van seconden is, diende de onderzoeker minimaal 1 keer (tijdens einde-nacht-zeer-
vroege-ochtendinventarisatie) tijdens de onderzoeksperiode exact op dat moment ter 
plaatse te zijn! Dit impliceert dat het onderzoeksgebied opgedeeld is in (voor een onder-
zoeker op de fiets) behapbare deelgebieden. In Figuur 3 staan de deelgebieden aangege-
ven, waaronder drie kleine deelgebieden, die geïsoleerd van de andere clusters gebouwen 
liggen, maar vanwege de korte invliegtijd toch apart onderzocht moesten worden. De In-
ternationale Campus telt eveneens als één deelgebied. 
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Figuur 3: in verband met de grootte van de te onderzoeken stadsdelen èn de grote onderlinge 
afstanden tussen de gebouwen zijn er apart te onderzoeken deelgebieden benoemd: de paarse 
vierkanten A, B, C, D en E. De ICU vormt ook een apart te inventariseren gebied. Bron kaartmate-
riaal: Universiteit Utrecht. 

 
  

A B 

C 

D 

E 
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Er moesten van 1 juni tot 10 september 2020 3 gierzwaluwonderzoeken, 2 huismusinven-
tarisaties en 5 vleermuisrondes verricht worden. De huismus- en gierzwaluwinventarisaties 
konden deels gecombineerd worden met de vleermuisrondes door tijdens de onderzoeken 
twee uur langer door te gaan, respectievelijk twee uur eerder te starten. Dit bespaarde 
veel onnodige verplaatsingen. 
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3 ONDERZOEKEN 

3.1. Wijze van onderzoek 

Alle onderzoeken, behalve die aan de binnentuinen, zijn op de fiets verricht, waardoor een 
groot aantal gebouwen op één ochtend of avond onderzocht kon worden. Voor de onder-
zoeken werd gebruik gemaakt van een sterke Swarovski SLC 10 x 42 verrekijker, een zeer 
sterke Fenix TK16 zaklamp en Pettersson Ultrasound D240X en D200 batdetectoren. Alle 
relevante waarnemingen werden op goed (van de Universiteit gekregen) kaartmateriaal 
opgetekend, en soms in ObsMap ingetypt. Er zijn veel foto's gemaakt, vooral van mogelijke 
nest- of verblijfplaatsen. 
 

 
 Alle onderzoeken zijn op de fiets afgelegd, met behulp van goed kaartmateriaal 
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3.2. Verrichte onderzoeken 

In tabel 3 staan de van begin juni tot eind september 2020 verrichte onderzoeken vermeld, 
met data, bezoektijden, temperatuur en andere weersomstandigheden, de onderzochte 
deelgebieden en de onderzochte soort(groep)en. 
 

Tabel 3: Overzicht van verrichte fauna-onderzoeken in juni - augustus 2020. 

 
 
  

Tabel 3. Overzicht fauna-inventarisaties gebouwen Universiteit 2020, data, weer en tijdstippen

datum: begin: einde: temp., weer: onderzochte delen: onderzochte soort(groep)en

3 juni 07.00 10.30 u. 18° C; Bft 1-2; bewolkt A, B, C, D, E, I.C.U. huismus (1e ronde)

3 juni 20.00 00.15 u. 19 -> 16° C; Bft 0-1; l icht bewolkt A en B (Parnassos) gierzwaluw (1e ronde); vleermuizen (1)

8 juni 19.00 23.30 u. 16 -> 13 ° C; Bft 2-3; half bewolkt I.C.U. gierzwaluw (1e ronde); vleermuizen (1)

9 juni 19.30 00.30 u. 21 -> 15 ° C; Bft 1-2; bewolkt C: centrum, D en E gierzwaluw (1e ronde); vleermuizen (1)

15 juni 20.00 24.00 u. 19 -> 16° C; Bft 3-4 (later 1); bewolkt A en B (Parnassos) gierzwaluw en vleermuizen (2e ronde)

19 juni 02.30 07.30 u. 12 -> 15° C; Bft 0-1; bewolkt A en B (Parnassos) huismus (2e ronde); vleermuizen (2)

19 juni 07.30 10.00 u. 15 -> 17 ° C; Bft 1; onbewolkt C, D, E, I.C.U. huismus (2e ronde)

22 juni 19.30 23.30 u. 19 ° C; Bft 2; l icht bewolkt D en E gierzwaluw en vleermuizen (2e ronde)

26 juni 19.30 23.30 u. 29 ° C; Bft 0-1; motregen A: Binnentuin Drift 21-25 gierzwaluw en vleermuizen (2e ronde)

28 juni 20.00 23.00 u. 20 -> 18 ° C; Bft 3-4; bewolkt C: centrum gierzwaluw en vleermuizen (2e ronde)

28 juni 23.00 00.30 u. 18 -> 13 ° C; Bft 2-3; bewolkt D en E: Bijlh.str. Israëlsln vleermuizen (1) (geen kans op laatvliegers)

29 juni 20.00 00.30 u. 17 ° C; Bft 4-5; bewolkt I.C.U. gierzwaluw en vleermuizen (2e ronde)

2 juli 20.30 00.30 u. 17 -> 14° C; Bft 2-3; bewolkt D: Bijlhouwerstraat gierzwaluwen en vleermuizen (ronde 3)

3 juli 20.00 24.00 u. 17° C; Bft 4; l icht bewolkt B: Parnassos gierzwaluwen (ronde 2); vleermuizen (3)

7 juli 02.15 06.15 u. 11° C; Bft 1-2; werd bewolkt C: centrum vleermuizen (ronde 2)

8 juli 20.00 24.00 u. 15° C; Bft 1; bewolkt (droog) A en B (Parnassos) gierzwaluwen en vleermuizen (ronde 3)

10 juli 20.00 24.00 u. 16->13° C; Bft 1-2; l icht bewolkt Deelgebied C, D, E gierzwaluwen en vleermuizen (ronde 3)

11 juli 02.30 06.30 u. 9 ° C: Bft 0-1; onbewolkt I.C.U. vleermuizen (ronde 3)

13 juli 02.30 06.30 u. 11 ° C; Bft 0-1; half bewolkt D: Bijlhouwerstraat vleermuizen (ronde 3)

13 juli 20.00 24.00 u. 21 -> 17 ° C; Bft 1-2; l icht bewolkt I.C.U. gierzwaluwen (ronde 3); vleermuizen (extra)

14 juli 02.30 06.30 U. 17° C; Bft 0-1; bewolkt E: Israëlslaan vleermuizen (ronde 3)

15 juli 02.30 06.30 u. 10° C; Bft 0-1; half bewolkt I.C.U. vleermuizen (ronde 3)

15 juli 20.00 24.00 u. 18° C; Bft 2-3; bewolkt B: Parnassos gierzwaluwen en vleermuizen (ronde 3)

28 juli 03.00 07.00 u. 18 °; Bft 2-3; bewolkt (soms motr.) I.C.U. extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

29 juli 03.00 07.00 u. 13° C; Bft 0-1; onbewolkt I.C.U. extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

5 aug. 04.00 07.00 u. 15° C; Bft 1 - 2; l icht bewolkt meerwerk: Drift 21-23-25-27 extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

5 aug. 20.00 23.00 u. 27° C; Bft 0; onbewolkt meerwerk: Drift 2-4-6-8-10 extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

6 aug. 04.00 06.45 u. 17° C; Bft 0; onbewolkt meerwerk: Drift 2-4-6-8-10 extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

7 aug. 04.15 06.45 u. 19° C; Bft 0; onbewolkt meerwerk: Drift 2-4-6-8-10 extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

13 aug. 04.00 07.30 u 21° C; l icht bewolkt; Bft 1 - 2 extra ICU; geb. 5157 extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

17 aug. 04.00 07.30 u 17° C; nevelig; Bft 1 Israëlslaan extra ronde zomerverblijfplaatsen vleerm.

18 aug. 04.00 07.15 u. 16° C; onbewolkt; Bft 0 - 1 Deelgebied C 4e ronde vleermuizen: balts en inkruipers

20 aug. 22.45 03.00 u. 21° C; bewolkt; Bft 2 - 3 Deelgebieden A en B 4e ronde vleermuizen: zwermen en balts

21 aug. 23.30 03.00 u. 25° C --> 22° C; bewolkt; Bft 3 Deelgebied C en D 4e ronde vleermuizen: zwermen en balts

24 aug. 23.15 02.00 u. 15 --> 14° C; onbewolkt; Bft 0 - 1 ICU en E: Israëlslaan 4e ronde vleermuizen; met 2 man

26 aug. 01.00 02.40 u. 14° C; onbewolkt; Bft 1 deelgeb. B = Parnassos 4e ronde vleermuizen: zwermen en balts

26 aug. 23.15 02.45 u. 15° C --> 13° C; l icht bewolkt; Bft 1 - 2 deelgeb. C + binnentuinen 4e ronde vleermuizen; met 2 man
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Vervolg tabel 3: Overzicht van verrichte fauna-onderzoeken eind augustus - september 2020. 

