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1

Inleiding

De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk om de biodiversiteit in de stad te onderzoeken en te
behouden en waar mogelijk te verhogen.
Zij heeft daarom aan Natuurlijke Zaken gevraagd in 2019 een vleermuisinventarisatie uit te voeren in
19 parken. Het gaat per stadsdeel om de volgende parken:
• Stadsdeel Zuid
Vondelpark, Sarphatipark, Martin Luther Kingpark, Gijsbrecht van
Amstelpark, Beatrixpark en Amstelpark
• Stadsdeel
Noord Noorderpark
• Stadsdeel West
Bilderdijkpark, Erasmuspark en Westerpark/Westergasfabriek
• Nieuw West
Sloterpark en Rembrandtpark,
• Zuidoost
Nelson Mandelapark en , Gaasperpark
• Stadsdeel Oost
Oosterpark, Park Frankendael, Park Somerlust, Diemerpark, Flevopark

Figuur 1.1. Overzichtskaart van de onderzochte parken.
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2

Methode

2.1

Literatuuronderzoek

Om te onderzoeken hoe de gegevens van 2019 zich verhouden tot eerdere periodes is een
vergelijking opgesteld met tweegegevensbronnen In 1998 is uitgebreid vleermuisonderzoek gedaan
in een deel van de parken (Hoogenhout R. en F. van der Vliet., 1998). Dit geeft een goede basis om te
kijken of te soortensamenstelling is veranderd. Daarnaast is in de NDFF gekeken welke
waarnemingen er de afgelopen 10 jaar (2008-2018) gedaan zijn per park. Deze gegevens zijn per
park verwerkt in een tabel. Voor de data van 1998 is aanwezigheid per soort aangegeven. Voor de
NDFF waarnemingen is het aantal waarnemingen in deze periode aangegeven. Dit zegt namelijk iets
over het aantal onderzoeken / vrijwilligers dat hier data heeft verzameld.

2.2

Routes

Alle inventarisatieroutes in dit onderzoek zijn zorgvuldig samengesteld op basis van de volgende
uitgangspunten:
• Over de parken is een grid gelegd van 100 x 100 meter hokken (hectometerhokken). De route
doet verschillende habitats (o.a. gazon, bloemrijke graslanden, heester en bosplantsoen) aan
en loopt door ongeveer het halve aantal hectometerhokken.
• Op enkele bruggen in de routes wordt 4 minuten stilgestaan om de trefkans op water- en of
meervleermuizen te vergroten. Dit betrof vaste punten waar tijdens alle tellingen 4 minuten is
stilgestaan. Op de kaarten is dit weergegeven als punttelling.
Het veldwerk is op de volgende manier uitgevoerd:
• In alle parken is de route gelopen met een batlogger.
• Elke route is tweemaal gelopen; eenmaal in juni en een keer tussen half augustus en half
september.
➢ In het Diemerpark en Flevopark is de tweede ronde iets eerder uitgevoerd, tussen 1 en 15
augustus, wegens het mogelijk voorkomen van meervleermuis.
• De inventarisaties hebben plaatsgevonden tussen 30 minuten na zonsondergang en 60 minuten
voor zonsopkomst.
• De bezoeken zijn alleen uitgevoerd met gunstig weer voor vleermuizen; droog, weinig wind en
boven de 10 graden.
• De routes zijn met twee personen gelopen.
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2.3

