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De Stichting VZZ, onderdeel van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming is niet 
aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten 
van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van de VZZ; opdrachtgever vrijwaart de VZZ voor 
aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

© Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) 
 
 
Deze notitie is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit deze notitie 
 mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ), noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
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Inleiding 
Op het kazerneterrein “Kromhout” te Utrecht is men voornemens de functie van 
het terrein te wijzigen. Het terrein was in gebruik als onderhoudsplaats van 
kleinere militaire voertuigen. De toekomstige functie zal meer administratief en 
ondersteunend zijn. Hiervoor is een herinrichting van het terrein noodzakelijk, 
waarbij gefaseerd in 5 jaar alle werkplaatsen en garages afgebroken zullen 
worden en nieuwe gebouwen gebouwd zullen worden. 
 
Omdat eerder vleermuizen in enkele gebouwen werden geconstateerd en op het 
terrein jagende vleermuizen zijn aangetroffen (Vleermuiswerkgroep Utrecht 1997-
2005), werd het noodzakelijk geacht middels een veldonderzoek de mogelijke 
gevolgen van dit nieuwe terreingebruik voor vleermuizen te beoordelen. Tevens is de 
vraag gesteld of eventueel andere bedreigde diersoorten aanwezig zijn.  
 
Het terrein is ongeveer 15 hectare groot, waarvan 10 ha opnieuw wordt ingericht. Om 
het terrein ligt een groenstrook die aan de oostzijde breed, aan de noord- en westzijde 
erg smal is. Deze groenstrook is de belangrijkste en nu nog enige groene verbinding 
tussen de omgeving van het Wilhelminapark en het Kromme Rijngebied.  
 
Het 10 ha grote plangebied bestaat grotendeels uit garages, grote werkloodsen en 
een leegstaand kazernegebouw. Jaarlijks worden in het oude wachtlokaal van fort 
Vossegat, gebouw LL, de overwinterende vleermuizen geteld. De aantallen blijken 
sterk afhankelijk van de rust dan wel het gebruik van dit gebouw. 
 
Gekozen is om allereerst een quick scan uit te voeren. Deze dient om een eerste 
indicatie te krijgen van de huidige soortenrijkdom van het terrein, de mogelijke locaties 
van kolonies en de overige functies van het terrein voor de verschillende soorten. 
Deze informatie is onontbeerlijk om eventueel in een later stadium een gerichte en 
efficiënte inventarisatie uit te voeren. Een quick scan is een nuttig instrument om 
binnen een kort tijdsbestek informatie te verkrijgen over de geplande ruimtelijke 
ingreep in relatie tot de aanwezigheid van zoogdieren in het terrein. Een quick scan 
kan buiten het optimale veldseizoen worden uitgevoerd. De resultaten van de quick 
scan kunnen worden gebruikt om te beoordelen welk vervolgonderzoek noodzakelijk 
is en hoe en wanneer dit onderzoek uitgevoerd dient te worden. 
 
Dhr. Jansen heeft op november ’s avonds en op overdag het terrein bezocht en 
beoordeeld.  
 
In tabel 1 worden alle delen van gebouwen genoemd waar vleermuizen potentiële 
onderkomens kunnen hebben. In december 2005 zijn alle toegankelijke zolder en 
kelderruimten visueel geïnspecteerd en beoordeeld. 
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Resultaat 
 
Beoordeling van de gebouwen 
De gebouwen JJ, V, XY en AA zijn zeer waarschijnlijk in gebruik als 
paarverblijfplaatsen door gewone dwergvleermuizen, maar hebben misschien verder 
in het seizoen ook nog andere verblijffuncties voor vleermuizen. Door de bouwwijze en 
het achterstallige onderhoud zijn de gebouwen HH, EE, KK BG, AI, WV,  BB  en QQ 
ook potentieel geschikt (geworden) als zomerverblijfplaats voor gewone 
dwergvleermuizen en laatvliegers. Het is zeer goed mogelijk dat een van deze 
gebouwen gedurende kortere of langere tijd een kolonie vleermuizen kan herbergen 
en de functie van vaste verblijfplaats kan hebben. Daarnaast bieden de koude dak 
constructies van de gebouwen JJ , XY en EE de mogelijkheid van overwintering door 
gewone- en ruige dwergvleermuizen. De grote kelders onder XY zijn in huidige 
toestand niet toegankelijk voor vleermuizen en ongeschikt. Op de toegankelijke delen 
van de zolders van gebouwen (intern) werden geen vleermuizen en sporen van 
bewoning door vleermuizen aangetroffen. 

 
Avond bezoek 
Bij het bezoek in herfst ’s avonds werden diverse langs vliegende, jagende en 
baltsende gewone dwergvleermuizen aangetroffen. De noord- en oost rand van het 
terrein vormt een belangrijke vliegroute voor gewone dwergvleermuizen en 
watervleermuizen (Jansen 2004, 2005).  
 