 
 
Door onderzoeken te combineren (eerder te beginnen of langer door te gaan) konden alle 
gebouwen èn alle soortgroepen volgens de eisen van de soortinventarisatieprotocollen 
onderzocht worden. In totaal zijn 46 verschillende (vaak gecombineerde) onderzoeken 
verricht:  

 2 naar huismussen  

 14 naar gierzwaluwen  

 44 naar vleermuizen  
 
In hoofdstuk 4 staan de resultaten vermeld. 

3.3. Onderzoeker 

Alle onderzoeken zijn verricht door een ter zake deskundige ecoloog van Ecologica, Ilco van 
Woersem.  
Van Woersem voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag aan een ter zake deskundige 
ecoloog stelt, want: 

 hij heeft een afgeronde HBO-opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; 
 hij werkt voor Ecologica, een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; 
 hij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is aangeslo-

ten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, VLEN, RAVON, SOVON 
en Vogelbescherming Nederland; 

 hij is al jaren aantoonbaar actief op het gebied van broedvogel- en zoogdiermonitoring. 

Tijdens een aantal onderzoeken, met name naar inkruipers, heeft een tweede persoon 
meegeholpen, om beter de eventueel inkruipende vleermuizen te kunnen vinden.  
Op 24 september 2020 is het laatste onderzoek naar inkruipende vleermuizen op de ICU 
door drie personen uitgevoerd, om de laatste verblijfplaatsen vast te kunnen stellen. 
 
 
  

Tabel 3. Overzicht fauna-inventarisaties gebouwen Universiteit 2020, data, weer en tijdstippen

31 aug. 23.30 02.45 u. 13° C; l icht bewolkt; Bft 0 - 1 deelgebieden A en C 5e ronde vleermuizen; zwermen, met 2 man

31 aug. 00.00 01.00 u. 13° C; half bewolkt; Bft 0 - 1 deelgebied D en museum 5e ronde vleermuizen; zwermen, met 2 man

2 sept. 05.15 07.15 u. 10° C; Bft 0 - 1; l icht bewolkt Janskerkhof, 2 gebouwen extra ronde inkruipers, met 2 man

9 sept. 01.00 02.00 16° C; bewolkt; Bft 0 - 1 Universiteitsmuseum, buiten 5e ronde vleermuizen; zwermen, met 2 man

10 sept. 06.00 07.45 10° C; bewolkt; Bft 0 - 1 Kromme Nieuwegracht 80 extra ronde inkruipers

15 sept. 06.00 07.30 u. 16° C; onbewolkt; Bft 0 - 1 Binnentuin Achter St. Pieter extra ronde inkruipers

16 sept. 06.00 07.30 u. 17° C; onbewolkt; Bft 2 - 3 Academiegebouw: 3 tuinen extra ronde inkruipers, met 2 man

17 sept. 06.00 07.30 u. 11° C; l icht bewolkt; Bft 1 - 2 Parnassos extra ronde inkruipers, met 2 man

24 sept. 06.00 08.00 u. 12° C; bewolkt; Bft 2 - 3 ICU extra ronde vleermuizen; met 3 man
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4 RESULTATEN 

De 46 (al of niet gecombineerde) onderzoeken van 3 juni tot 24 september 2020 leverden 
de in de volgende paragrafen vermelde resultaten op. 

4.1. Huismussen 

Slechts twee keer is een huismus vastgesteld: 1x op de Internationale Campus (een foera-
gerend dier, dat van de woonwijk ten westen van de Waterlinieweg kwam) en één keer 
een zwervend dier bij woningen langs de Kromme Nieuwegracht, niet ver van Achter Sint 
Pieter 200 en Kromme Nieuwegracht 80. 
Net als in 2016 broedden er in 2020 geen huismussen in de onderzochte Universiteitsge-
bouwen. 

4.2. Gierzwaluwen 

In de onderzochte Universiteitsgebouwen broedden in 2020 geen gierzwaluwen.  
Alleen in het dak van het Paushuize, in de binnentuin van Achter Sint Pieter 200 broedden 
enkele paren gierzwaluwen, maar dit gebouw (naast Achter Sint Pieter 200) is eigendom 
van de provincie Utrecht. 

4.3. Vleermuizen 

Voordat verder wordt ingegaan op de gevonden verblijfplaatsen volgt eerst een overzicht 
met definities4 van de verschillende verblijfplaatsen en functies die gebouwen en terrein-
delen kunnen hebben. 

4.3.1. Definities 
Verblijfplaats: een object (gebouw, boom, vleermuiskast en dergelijke) waarin een of 
meerdere vleermuizen met enige regelmaat verblijven (overdag of ’s winters). 
Kraamverblijfplaats: een verblijfplaats van een kraamgroep met vrouwtjes met jongen. 
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. 
Paar(verblijf)plaats: een verblijfplaats of de omgeving daarvan, waar ten minste een balt-
send mannetje of meerdere vleermuizen overdag verblijven en paren of 's nachts 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.)  

                                                           
4
 Grotendeels uit: Vleermuisprotocol 2021, Netwerk Groene Bureaus en Zoogdiervereniging, 2020 
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Baltsplek: een plek (territorium) waar een man vleermuis baltst, om andere mannetjes te 
verjagen en/of wijfjes aan te trekken, om mee te kunnen paren. Op deze plek behoeft geen 
paarverblijf aanwezig te zijn; die kan op geruime afstand in een (ander) gebouw of boom 
zijn! 
Winterverblijfplaats: een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in 
winterslaap gaan. Het betreft bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven nogal eens 
een voormalige paarplaats of een andere verblijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone 
dwergvleermuis massawinterverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen voor kleinere groe-
pen te onderscheiden.  
(Massa)zwermlocatie: waarschijnlijke winterverblijfplaats [of paarverblijfplaats] waar een 
vleermuiskolonie (groep mannetjes en vrouwtjes) zich gedurende beperkte tijd (per nacht 
en herhaald over meerdere nachten) verzamelt en rondzwermt. 
Vliegroute: een vaste route van een vleermuis of een groep van vleermuizen vanaf een 

verblijfplaats naar een foerageergebied of tussen verblijfplaatsen visa versa.  
Migratieroute: vaste route van zomerleefgebied naar winterverblijfplaats en visa versa.  
Foerageergebied: een gebied waar een vleermuis of een groep vleermuizen foerageert.  
 
Tijdens de vele vleermuisinventarisaties zijn zes soorten vleermuizen vastgesteld: gewone 
en ruige dwergvleermuis, watervleermuis en franjestaart, laatvlieger en rosse vleermuis. 
In de volgende subparagrafen staan de waarnemingen van de voor de Universiteit Utrecht 
relevante soorten per type verblijfplaats uitgewerkt. 

4.3.2. (Netwerk van) kraamverblijven 
In één van de onderzochte Universiteitsgebouwen zaten tijdens de kraamperiode gewone 
dwergvleermuizen. Het betreft gebouw Israelslaan 118 (39.83)5: hierin bevonden zich op 
14 juli 2020 minimaal 7 vleermuizen, op minimaal 6 verschillende plaatsen; voor de exacte 
plekken zie bijlage 4. Tijdens eerdere inventarisaties werd in dit gebouw geen aanwijzingen 
van een kraamkolonie vastgesteld.  
Dit fenomeen heeft waarschijnlijk te maken met die fase in de kraamtijd waarin de vroegst 
geboren jongen al goed kunnen vliegen en met hun moeder op andere plekken gaan zitten 
dan de rest van de kraamgroep. In de eerste en tweede week van juli kan dit deel van de 
jongen (al vijf weken oud) beginnen met rondvliegen, terwijl er ook nog jongen van één à 
twee weken oud in de kraamgroep zitten. Omdat kraamverblijfplaatsen vaak vol hinderlijke 
mijten en luizen zitten, zullen veel dieren, zodra ze een beetje zelfstandig zijn, die verlaten. 
In deze periode breekt de kraamgroep dus vaak al op in meerdere kleine groepen, soms 
verspreid over verschillende gebouwen.  
Zo vormen zich aan het einde van de kraamtijd kleinere groepjes dieren op verschillende 
plekken (met  de volwassen wijfjes en de oudere jongen). Deze plekken, waar aan het ein-
de van de kraamtijd dit soort groepjes verblijven, behoren tot het netwerk van de kraam-
groep. 
Het gebouw Israëlslaan 118 maakt dus hoogstwaarschijnlijk deel uit van een netwerk van 
kraamkolonies in deze buurt, maar was ten tijde van het onderzoek zomer 2020 niet zelf in 
gebruik als kraamverblijf. 