Bezoekdata

Tabel 2.1. Bezoekdata ronde 2 en 1

Datum

Park 1

Park 2

26-jun

Sloterpark

Rembrandpark

06-jun

Gaasperpark

Nelson Mandelapark

07-jun

Flevopark

Frankendael

12-jun

Diemerpark

13-jun

Oosterpark

17-jun

Erasmuspark

Martin Luther
Kingpark
Bilderdijkpark

28-jun

Amstelpark

Beatrixpark

Park 3

Park 4

Ronde 1

Vondelpark

Somerlust

Sarphatipark

Noorderpark
Gijsbrecht van
Aemstelpark

Westerpark

Ronde 2
07-aug

Diemerpark

19-aug

Flevopark

20-aug

Amstelpark

26-aug

Erasmuspark

Noorderpark
Gijsbrecht van
Aemstelpark
Bilderdijkpark

26-aug

Sloterpark

Rembrandpark

02-sep

Vondelpark

Sarphatipark

05-sep

Gaasperpark
Martin Luther
Kingpark

Nelson Mandelapark

12-sep

2.4

Somerlust

Westerpark
Oosterpark

Beatrixpark

Frankendael

Resultaten

De vleermuisgegevens zijn naderhand uitgewerkt en via GIS in kaart gebracht. Per hectometerhok
wordt het aantal soorten weergegeven. Hierbij zijn de soorten van ronde 1 en 2 samengevoegd. Dit
geeft een beeld van de verspreiding en soortenrijkdom van vleermuizen. Per park wordt een kaart
aangeleverd met de verspreiding van het aantal vleermuissoorten, verdeeld over de
hectometerhokken.
Met dit type vleermuisonderzoek is het onmogelijk om de precieze aantallen vleermuizen te bepalen
omdat dit in het donker simpelweg niet is te zien. Daarom is dit niet verder aangegeven.
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2.5

Festivals

Naast de reguliere bezoeken is er tijdens een festival in vier parken (Gaasperpark, Flevopark,
Westerpark, Sloterpark) een extra ronde gelopen. In het Sloterpark is zelfs twee maal een route
gelopen tijdens een festival.
Tijdens de festivals zijn de normale routes gelopen, tenzij dit niet mogelijk was. Op deze manier is er
in kaart gebracht of de vleermuizen tijdens het festival op andere locaties foerageren dan op een
avond wanneer er geen festival plaatsvindt.

Tabel 2.2. Bezoekdata tijdens festivals

Park

Datum bezoek

Festival

Gaasperpark

27-07-2019

Guilty pleasure festival

Flevopark

10-08-2019

Appelsap

Sloterpark

10-08-2019

Loveland Festival

Sloterpark

11-08-2019

Loveland Festival

Westerpark

04-08-2019

Milkshake festival
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3

Resultaten

3.1

Amstelpark

Het park ligt tussen de westelijke oever van de Amstel en de bebouwing van Buitenveldert. Aan de
noordzijde wordt het begrensd door de Ringweg Zuid. Het park is destijds ontwikkeld voor de
Floriade Amsterdam 1972. Het park bestaat voornamelijk uit bosplantsoen met gazon. Daarnaast zijn
er delen met bloemrijk gras en delen met heesters. In het park zijn ook veel recreatieve
mogelijkheden aanwezig in de vorm van horeca, midgetgolfbaan en grote speeltuin. In de avond
wordt dit park afgesloten.
Vleermuizen
In 1998 is dit park niet onderzocht. Tussen 2008-2018 zijn er zes soorten vleermuizen vastgesteld. De
gewone dwergvleermuis is veel waargenomen en er zijn ook meerdere waarnemingen van ruige
dwergvleermuis en laatvlieger. De watervleermuis, rosse vleermuis en meervleermuis zijn een
enkele keer waargenomen.
Tijdens het onderzoek hebben we veel gewone dwergvleermuizen waargenomen met op een
gedeelde tweede plek laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Verder is er rosse vleermuis,
watervleermuis en een gewone grootoorvleermuis op de route vastgesteld. Dit is het enige park
waar de gewone grootoorvleermuis is aangetroffen. De meervleermuis is niet op de onderzochte
route maar wel in het park gehoord. In totaal zijn er zeven vleermuissoorten waargenomen. Het park
heeft een grote diversiteit aan vleermuizen, de grootste van alle onderzochte parken. .
De westkant van het park is rijker aan vleermuissoorten dan de oostzijde. De hoek net onder de
grote vijver aan de oostzijde van het park is erg donker en hier hebben we zowel gewone
grootoorvleermuis als watervleermuis vastgesteld.
Opvallend in het park was dat het licht aan was in de nacht, terwijl het park gesloten is. Mogelijk kan
het park een nog belangrijke betekenis voor vleermuizen vormen als het licht tijdens de nacht uit
gaat, zie bijlage 1.
Tabel 3.1. Waarnemingen van vleermuizen in het Amstelpark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode 20082018 geeft het aantal waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Periode 2019 geeft het
aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