Jagende gewone dwergvleermuizen werden vooral aangetroffen op windbeschutte 
plekken, in enkele gevallen werd langs muren van gebouwen gejaagd, zoals bij 
gebouw PP en AA. Boven de vaart net buiten het terrein werd een jagende 
watervleermuis waargenomen, welke zeer waarschijnlijk uit gebouw LL kwam.  
Later op de avond werden diverse baltsende mannetjes gewone dwergvleermuis 
waargenomen. Het aantal baltsende mannetjes ligt tussen 4-6 exemplaren. Deze 
mannetjes kregen regelmatig bezoek van andere vleermuizen (vrouwtjes?). Al deze 
mannetjes hebben hun verblijfplaats op het terrein. Verschillende gebouwen werden 
aangevlogen. Gebouwdelen welke met grote waarschijnlijkheid paarverblijfplaatsen 
herbergen zijn de gebouwen J, EE, XY en AA en mogelijk ook BB. 
 
De NO gevel van gebouw JJ is ook gebruikt als broedkolonie door enkele 
huiszwaluwen.  
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Conclusie 
  

Het terrein is met betrekking tot vleermuizen soortenrijk te noemen en wordt 
gebruikt door tenminste 6 soorten vleermuizen, de gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, watervleermuis, franjestaart, gewone grootoor en 
baardvleermuis. Gebouw LL is een belangrijk overwinteringobject voor 
vleermuissoorten die koude vochtige kelderruimten opzoeken om de winter te 
overleven. Het is niet onwaarschijnlijk dat kleinere of grotere aantallen gewone 
dwergvleermuizen overwinteren in de zeer grote koude daken van gebouw XY 
of JJ. Tot nu toe bestaan weinig mogelijkheden dit type gebouwgebruik vast te 
stellen (Limpens et al 2003). In het naseizoen zijn verschillende gebouwen in 
gebruik als paarverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen. Het is zeer wel 
mogelijk dat een of meerdere gebouwen gebruikt worden als verblijfplaats 
(kraamplaats) in de zomermaanden, vooral gebouw EE en JJ lijken zeer 
geschikt.  

 
• Aanvullend onderzoek is nodig om uit te kunnen sluiten of deze gebouwen al 

dan niet als zomerverblijfplaats worden gebruikt. Hiervoor zijn twee ochtend 
bezoeken in de periode mei-juni nodig. Met twee nachtbezoeken in juli kan 
vastgesteld worden of grotere winterverblijfplaatsen van gewone 
dwergvleermuizen aanwezig zijn. 

• Mitigatie maatregelen zijn nodig om slachtoffers onder vleermuizen te 
vermijden en de kwaliteit van het gebied als vliegroute en verbindingszone te 
behouden.  

• Compensatie maatregelen zijn nodig voor verloren gaande 
paarverblijfplaatsen.  

 
 

Daarnaast is tijdens het veldwerk geconstateerd dat renovatie 
werkzaamheden aan gebouw LL de kwaliteit en de rust in gebouw LL sterk 
hebben vermindert. Hierdoor dalen de aantallen overwinteraars sterk. Het is 
meer dan aanbevelenswaardig het gehele gebouw aan het huidige gebruik te 
ontrekken en voor de vleermuizen aan te passen. Indien gebruik 
geïntensiveerd wordt is een ontheffing Flora & Fauna wet nodig, en moet een 
gelijkwaardige andere ruimte worden geboden. Gaarne zijn wij bereid voor U 
een beheersplan op te stellen of de mogelijkheden te bespreken de kelders 
van gebouw XY om te bouwen tot vleermuiswinterverblijfplaatsen.  
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Tabel 1: De te slopen gebouwen in het plangebied op het Kromhoutkazerne terrein, en de aanwezigheid 
van geschikte delen als verblijfplaats voor vleermuizen. 
 

Gebouw Zolder Spouw Kelder  VLM. 
GG - - -  Ongeschikt 
HH +, n.t. - -  Potentieel geschikt 
JJ +, n.t. + -  Paarverblijf 
UU -    Ongeschikt 
EE - + -  Potentieel geschikt 
KK - - - Boeibord+koude dak Potentieel geschikt 
BG - + -  Potentieel geschikt 
AI - - - Open kap constructie Potentieel geschikt 
WW - - - Open dilatatie  Potentieel geschikt 
V - + -  Paarverblijf 
XY - - + Scheur+gaten 

metselwerk 
Paarverblijf/ kelder 
ongeschikt 

TT - - -  Ongeschikt 
AA - + -  Paarverblijf 
PP -     
BB +, deels 

n.t. 
- - Achter daklijsten Paarverblijf? 

FF - - -  Ongeschikt 
QQ n.t. - -  Potentieel geschikt 
CC ? n.t.? -  ? 
 

n.t.= niet toegankelijk 
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