                                                           
5
 Gebouw is eigendom van UMC, maar wordt gehuurd door Universiteit Utrecht; stond op de lijst 

van te onderzoeken gebouwen 
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4.3.3. Zomerverblijfplaatsen 
In een aantal van de onderzochte Universiteitsgebouwen hebben (veelal mannetjes) van 
de gewone dwergvleermuis zomerverblijfplaatsen; voor de exacte plekken zie bijlage 4 
(met foto's). Het betreft de volgende panden: 

 Israelslaan 118 (39.83), met minstens 6 zomerverblijfplaatsen; 

 Academiegebouw (24.01), 1 zomerverblijfplaats in torentje 

 Achter Sint Pieter 200 (24.50): hierin huist minimaal 1 vleermuis aan de voorzijde; 

 idem: gebouw Achter Sint Pieter 200 (24.50): in bouwdeel 1 huizen 2 vleermuizen 
aan de westzijde van deze vleugel; 

 Janskerkhof 2 - 3a (24.25): hierin huist 1 vleermuis in een dakkapel aan de achter-
zijde, bij 't Hoogt; 

 Drift 10 (24.44), hierin huist minimaal 1 vleermuis aan de achterzijde, aan de bin-
nenplaatszijde; 

 Locke Hall (51.64 ofwel C) op de ICU. Hierin huizen minimaal 2 gewone dwerg-
vleermuizen in dakkapel en achter zware dakgootconstructie; 

 Newton Hall (51.76 ofwel B) op de ICU. Hierin huizen minimaal 2 gewone dwerg-
vleermuizen achter zware dakgootconstructies; 

 Descartes Hall (51.57 ofwel E) op ICU: 2 zomerverblijven gewone dwergvleermuis, 
één achter zware lage dakgootconstructie, één in zonnescherm; 

  [gebouw 51.22 op Internationale Campus. Hierin huist minimaal 1 gewone dwerg-
vleermuis. Gebouw staat niet op nominatie om gerestaureerd te worden]. 

 
De zomerverblijfplaatsen bevonden zich achter regenpijpen en dakgoten (bij gebouwen 
ICU en Israëlslaan), (via stootvoegen of kozijnen) in spouwmuren (Israëlslaan), onder de 
kozijnen zelf (Israëlslaan), onder en achter daktrims (Israëlslaan en bouwdeel 1 Achter Sint 
Pieter 200), in dakconstructies en dakkapellen (Drift 10, Locke Hall op ICU, 't Hooght - Jans-
kerkhof 3), in smalle kieren (maar wel > 14 mm breed) tussen beton en metselwerk in de 
timpaan (voorgevel Achter Sint Pieter 200), in een zonnescherm (Descartes Hall op ICU) en 
achter houten boeidelen.  
Vleermuizen wisselen regelmatig van (zomer)verblijfplaats, onder andere als er teveel pa-
rasieten in een verblijf aanwezig zijn of als een verblijfplaats tijdens zeer arme dage  pal op 
de zon ligt. Bij de volgende Universiteitsgebouwen is vastgesteld dat een (meestal manne-
tje) vleermuis van verblijfplaats wisselde: [de voorzijde van] Achter Sint Pieter 200, de ach-
terzijdes van de gebouwen aan de Drift (de even nummers), het gebouw aan de Israëlslaan 
118 en meerdere gebouwen op de ICU. 
Kaartjes en foto's van deze gebouwen en de inkruipopeningen staan in de Bijlagen 1 en 4. 

4.3.4. Baltsplekken 
Bij de Universiteitsgebouwen baltsen op vele plaatsen mannetjes gewone en ruige dwerg-
vleermuis. Deze baltsplekken indiceren niet per definitie de plaats van een paarverblijf! 
Mannetjes dwergvleermuizen hebben hun territoria met baltsplekken regelmatig ver van 
hun paarverblijven af, bijvoorbeeld in oudere stadsdelen met woningen met toegankelijke 
spouwmuren (en bosgebieden en bij viaducten en bruggen). 
Op 21 augustus 2020 werden tussen 01.03 uur en 01.44 uur twee baltsende laatvliegers 
(een grote vleermuissoort) gehoord boven het Pandhof (de Domtuin), tussen het Acade-
miegebouw en de Domkerk; ook werden die nacht over de Trans vliegende laatvliegers 
gehoord. Een medewerker van Security vertelde dat hij eerder in het jaar in een hal van 
het Academiegebouw een "grote vleermuis" had zien rondvliegen. Het is mogelijk dat dit 
een laatvlieger betrof, wat kan duiden op een verblijfplaats van laatvlieger(s) in het Aca-
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demiegebouw. Dat zou heel bijzonder zijn, omdat er geen verblijfplaatsen van laatvliegers 
in het centrum van Utrecht bekend zijn, ondanks jarenlang onderzoek hier naar. 
Op 26 augustus, 31 augustus en 15 en 16 september 2020 is de Domtuin - het Pandhof van 
de Domkerk nogmaals onderzocht op baltsende laatvliegers. Deze zijn toen niet meer aan-
getroffen. Of er wel of geen verblijfplaats van laatvliegers in de Domkerk of het Academie-
gebouw aanwezig is, is dus niet bekend. De Domkerk zal door de vleermuiswerkgroep 
Utrecht komende winter nader onderzocht worden op sporen van laatvliegers. 
 
Op Bijlage 2 staan de territoria van baltsende mannetjes dwergvleermuizen aangegeven. 
Opvallend is het ongekend hoge aantal baltsende mannetjes gewone dwergvleermuizen op 
de Internationale Campus: op liefst 12 plekken! Het gros van deze mannetjes heeft echter 
geen paarverblijf in één van de gebouwen op de Campus, maar in woningen / gebouwen in 
woonwijken ten westen en noorden van de I.C.N. Blijkbaar heeft de Campus een aantrek-
kingskracht op (jagende?) wijfjes, waardoor er 's nachts veel mannetjes hun geluk gaan 
proeven. 

4.3.5. Paarverblijfplaatsen 
Na de kraamtijd, in de periode half - eind juli, begint de paartijd. Mannetjes vleermuizen 
proberen dan met wijfjes in hun baltsterritorium te paren, of deze naar hun paarverblijf te 
lokken, om daar overdag met één of meerdere wijfjes (in een harempje) te paren. De paar-
tijd kan duren tot in oktober. In de volgende gebouwen zijn paarverblijven vastgesteld: 

 Drift 6 - 8 (24.35), in oostgevel of dak: één ♂gewone dwergvleermuis 

 Achter Sint Pieter 200 (24.50), in archiefgebouw: één ♂gewone dwergvleermuis 

 Achter Sint Pieter 200 (24.50), in voorgevel: één ♂gewone dwergvleermuis (soms 
in Achter Sint Pieter 27, in dakkapel  

 Kromme Nieuwegracht 80 (25.60), in achtergevel:  1 ♂gewone dwergvleermuis 

 Academiegebouw (24.01), in dakkapel - torentje:  1 ♂ gewone dwergvleermuis 

 Academiegebouw (24.01)- Trans (24.07), in bouwdeel binnentuin 1 ♂gewone 
dwergvleermuis 

 Locke Hall (51.64 ofwel C) op ICU. Hierin huizen 2 ♂♂gewone dwergvleermuizen 

 Newton Hall (51.76 ofwel B) op de ICU. Hierin huist minstens 1♂gewone dwerg-
vleermuis 

 Descartes Hall (51.57 ofwel E) op de  ICU: 1 ♂ gewone dwergvleermuis 

 [gebouw tegenover Parnassos. Hierin huist 1 ♂ ruige dwergvleermuis. Gebouw is 
niet van Universiteit] 

 [gebouw Boothstraat 9E. Hierin huist 1 ♂ gewone dwergvleermuis. Gebouw is niet 
van Universiteit] 

 [gebouw Voorstraat 83C. Hierin huist 1 ♂ gewone dwergvleermuis. Gebouw is niet 
van Universiteit] 
 

De paarverblijven bevonden zich achter dakgoten (bij gebouwen ICU), (via stootvoegen) in 
spouwmuren (Israëlslaan), in een zonnescherm (Descartes Hall op de ICU), onder kozijnen 
(Israëlslaan), onder en achter daktrims (Israëlslaan en bouwdeel 1 Achter Sint Pieter 200), 
in dakconstructies en dakkapellen (Drift 10, Locke Hall op de ICU, 't Hooght - Janskerkhof 3, 
Academiegebouw) en achter boeidelen.  
Mannetjes vleermuizen wisselen regelmatig van paarverblijf. Bij de volgende Universiteits-
gebouwen is vastgesteld dat een mannetje van verblijfplaats wisselde: [de voorzijde van] 
Achter Sint Pieter 200 <--> Achter Sint Pieter 27 (gebouw 24.52), bij het gebouw aan de 
Israëlslaan 118 en bij meerdere gebouwen op de ICU 
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Ondanks enkele extra, gerichte inventarisaties zijn bij enkele gebouwen (waar regelmatig 
mannetjes dwergvleermuizen baltsten) geen paarverblijven vastgesteld. Het is mogelijk dat 
deze er inderdaad niet zijn, dat de mannetjes in andere gebouwen in de buurt een paar-
verblijf hebben. Dit geldt zeker voor de vele (tot wel 10 dieren!) baltsende mannetjes op 
de ICU; waarschijnlijk hebben zij hun paarverblijven in de omliggende woonwijken, er van-
uit gaande dat een gemiddeld territorium van een baltsend mannetje een doorsnede heeft 
van ongeveer 200 meter. Op de ICU bedraagt dat soms nog geen 50 meter! Het is mogelijk 
dat inkruipende mannetjes gemist zijn. Dit betreft met name de gebouwen aan de Kromme 
Nieuwegracht 80 (waar een mannetje vanuit zijn paarverblijf riep maar niet tevoorschijn 
kwam) , mogelijk het hoofdwachtgebouw op het Janskerkhof en misschien nog één of twee 
gebouwen op de ICU. 
 