221

16

Laatvlieger

10

4

Meervleermuis

1

*

Rosse vleermuis

1

3

Ruige dwergvleermuis

47

4

Watervleermuis

3

1

Amstelpark

1998

1

Gewone grootoorvleermuis
vleermuis (onbekend)

1

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis

2

Aantal soorten

6

6* (7)

*Meervleermuis is buiten de route wel aangetroffen.
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Figuur 3.1. Amstelpark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.2. Amstelpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.2

Beatrixpark

Het Beatrixpark is een stadspark in Amsterdam-Zuid, tussen de Ringweg-Zuid (A10), de Beethovenstraat,
ten westen van de RAI. Het park is 18 hectare groot. Het park is aangelegd in 1938 en is een goed
voorbeeld voor een park met de overgang van de romantische ontwerpstijl van de 19e eeuw naar de
meer functionalistische stijl van na de Tweede Wereldoorlog. Het park bestaat vooral uit grote stukken
gazon, maar ook delen met bosplantsoen, bloemrijke graslanden en heesters zijn in het park aanwezig.
Vleermuizen
In 1998 zijn er vooral gewone dwergvleermuizen in dit park waargenomen. Verder ook laatvlieger en
ruige dwergvleermuis. Tussen 2008-2018 is daarbij ook een enkele waarneming van watervleermuis
en meervleermuis gedaan.
Dit jaar hebben we vooral gewone dwergvleermuizen aangetroffen en daarnaast ruige
dwergvleermuis en laatvlieger. Op het open veld en het gebied rondom de kruidentuin is slechts één
waarneming gedaan. Verder zijn overal meerdere vleermuizen per hectometerhok aangetroffen.
Tabel 3.2. Waarnemingen van vleermuizen in het Beatrixpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen weer uit de NDFF. Periode
2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

118

10

Laatvlieger

+

10

2

Beatrixpark

1

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

5

1

Watervleermuis
Aantal soorten

33

3

5

3
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Figuur 3.3. Beatrixpark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.4. Beatrixpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.3

Bilderdijkpark

Het Bilderdijkpark ligt ingeklemd tussen Hugo de Grootgracht en Bilderdijkpark. Het is een klein
parkje op de locatie van de voormalige katholieke begraafplaats De Liefde. Dit park bestaat
grotendeels uit gazon met verder enkele kleine delen met heesters en bloemen.
Vleermuizen
Vóór dit onderzoek zijn er geen waarnemingen gedaan in het Bilderdijkpark. Er komen zeker twee
soorten voor; de gewone en ruige dwergvleermuis. Beide soorten hebben we op meerdere locaties
in het park gehoord.
Tabel 3.3. Waarnemingen van vleermuizen in het Bilderdijkpark. In 1998 is dit park niet onderzocht. In de 2008
– 2018 zijn er geen waarnemingen bekend van vleermuizen. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken
weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

Bilderdijkpark
Gewone dwergvleermuis

1998

2008 - 2018

2019
3

Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

2

Watervleermuis
Aantal soorten

2
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Figuur 3.5. Bilderdijkpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.6. Bilderdijkpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.4