Op Bijlage 2 staan de (delen van) gebouwen met (vermoedelijke en zekere) paarverblijven 
aangegeven. 
 
Nota bene: 
Opvallend is dat de meeste vleermuizen verblijfplaatsen hebben in niet te oude gebouwen 
met toegankelijke spouwmuren of met toegankelijke dakconstructie (met name op ICU). 
Zeer oude gebouwen (van voor 1900) hebben geen spouwmuren. De meeste gebouwen 
van de Universiteit Utrecht zijn bovendien dermate goed onderhouden, dat vleermuizen er 
niet gemakkelijk in kunnen kruipen en een verblijfplaats kunnen vinden. 

4.3.6. Vliegroutes 
Nabij enkele onderzochte gebouwen hebben vleermuizen vliegroutes.  
 

Vliegroute: een vaste route van een vleermuis of een groep van vleermuizen vanaf een verblijfplaats 
naar een foerageergebied en terug of tussen verblijfplaatsen, waar minstens 5% van de in de ver-

blijfplaats aanwezige individuen van gebruik maakt.  

 
De RVO hanteert als definitie voor een essentiële vliegroute: ‘Een vliegroute is essentieel, 
als er geen goede alternatieve (d.w.z. voldoende veilige en niet te lange) vliegroute is om 
vanuit de verblijfplaats het foerageergebied te bereiken. Er mag wat betreft het leefgebied 
van een soort geen functionaliteitverlies optreden.'  
 
Tijdens de inventarisaties van 2020 zijn de volgende essentiële vliegroutes vastgesteld: 
1. laag over het water van de Drift vliegen tientallen watervleermuizen naar en van 
 het buitengebied; 
2. langs de bomen van de Prins Bernhardlaan hebben vele tientallen (tot minstens 40) 
 gewone dwergvleermuizen een belangrijke vliegroute naar en van het buitenge
 bied; 
3. langs en achterlangs (over de binnentuin van) Parnassos loopt een vliegroute van 
 minimaal 10 gewone dwergvleermuizen; 
[4. ten zuidwesten van de Adam Smith Hall op de ICU hebben enkele gewone dwerg-
 vleermuizen een kleinere vliegroute, de Waterlinieweg over.] 
 
Genoemde vliegroutes zijn van belang voor het goed functioneren van de bijbehorende 
kraamkolonies en mogen niet verstoord raken. Zie Bijlage 1: de paarse routes.  
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4.3.7. Vaste foerageergebieden 
Bij tal van onderzochte gebouwen en in veel binnentuinen hebben gewone dwergvleer-
muizen vaste foerageer- of jachtgebieden.  
Definitie foerageer- of jachtgebied: 'Een gebied waar een vleermuis of een groep van 
vleermuizen foerageert.'  
Vaste foerageergebieden zijn plaatsen waar vleermuizen regelmatig jagen, die van belang 
zijn voor hun benodigde energiebehoefte en het grootbrengen van de jongen.      
 
Op de kaarten in Bijlage 3 staan alle vaste foerageergebieden aangegeven. 

4.3.8. Overige vleermuissoorten 
Tijdens de vele vleermuisinventarisaties zijn verder nog enkele malen een rosse vleermuis 
en een franjestaart vastgesteld. Beide soorten zijn boombewoners, soorten die verder 
geen binding hebben met de gebouwen en (bomen in) tuinen van de Universiteit Utrecht. 

4.4. Overige soorten 

Aan een drietal gebouwen (Adam Smith Hall, Voltaire Hall en gebouw 51.53) op de ICU 
broeden 15 à 16 paar huiszwaluwen: 9 aan gebouw 51.53, misschien 1 aan de Voltaire Hall 
en 6 aan de Adam Smith Hall. De huiszwaluwen broedden vooral in de opgehangen kunst-
nesten, maar enkele paren hadden hiertussen zelf nesten van klei gemaakt. 
In 2016 broedden in de gebouwen Spinoza Hall (12 bewoonde nesten), 51.53 (10 nesten) 
en de Voltaire Hall (2 nesten) 24 paar op de ICU, een forse achteruitgang dus. De huiszwa-
luwen en hun nesten, eieren en jongen mogen niet verstoord worden. De nesten zijn niet 
jaarrond beschermd, tenzij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen.  
 
Op 28 juni, 's avonds verbleef een steenmarter in de binnentuin van Achter Sint Pieter 200.  
Steenmarters zijn beschermd in de provincie Utrecht. Deze steenmarter is tijdens latere 
inventarisaties niet meer gezien; evenmin zijn de kenmerkende keutels van het dier aange-
troffen. Het betrof dus waarschijnlijk een jong, zwervend dier. 
 
Op de ICU woont een egel; egels zijn licht beschermd in de provincie Utrecht; voor hen 
geldt wel altijd de wettelijke zorgplicht. 
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5 EFFECTANALYSE 

5.1. Voorgenomen werkzaamheden 

De Universiteit Utrecht wil de komende jaren de "buitenschil" (herstellen voegwerk van 
gevels, lakken van gevelelementen, schilderen of vervangen houtwerk / kozijnen ) en / of 
dakconstructies en/of dakkapellen van de betreffende gebouwen herstellen, renoveren of 
vervangen. In het jaar 2020 is (na uitvoerige inspectie door Ecologica) al met de renovatie 
van een aantal gebouwen gestart: de gebouwen aan de Minnebroederstraat, Kromme 
Nieuwegracht hoek Muntstraat, Drift 4 - 6 - 8, Drift 25 en 27 (Bibliotheek), het koetshuis 
van Achter Sint Pieter 200 (langs gracht Kromme Nieuwegracht) en de Spinoza Hall op de 
ICU Tijdens de inventarisaties bleek ook opeens schilderwerk aan het gebouw Israëlslaan 
118 plaats te vinden. Dit is in overleg met de eigenaar (UMC) tijdelijk stilgelegd. 

5.2. Mogelijke effecten van de werkzaamheden 

Er zijn in 2020 geen (jaarrond beschermde) nestplaatsen van huismussen of gierzwaluwen 
in of aan gebouwen van de Universiteit Utrecht. Er broeden wel 15 paartjes huiszwaluwen 
aan de Adam Smith Hall, de Voltaire Hall en gebouw 51.53 op de ICU Deze nesten zijn niet 
jaarrond beschermd.  
Waarschijnlijke reden van de achteruitgang van de huiszwaluwen, de laatste 4 jaar, zijn de 
werkzaamheden tijdens de broedtijd aan de Spinoza Hall (waar in 2016 12 paar aan broed-
den). Vanwege deze werkzaamheden aan de Spinoza Hall zijn de (kunst)nesten voor het 
broedseizoen naar de Adam Smith Hall overgehangen; aan de Adam Smith Hall broedden 
uiteindelijk inderdaad 6 paartjes huiszwaluwen, maar dat is 6 paar minder dan eerder aan 
de Spinoza Hall broedden. 
Als aan de Adam Smith Hall en de Voltaire Hall (en in de toekomst eventueel aan gebouw 
51.53, ofwel K) gewerkt gaat worden, mogen de broedende huiszwaluwen en hun nesten 
tijdens het broedseizoen (dat loopt van begin april tot eind augustus) niet verstoord wor-
den! Na oplevering dienen de huiszwaluwen onbelemmerd de nesten van het vorige jaar te 
kunnen gebruiken. 
 
Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen vleermuizen verstoord worden en kunnen 
[inkruipopeningen en] verblijfplaatsen van vleermuizen verstoord of vernietigd worden of 
ongeschikt worden. 
Dit is bij wet (Wet natuurbescherming) verboden (artikel 3.5, lid 2 en lid 4). 
De initiatiefnemer (Universiteit Utrecht) dient dan maatregelen te nemen waardoor 
vleermuizen en hun verblijfplaatsen geen schadelijke effecten ondervinden.  
Het uiteindelijke wegnemen, dichten of anderszins ongeschikt maken van verblijfplaatsen 
van vleermuizen is ook een overtreding van de Wnb in de provincie Utrecht. 
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5.3. Maatregelen ter beperking van negatieve effecten 

5.3.1. Huiszwaluwen 
Welke maatregelen dient de Universiteit Utrecht te nemen, om schade aan huiszwaluwen 
en hun nesten en vleermuizen en hun verblijfplaatsen te voorkomen of te beperken? 
In algemene zin zijn dat de volgende maatregelen: 
Voor de huiszwaluwen aan de Adam Smith hall en de Voltaire Hall: 

 terughangen van minstens 24 (zijnde 2x de oude hoeveelheid broedgevallen van 
2016) kunstnesten hoog aan de Spinoza Hall, op de oude broedplaatsen aan de 
zuidwest- en zuidoostzijde; 

 niet werken tijdens broedseizoen (dat loopt van april tot eind augustus) [van 2021] 
als er nesten aan de Adam Smith hall en de Voltaire Hall bebroed zijn; 

 in verband met de werkzaamheden kunnen de nesten aan de Adam Smith Hall en 
de Voltaire Hall tijdelijk verwijderd worden. Deze dienen dan na afloop, maar vòòr 
1 april alle nesten en kunstnesten op dezelfde plaatsen weer te worden bevestigd. 

Vòòr 1 april van het jaar van het buitenschilonderhoud aan de Voltaire Hall en de Adam 
Smith Hall kunnen beide gebouwen dus vrijgemaakt worden van huiszwaluwnesten, zodat 
tijdens de zomer (de noodzakelijke periode, omdat het onderwijspanden betreft) het on-
derhoud zonder problemen kan plaatsvinden. De verwijderde kunstnesten kunnen aan de 
zuidwest- en zuidoostzijde van de Spinoza hall worden opgehangen. Na afloop van de 
werkzaamheden kunnen dezelfde aantallen kunstnesten weer aan de Voltaire Hall en de 
Adam Smith Hall worden opgehangen. 

5.3.2. Gewone dwergvleermuizen 
Het beste is het om preventieve maatregelen voor vleermuizen te nemen, om schadelijke 
effecten op vleermuizen en hun verblijfplaatsen te voorkomen. Preventieve (schadever-
mijdende) maatregelen voor vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn: 

1. het sparen, ontzien van alle mogelijke inkruipopeningen (zoals stootvoegen) en het 
sparen van alle mogelijke verblijfplaatsen in spouwmuren, achter regenpijpen, 
dakgootconstructies, achter ventilatiespleten, onder daktrims en zo voort; 

2. als het kan: het werken tijdens de minst verstorende, minst kwetsbare periode: 
van half oktober tot eind maart, zie tabel 4. De voorkeur gaat naar de uitvoer van 
de werkelijk verstorende werkzaamheden van begin oktober tot half oktober en 
van half maart tot eind maart bij zacht weer; 
 

Tabel 4: Overzicht van perioden waarin activiteiten al dan niet uitgevoerd kunnen worden. Bron: 
Kennisdocument gewone dwergvleermuis (BIJ12 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
De geschikte periodes voor werkzaamheden door Universiteit Utrecht staan in de groene kaders. 
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3. het weglokken van de vleermuizen. Dit geschiedt door zo dicht mogelijk bij de te 
verstoren of te verwijderen (= in juridisch jargon: "vernietigen") verblijfplaats(en) 
een overmaat (minstens met een overcompensatie met factor 4) goede, zichzelf 
bewezen hebbende alternatieve verblijfplaatsen6 aan te bieden. Als dit niet vlakbij 
kan, dan toch binnen een straal van liefst 100 meter, maximaal 200 meter vanaf de 
te verstoren of vernietigen verblijfplaats! Als de vleermuis de alternatieve verblijf-
plaats in gebruik heeft genomen, kan de oude verblijfplaats zorgvuldig ongeschikt 
worden gemaakt. 

 
Gezien de grote zorgvuldigheid waarmee de Universiteit haar gebouwen renoveert (zelfs 
haar eigen baksteentjes precies op maat laat bakken!) en beheert, is het zeer kansrijk om 
te pogen de schade aan de huiszwaluwen en vleermuizen geheel te voorkomen.  
  

Juridisch gezien is er alleen geen sprake van opzettelijke verstoring van vleermuizen (art. 
3.5, lid 2 Wnb) als er buiten de kwetsbare perioden wordt gewerkt. Dat staat aangegeven 
in de Habitatrichtlijn. De provincie Utrecht interpreteert dit zodanig dat zij aangeeft dat 
alleen als de dieren niet aanwezig zijn (bijv. tijdens winterperiode), verstoring van dieren 
geheel kan worden voorkomen en er geen sprake is van overtreding. 
Voor vernietiging van verblijfplaatsen is in Utrecht altijd een ontheffing vereist, zelfs als de 
dieren naar een andere verblijfplaats zijn vertrokken (gelokt). 

  
Opzettelijke verstoring is alleen aan de orde als er dieren daadwerkelijk verstoord (kunnen) 
worden. Verstoring van een (essentieel onderdeel van een) verblijfplaats leidt pas tot een 
overtreding als dit het ecologisch functioneren van de verblijfplaats aantast (bijv. door 
verlichting van een essentiële vliegroute, geluidsverstoring van de omgeving van een ver-
blijfplaats, etc.). 
 
Voor de gebouwen met verblijfplaatsen in spouwmuren (via stootvoegen of kozijnen of 
daktrims bereikbaar) geldt dan dat in deze spouwmuren, ondanks eventuele gevelisolatie, 
toch voor vleermuizen geschikte ruimtes beschikbaar moeten blijven. Dit is meestal goed 
mogelijk, is al door vele woningbouwverenigingen gedaan. Voor gebouwen met verblijf-
plaatsen in of achter dakgoten of dakgootconstructies, naast dakkapellen, in zonnescher-
men, onder of achter daktrims of boeidelen geldt hetzelfde.  
Bij gebouwen waar de aangetroffen verblijfplaats niet gespaard kan blijven en verloren 
gaat, dienen de vleermuizen een overmaat (overcompensatie met een factor 4) aan goede 
alternatieve ingebouwde ("inpandige") verblijfplaatsen aangeboden te krijgen. Het ophan-
gen van groepjes platte vleermuiskasten, een maatregel die heel veel wordt toegepast en 
juridisch geaccepteerd is, is ecologisch gezien niet voldoende. In de in 2019 opgehangen 
acht (8) vleermuiskasten aan Achter de Dom en in de oude Hortus, zijn nog geen vleermui-
zen aangetroffen. Veel beter is het aanbieden van verblijfplaatsen in de spouwmuren of in 
dikke muren van gebouwen. Deze inwendige verblijfplaatsen kunnen geschikte spouw-
muurdelen zijn, die via uitgefreesde stootvoegen van minstens 14 mm breed toegankelijk 
zijn gemaakt, of speciale vleermuiskokers, die in viertallen geschakeld strak naast elkaar 
ingemetseld worden. 
 
Na het creëren van alternatieve verblijfplaatsen (bij voorkeur dus inpandig) moeten de 
vleermuizen de tijd krijgen hieraan te wennen.  

                                                           
6
 goede, zichzelf bewezen hebbende alternatieve verblijfplaatsen zijn: inbouw van vleermuiskokers 

en openfrezen van 14 mm brede stootvoegen in voor vleermuizen geschikte delen v. spouwmuren. 



Effectanalyse 

Rapportage actualiserend faunaonderzoek Universiteitsgebouwen 2020, Universiteit Utrecht  28 

Voor vervanging van zomerverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van minimaal 3 
maanden (waarbij alleen de maanden april tot en met oktober meetellen, dus niet de 
maanden van de winterrust) waarin de gewone dwergvleermuizen in staat gesteld moeten 
worden om de nieuwe verblijfplaatsen te vinden en te inspecteren7. 
Bij vervanging van paarverblijven is een gewenningsperiode van minimaal 6 maanden 
voorafgaand aan de start van het paarseizoen verplicht. Dit betekent dat vervangende 
paarverblijfplaatsen uiterlijk half februari aanwezig moeten zijn.  
Deze lange verplichte gewenningsperiodes zijn een extra reden om -als het ook maar even 
kan- alles op alles te zetten om bestaande verblijfplaatsen van vleermuizen gewoon te 
handhaven, veilig te stellen! 
Als het handhaven van de verblijfplaatsen onmogelijk is en de alternatieve verblijfplaatsen 
zijn gecreëerd, kunnen de dieren na de gewenningsperiodes (als ze niet al uit zichzelf ver-
kast zijn) met zachte hand (bijvoorbeeld door het toelaten van veel licht, of een teveel aan 
tocht e.d.) weggeplaagd worden. Dan zullen de vleermuizen de aangeboden alternatieve 
verblijfplaatsen betrekken, of, omdat vleermuizen altijd een netwerk van verblijfplaatsen 
hebben (en er in het centrum van Utrecht en op de ICU een overmaat aan geschikte ver-
blijfplaatsen aanwezig is!) naar één van hun andere zomer- of paarverblijven verkassen. 
 
Het wegplagen is een opzettelijke manier van verstoren en is altijd een overtreding van de 
Wet natuurbescherming en vereist dus een ontheffing! 
 
Als er geen extra nachtelijke verlichting bij de vele vaste foerageergebieden wordt aange-
bracht, zullen de foerageerplaatsen niet beïnvloed worden. 
Als er geen extra nachtelijke verlichting bij de essentiële vliegroutes wordt aangebracht, 
zullen deze vliegroutes niet beïnvloed worden. 

5.4. Noodzaak ontheffingsaanvraag 

Het aantasten, ongeschikt maken, verplaatsen of verwijderen van verblijfplaatsen van ge-
wone dwergvleermuizen leidt tot overtreding van art. 3.5, lid 4 Wnb. Daarvoor dient een 
ontheffing te worden aangevraagd met betrekking tot de verbodsbepalingen in het hier-
voor genoemde artikel. Als de Universiteit, zoals in voorgaande paragraaf voorgesteld, 
buiten de kwetsbare periodes kan werken èn de aangetroffen verblijfplaatsen en hun in-
kruipopeningen kan sparen, dan vindt er geen overtreding van verbodsbepalingen plaats 
van de Wet natuurbescherming. Dan is dus ook geen ontheffing van deze verbodsbepalin-
gen nodig. 
 
Mocht er geen mogelijkheid zijn om buiten de kwetsbare periodes van vleermuizen te 
werken èn (en-en, dus) lukt het niet de verblijfplaatsen te sparen, dan is er sprake van 
overtreding van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en dient altijd een 
ontheffing te worden aangevraagd en verkregen alvorens met de werkzaamheden te 
kunnen starten. 
 
Zorgplicht: 
De Wet natuurbescherming kent een algemene "zorgplicht" (artikel 1.11).  Deze zorgplicht 
gebiedt een ieder die ruimtelijke ingrepen pleegt " voldoende zorg in acht te nemen voor 
in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in dat 

                                                           
7
 Uit Kennisdocument Gewone dwergvleermuis; Versie 1.0, juli 2017; BIJ12. 
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een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten na-
delige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, noodzakelijke 
maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

 voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel als mogelijk 
beperkt of ongedaan maakt. " 

 
De Wet natuurbescherming schrijft aldus voor dat we nadelige gevolgen voor (al of niet 
beschermde) planten en dieren naar redelijkheid moeten voorkomen. Deze zorgplicht 
geldt voor iedereen. 
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6 MAATREGELEN PER GEBOUW 

In dit hoofdstuk worden per gebouw met aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen de 
mogelijke maatregelen en aanpak  uitgewerkt. Voor de exacte plaatsen van de verblijf-
plaatsen, zie bijlage 4. 
Bij de volgende gebouwen wordt planmatig onderhoud verricht (herhaling van Tabel 1): 
 

 
 
Voor de gebouwen met vastgestelde verblijfplaatsen van vleermuizen kan het geplande 
onderhoud consequenties hebben. Bij sommige gebouwen kunnen met een aangepaste 
werkwijze negatieve effecten op vleermuizen en hun verblijfplaatsen voorkomen worden. 
Bij sommige gebouwen is dat wellicht niet mogelijk en zal de Wet natuurbescherming ge-
volgd moeten worden. Per gebouw met vleermuizen met gepland onderhoud wordt dit 
hier verder uitgewerkt.   

 
Israelslaan 118 (39.83) 
met minstens 6 zomerverblijfplaatsen en 2 paarverblijven. Alle verblijfplaatsen zitten in de 
spouwmuur en zijn toegankelijk via de daktrim of andere "trims" (zoals onder kozijnen). 
Het gebouw wordt geschilderd. De vastgoedbeheerder van het UMC heeft verzekerd dat 
alle (dak)trims en andere inkruipopeningen naar verblijfplaatsen in de spouwmuren geheel 
toegankelijk blijven. Het is niet voor 100% uit te sluiten dat ook 's winters enkele dieren in 
deze spouwmuren overwinteren. 
Dat betekent dat bij voorkeur in de periodes april - half mei en in oktober geschilderd kan 
worden. Het schilderwerk vindt overdag plaats; tijdens het schilderwerk behoeven dus 
geen dieren verstoord te worden, als dit rustig en zorgvuldig gebeurt. 

 

Gebouwen POH 2020 uitvoeren in:

gebouw gebouw adres werkzaamheden

code

1 24.35 Drift 4-6-8 Drift 4-6-8 onderhoud buitenschil 2020

2 23.22 Drift 25 Drift 25 onderhoud buitenschil 2020

3 23.24 UBB Drift 27 onderhoud buitenschil 2020

4 24.33 Boothstr 6 Boothstraat 6 onderhoud buitenschil 2021

5 24.25 JKH2-3a Janskerkhof 2-3a herstel voegwerk gevel + dakkapellen 2021 en 2022

6 24.30 Hoofdgebouw JKH30a onderhoud buitenschil 2020

7 24.07 Transcomplex Trans onderhoud buitenschil 2021 en 2022

8 23.02 KNG20-22 / Muntstr 2 Kromme Nieuwegracht 20-22 onderhoud buitenschil 2020

9 24.01 Academigebouw Domplein 29 lakken gevelelementen 2021

10 24.14 ADD 22-24 Achter de Dom 22-24 onderhoud buitenschil 2021

11 25.02 Museum Lange Nieuwstraat 106 onderhoud buitenschil 2021

12 25.14 Kassen Oude Hortus Eligenstraat vervangen dakconstr + glas 2021

13 25.04 Orangerie Nieuwegracht 185a onderhoud buitenschil 2021

14 25.08 Zaadhuis Eligenstraat 37c onderhoud buitenschil 2021

15 25.36 Fietsenstalling Eligenstraat onderhoud buitenschil 

16 24.51 Pnyx Achter Sint Pieter 25 in stand houding 5jr 2020

17 51.23 Spinoza Kriekenpitplein 18-19 onderhoud buitenschil 2020

18 51.44 Auditorium Kriekenpitplein 1 onderhoud buitenschil 2020

19 24.35* Claustrale wand Boothstraat 11 onderhoud buitenschil 2020

Onderhoud buitenschil: schilderwerk, herstel voegwerk, herstel dak waar nodig.
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Academiegebouw, Domplein 9 (24.01) 
in dakkapel - torentje:  1 ♂ gewone dwergvleermuis 
In 2021 worden de gevelelementen gelakt. Daarbij blijft de dakkapel met torentje zeer 
waarschijnlijk gespaard van werkzaamheden. Er behoeven dus geen maatregelen genomen 
te worden om vleermuizen te ontzien. De werkzaamheden kunnen gewoon plaatsvinden. 
 
Academiegebouw - Trans (24.01 - 24.07)  
in bouwdeel binnentuin verblijft 1 ♂ gewone dwergvleermuis 
In 2021 zal de buitenschil van de gebouwen van het Transcomplex onderhouden worden, 
wat betekent: schilderwerk, herstel voegwerk en eventueel herstel van het dak. 
Als aan het gebouwtje in de binnentuin achter Trans en Academiegebouw ook onder-
houdswerkzaamheden plaats zullen vinden, dan dient vlak voorafgaand aan de werkzaam-
heden geïnventariseerd te worden of, en zo ja, waar zich op dat moment een vleermuis 
bevindt. De eventueel aangetroffen inkruipopening èn achterliggende verblijfplaats zullen 
vervolgens gespaard moeten blijven.  
 
Achter Sint Pieter 200 (24.50) - Achter Sint Pieter 27 
hierin huist minimaal 1 vleermuis in de voorgevel, soms in de dakkapel van de woning aan 
de overzijde. Overeengekomen is dat de spleten in en onder de timpaan, tussen timpaan 
en metselwerk kunnen blijven bestaan. Daardoor zijn er geen effecten op de vleermuis en 
diens verblijfplaatsen. Het onderhoudswerk vindt overdag plaats; tijdens het onderhouds-
werk hoeven dus geen dieren verstoord te worden, als dit rustig en zorgvuldig gebeurt. 
 
Achter Sint Pieter 200 (24.50) 
in het archiefgebouw huizen 2 vleermuizen helemaal bovenaan de binnentuinzijde van 
deze vleugel. De kozijnen (en ruiten) zijn hier al vervangen en geschilderd. Op het dak wor-
den installaties geplaatst. Als tijdens deze installatiewerkzaamheden rustig gewerkt wordt, 
hoeven de verblijfplaatsen niet te worden verstoord en kunnen de werkzaamheden zonder 
beperkingen doorgaan. Als deze verblijfplaatsen wel verstoord zullen worden, is de conse-
quentie dat: 

 elders 2 x 4 alternatieve verblijfplaatsen dienen te worden gecreëerd, liefst in het 
archiefgebouw, binnen 100 meter van de huidige verblijfplaatsen 

 de vleermuizen minstens 6 maanden aan deze verblijfplaatsen dienen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van vleermuizen 
dient te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
Janskerkhof 2 - 3a (24.25) 
Hierin huist een vleermuis in een dakkapel aan de achterzijde, bij 't Hoogt. In 2021 - 2022 is 
planmatig onderhoud aan de dakkapellen voorzien.  Omdat vleermuizen vaak van verblijf-
plaats veranderen is het slim om vlak voorafgaand aan de werkzaamheden opnieuw te 
inventariseren of, en zo ja waar zich op dat moment een vleermuis bevindt. De eventueel 
aangetroffen inkruipopening èn achterliggende verblijfplaats zullen vervolgens gespaard 
moeten blijven.  
Als dat niet kan, dienen  

 elders 4 alternatieve verblijfplaatsen dienen te worden gecreëerd, liefst binnen 
100 meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 63 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 
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 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
Janskerkhof 30 - 30a (24.30) 
Hierin is geen verblijfplaats aangetroffen (ondanks één extra vroege-ochtend-
inventarisatie), maar wel zijn er altijd vleermuizen vlakbij dit gebouw actief, ook regelmatig 
een baltsend mannetje.  
Het onderhoudswerk vindt overdag plaats; tijdens het onderhoudswerk hoeven dus geen 
dieren verstoord te worden, als dit rustig en zorgvuldig gebeurt en de inkruipopeningen en 
eventuele verblijfplaats gespaard blijven.  
Omdat vleermuizen vaak van verblijfplaats wisselen is het slim om vlak voordat de werk-
zaamheden aan de buitenschil starten 's ochtends vroeg opnieuw te inventariseren of, en 
zo ja waar zich op dat moment een vleermuis bevindt. De eventueel aangetroffen inkruip-
opening èn achterliggende verblijfplaats zullen vervolgens gespaard moeten blijven.  
Als dat niet kan, dienen  

 elders 4 alternatieve verblijfplaatsen dienen te worden gecreëerd, liefst binnen 
100 meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 63 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
Drift 10 (24.44) 
Hierin huist minimaal 1 vleermuis in de opbouw op het dak van nummer 10. Soms huist dit 
dier in het dak aan de achterzijde, aan de binnenplaatszijde van het pand Drift 6 dat net 
gerestaureerd is. Aan Drift 10 worden geen werkzaamheden gepland. Er zijn verder geen 
effecten te verwachten. 
 
Kromme Nieuwegracht 80 (25.60) 
Hier riep een mannetje gewone dwergvleermuis vanuit paarverblijf, maar dat kon niet 
worden gevonden. 
Aan dit gebouwencomplex worden geen werkzaamheden gepland. Mocht dit op korte 
termijn (2022 of 2023?) alsnog gaan gebeuren, dan is het slim om vlak voorafgaand aan de 
werkzaamheden dit gebouw 's ochtends vroeg nog een keer te inventariseren of, en zo ja 
waar zich op dat moment een vleermuis bevindt. De eventueel aangetroffen inkruipope-
ning èn achterliggende verblijfplaats zullen vervolgens gespaard moeten blijven.  
Als dat niet kan, dienen  

 elders 4 alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd, liefst binnen 100 meter 

 de vleermuizen minstens 3 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
Locke Hall (51.64 ofwel C) op de ICU.  
Hierin huizen minimaal 2 gewone dwergvleermuizen in een dakkapel en achter de zware 
dakgootconstructies. Als de onderhoudswerkzaamheden overdag plaatsvinden, de inkrui-
popeningen in de dakkapel en de ruimtes achter de forse dakgoten gespaard blijven èn 
rustig gewerkt wordt, kunnen de werkzaamheden plaatsvinden. Als de inkruipopeningen 
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en verblijfplaatsen in de dakkapel en achter de dakgoten niet gespaard kunnen worden, 
dan dienen 

 elders 2 x 4 alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd, liefst binnen 100 
meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 6 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
Newton Hall (51.76 ofwel B) op de ICU. 
Hierin huizen minimaal 2 gewone dwergvleermuizen achter zware dakgootconstructies. 
Als de onderhoudswerkzaamheden overdag plaatsvinden, de inkruipopeningen en de 
ruimtes achter de forse dakgoten gespaard blijven èn er rustig gewerkt wordt, kunnen de 
werkzaamheden zonder problemen plaatsvinden. Als de inkruipopeningen en verblijfplaat-
sen achter de dakgoten niet gespaard kunnen worden, dan dienen 

 elders 2 x 4 alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd, liefst binnen 100 
meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 6 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden verkregen, voordat met het werk gestart kan worden. 

 
Descartes Hall (51.57 ofwel E) op ICU. 
2 zomerverblijven gewone dwergvleermuis, één achter zware lage dakgootconstructie, één 
in zonnescherm. Als de onderhoudswerkzaamheden overdag plaatsvinden, het zonne-
scherm, de inkruipopeningen en de ruimtes achter de forse dakgoten gespaard blijven èn 
er rustig gewerkt wordt, kunnen de werkzaamheden gewoon plaatsvinden. 
Als de inkruipopeningen en verblijfplaatsen achter de dakgoten en het zonnescherm niet 
gespaard kunnen worden, dan dienen 

 elders 2 x 4 alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd, liefst binnen 100 
meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 6 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden te worden verkregen, voordat met het werk gestart kan worden. 

 
Bijlhouwerstraat (voor verblijfplaatsen, zie rapport van 2017) 
Als de onderhoudswerkzaamheden overdag plaatsvinden, de inkruipopeningen in de venti-
latiespleten en de ruimtes daarachter gespaard blijven èn er rustig gewerkt wordt, kunnen 
de werkzaamheden gewoon plaatsvinden. Als de inkruipopeningen en verblijfplaatsen 
achter de ventilatiespleten niet gespaard kunnen worden, dan dienen 

 elders 2 x 4 alternatieve verblijfplaatsen te worden gecreëerd, liefst binnen 100 
meter van de huidige verblijfplaats 

 de vleermuizen minstens 3 maanden aan deze verblijfplaatsen te wennen 

 een ontheffing voor verstoring en vernietiging van verblijfplaatsen van de vleer-
muis te worden aangevraagd en verkregen, voordat met de werkzaamheden ge-
start kan worden. 

 
In het algemeen: tijdens de opstart van onderhoudswerkzaamheden in het actieve seizoen 
van vleermuizen (maart - oktober) is het zinvol om vlak voor de start van de werkzaamhe-
den 's ochtends vroeg een extra inventarisatie te laten uitvoeren, om exact te weten of en 
waar de dieren op dat moment zitten. 
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7 CONCLUSIES, AANBEVELINGEN 

7.1. Conclusies 

Hieronder staan puntsgewijs de belangrijke resultaten van de inventarisaties samengevat. 
 
Soorten 

- er broeden geen huismussen (met jaarrond beschermde nestplaatsen) in de te res-
taureren gebouwen van de Universiteit Utrecht 

- er broeden geen gierzwaluwen (met jaarrond beschermde nestplaatsen) in de te 
restaureren gebouwen van de Universiteit Utrecht 

- er broeden huiszwaluwen aan drie gebouwen op de ICU 
- voor de werkzaamheden aan Adam Smith Hall en Voltaire Hall geldt dat de nesten 

voor 1 april verwijderd dienen te zijn èn dat minstens 25 kunstnesten aan de zuid-
west en de zuidoostzijde van de Spinoza Hall dienen te worden teruggeplaatst 

- na afloop van de werkzaamheden aan de Adam Smith Hall en de Voltaire Hall die-
nen de weggehaalde kunstnesten aan beide gebouwen teruggeplaatst te worden, 
voor 1 april van het volgende broedseizoen (2022?) 

- er is één gebouw met een (deel van netwerk van) kraamkolonie in het gebouw aan 
de Israëlslaan 118, maar in 2020 was hier geen kraamverblijf 

- er hebben gewone dwergvleermuizen zomerverblijfplaatsen in minimaal negen (9) 
op te knappen gebouwen van de Universiteit Utrecht 

- er hebben veel (mannetjes) gewone dwergvleermuizen baltsplekken in de onmid-
dellijke nabijheid van gebouwen en tuinen van de Universiteit Utrecht 

- er hebben er (mannetjes) gewone dwergvleermuizen paarverblijfplaatsen in min-
stens negen (9) op te knappen gebouwen van de Universiteit Utrecht 

- er zijn veel vaste foerageergebieden rondom de gebouwen en tuinen van de Uni-
versiteit Utrecht van gewone dwergvleermuizen 

- als er geen extra nachtelijke verlichting bij deze foerageergebieden wordt aange-
bracht, zullen de foerageerplaatsen niet beïnvloed worden 

- er lopen enkele essentiële vliegroutes van vleermuizen in de directe omgeving van 
Universiteits-gebouwen: boven de gracht van de Drift van tientallen watervleer-
muizen, langs de bomen van de Prins Bernhardlaan bij de I.C.N. en voor en achter-
langs Parnassos van tientallen gewone dwergvleermuizen 

- als er geen extra nachtelijke verlichting bij deze vliegroutes wordt aangebracht, 
zullen de vliegroutes niet beïnvloed worden 

- eind juni 2020 bevond zich een rondzwervende, beschermde steenmarter in de 
binnentuin van Achter Sint Pieter 200; het dier is inmiddels weer verdwenen 

- er kunnen werkzaamheden aan de gebouwen plaatsvinden, als door een rustige 
werkwijze de dieren niet verstoord worden èn als tijdens en na de werkzaamheden 
alle inkruip- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen volledig gespaard 
blijven èn (en-en-en!) er wordt gewerkt buiten de kwetsbare perioden van de aan-
getroffen vleermuizen 
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- indien inkruip- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen niet kunnen 
worden ontzien, is er een ontheffing nodig voor het beschadigen en vernielen van 
verblijfplaatsen van de aangetroffen vleermuissoorten (artikel 3.5, lid 4 Wnb).  

- indien verblijfplaatsen niet kunnen worden gespaard, dienen 3 tot 6 maanden 
voorafgaand aan de werkzaamheden de in de verblijfplaatsen huizende vleermui-
zen te worden weggelokt door 4x zoveel vervangende verblijfplaatsen aan te bren-
gen bij voorkeur binnen 100 meter, maximaal binnen 200 meter, conform het voor 
de gewone dwergvleermuis opgestelde Kennisdocument van BIJ12.  

- voorafgaand aan de werkzaamheden dienen de nog in de verblijfplaatsen dan nog 
huizende vleermuizen met zachte dwang te worden verwijderd; hiervoor is in 
Utrecht altijd een ontheffing nodig.                     

 
Mocht er geen mogelijkheid zijn om buiten de kwetsbare periodes te werken èn gaan 
verblijfplaatsen verloren, dan is er altijd een ontheffing nodig voor het opzettelijk versto-
ren en / of vernietigen van de genoemde vleermuizen en hun verblijfplaatsen (Wnb).   
 

7.2. Aanbeveling 

Het is zinvol om tijdens de opstart van onderhoudswerkzaamheden in het actieve seizoen 
van vleermuizen (maart - oktober) vlak voor de start van de werkzaamheden 's ochtends 
vroeg een extra inventarisatie te laten uitvoeren, om exact te weten of en waar de dieren 
op dat moment zitten. 
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BIJLAGE 1 ZOMERVERBLIJFPLAATSEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4: gebouwen met zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen (zwarte sterren) 
en vliegroute van watervleermuizen in binnenstad (paarse lijn). Bron kaartmateriaal: Universiteit 
Utrecht 
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Figuur 5: gebouwen met zomerverblijfplaatsen (zwarte sterren) en vliegroutes (paarse lijnen; 
paarse stippellijn = minder gebruikte route) van gewone dwergvleermuizen. Boven Israëlslaan (li.) 
en Parnassos (re.), onder Internationale Campus Utrecht. Bron kaartmateriaal: Universiteit 
Utrecht 
N.B.: de schaal van de verschillende kaartuitsneden is niet gelijk, vandaar dat de groottes van de 
gebouwen niet te vergelijken zijn. 
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BIJLAGE 2 BALTSPLEKKEN, PAARVERBLIJVEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6: baltsterritoria (ovalen) en gebouwen met paarverblijven (rode sterren) van gewone 
dwergvleermuizen. Rood vraagteken = gebouw met een mogelijk paarverblijf, maar niet kunnen 
vinden.  
Groene rechthoek: Paushuize, met een massa-winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen 
(eigendom provincie Utrecht). 

? 

? 
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Figuur 7: baltsterritoria (ovalen) en gebouwen met paarverblijven (rode sterren) van gewone 
dwergvleermuizen. Boven Universiteitsmuseum (Oude Hortus); onder gebouw Bijlhouwerstraat. 
Hierin zijn ook verwerkt de gegevens van 2016 en 2019  
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Figuur 8: baltsterritoria (rode ovalen) en gebouwen met paarverblijven (rode sterren) van gewone 
dwergvleermuizen. Boven Israëlslaan (li.) en Parnassos (re., met paarverblijf ruige dwergvleer-
muis in gebouw er tegenover = Pn), onder ICU  
N.B.: de schaal van de verschillende kaartuitsneden is niet gelijk, vandaar dat de groottes van de 
ovalen niet te vergelijken zijn. 

Pn 
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BIJLAGE 3 VASTE FOERAGEERGEBIEDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: vaste foerageergebieden (ovalen) van gewone dwergvleermuizen in binnenstad.  
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Figuur 10: vaste foerageergebieden van gewone dwergvleermuizen (rode ovalen), ruige dwerg-
vleermuis (zwarte ovaal) en watervleermuis (Wvl - paarse ovaal). Boven: Universiteitsmuseum, 
Oude Hortus (ook gegevens van 2019). Onder: gebouw aan de Bijlhouwerstraat. 

  

Wvl. 

Pn 



Bijlagen 

Rapportage actualiserend faunaonderzoek Universiteitsgebouwen 2020, Universiteit Utrecht  44 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 11: vaste foerageergebieden gewone dwergvleermuis (rode ovalen) en ruige dwergvleer-
muis (Pn, zwarte ovaal). Boven Israëlslaan (li.) en Parnassos (re.), onder ICU 
N.B.: de schaal van de verschillende kaartuitsneden is niet gelijk, vandaar dat de groottes van de 
ovalen niet te vergelijken zijn. 

Pn 
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BIJLAGE 4 VERBLIJFPLAATSEN, IN FOTO'S 

Israelslaan 118 (39.83) 
met minstens 6 zomerverblijfplaatsen (2 paarverblijven) 
 

 
Onder daktrimmen en kozijnen voorgevel 
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onder trim bij kozijn 



Bijlagen 

Rapportage actualiserend faunaonderzoek Universiteitsgebouwen 2020, Universiteit Utrecht  47 

 
Onder daktrim naast regenpijp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeer laag onder daktrim 
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Verschillende paarverblijven zelfde mannetje in zijgevel, onder daktrimmen 
(zie ook volgende foto) 
 

 
                    Paarverblijf zijgevel, onder daktrim 
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Academiegebouw, Domplein 9 (24.01) 
in dakkapel - torentje:  1 ♂ gewone dwergvleermuis 
 

 
In rechter torentje, in hoofdgebouw, direct na zij-ingang links 
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Academiegebouw - Trans (24.01 - 24.07)  
Westzijde bouwdeel in binnentuin, achter Trans 
 

 
Aan achterkant gebouwtje, exacte plaats kon niet gezien worden 
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Achter Sint Pieter 200 (24.50) - Achter Sint Pieter 27 
hierin huist minimaal 1 vleermuis in de voorgevel, soms in dakkapel woning overzijde; 
 

 
In kieren onder timpaan, en tussen betondelen onder timpaan - op meerdere plaatsen 
 
Soms in dakkapel woning overzijde (Achter Sint Pieter 27) 
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Achter Sint Pieter 200 (24.50) 
in archiefgebouw huizen 2 vleermuizen aan de westzijde van deze vleugel 
 

 
 
Verblijfplaatsen onder daktrim 
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28 juni: steenmarter in binnentuin Achter Sint Pieter 
 

 
 
 
 
Kromme Nieuwegracht 80 (25.60) 
Paarverblijf aan achterzijde complex, maar exacte plaats paarverblijf onbekend, ondanks 2 
bezoeken (1 extra bezoek) 
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Janskerkhof 2 - 3a (24.25) 
hierin huist 1 vleermuis in een dakkapel met torentje aan de achterzijde, bij 't Hoogt; 
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Drift 10 (24.44) 
hierin huist minimaal 1 vleermuis aan de achterzijde, aan de binnenplaatszijde, in torentje; 
 

 
 
En soms in dak van bouwdeel dat gerestaureerd wordt. 
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Locke Hall (51.64 ofwel C) op de ICU.  
Hierin huizen minimaal 2 gewone dwergvleermuizen  
    in dakkapel en achter zware dakgootconstructie; 
 

 
 
Soms in dakkapel, meestal achter dakgoot 
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         Achter dakgoot 
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Newton Hall (51.76 ofwel B) op de ICU.  
Hierin huizen minimaal 2 gewone dwergvleermuizen, beide achter dakgoten 
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Descartes Hall (51.57 ofwel E) op de ICU.  
Hierin huizen minimaal 2 gewone dwergvleermuizen  
    in zonnescherm en laag achter dakgoot; 
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