Diemerpark

Het Diemerpark is een stadspark aan de Diemerzeedijk in Amsterdam-Oost. Het in 2003 geopende
stadspark van 90 ha, was tot 1973 in gebruik als vuilstortplaats. De vervuilde grond is ingepakt en er
is een park aangelegd. Om deze reden is het er niet mogelijk om diep wortelende bomen van meer
dan 5 meter hoog te laten groeien. Het is een vrij ruig park met bosplantsoen, riet, ruigte en
bloemrijk gras. Het is geheel omringd door grote wateren.
Vleermuizen
In 1998 is geen onderzoek in dit park gedaan, toen bestond dit park immers nog niet. Tussen 20082018 zijn enkele waarnemingen gedaan van vleermuizen. In totaal betreft dit vijf soorten.
Dit jaar hebben we zes soorten vleermuizen vastgesteld. Leuke nieuwkomer is de watervleermuis.
Deze is, net als de meervleermuis, alleen op de brug naar IJburg gehoord. Verder hebben we geen
vleermuizen aangetroffen in het open gedeelte van de noordoostzijde van het park. De meer
besloten zuidwestzijde is wel rijk aan vleermuizen.
Tabel 3.4. Waarnemingen van vleermuizen in het Diemerpark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode 20082018 geeft het aantal waarnemingen in NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de
soort is vastgesteld op de route.

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

18

14

Laatvlieger

2

5

Meervleermuis

1

1

Rosse vleermuis

1

3

Ruige dwergvleermuis

8

2

Diemerpark

1998

1

Watervleermuis
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis

1

Aantal soorten

5

6
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Figuur 3.7. Diemerpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.8. Diemerpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.5

Erasmuspark

Het Erasmuspark is een stadspark in Amsterdam-West. Het park ligt tussen de Erasmusgracht
(noord) en de Jan van Galenstraat (zuid). In 1926 besloot de gemeente tot aanleg van een park, wat
4 hectare groot is geworden. In het midden van het park ligt een rosarium. Verder is er een groot
deel gazon wat is ingericht als weide, waarop men onder andere kan sporten.
Vleermuizen
In 1998 is dit park niet onderzocht. Tussen 2008-2018 zijn slechts 2 waarnemingen vastgelegd, een
van gewone en een van ruige dwergvleermuis. Beide soorten hebben we dit jaar ook vastgesteld.
Daarnaast is ook de laatvlieger aangetroffen. Alle soorten zijn op meerdere locaties in het park
waargenomen.
Tabel 3.5. Waarnemingen van vleermuizen in het Erasmuspark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode 20082018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin
de soort is vastgesteld op de route.

Erasmuspark
Gewone dwergvleermuis

1998

2008 - 2018

2019

1

6
2

Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

1

5

Watervleermuis
Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis

1

Aantal soorten

2

3
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Figuur 3.9. Erasmuspark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.10. Erasmuspark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.6

Flevopark

Het Flevopark heeft een oppervlak van 16 hectare en ligt aan de rand van Amsterdam.
Natuurkenner Jac. P. Thijsse zette zich begin 1900 in voor een park tussen de Joodse
begraafplaats en het Nieuwe Diep. Vanaf 1921 kwam er geld beschikbaar om de grond in het park
geschikt te maken voor het aan te leggen park. Het park bestaat voornamelijk uit gazon en
bosplantsoen. Op enkele delen zijn overgangen van het bosplantsoen naar het gazon via ruigte en
heesters. Er zijn enkele rietkragen langs de watergangen.
Vleermuizen
In 1998 zijn hier voornamelijk laatvliegers en gewone dwergvleermuizen waargenomen. De
laatvliegers zijn in 1998 met name langs de Westelijke Merwedekanaaldijk aangetroffen. Daarnaast
zijn in 1998 enkele ruige dwergvleermuizen gehoord en op één avond ook watervleermuizen.
Tussen 2008-2018 zijn slechts enkele waarnemingen vastgelegd, die geen nieuwe soorten aan het
licht hebben gebracht. Watervleermuizen zijn in deze tien jaar niet meer aangetroffen.
In 2019 hebben we geen watervleermuizen gehoord. Zoals in de rapportage van 1998 ook is
geschreven, kan het zijn dat de watervleermuis het gebied bezoekt op zijn migratieroute naar de
winterverblijven. In dat geval is het in 1998 een toevalstreffer geweest. Wel is dit jaar de
meervleermuis aangetroffen. Bijzonder is dat we deze tijdens het festival hebben waargenomen. De
meeste waarnemingen zijn gedaan aan de oostkant, op de paden nabij het water. Het deel met
gazon aan de zuidwestzijde van het park zijn duidelijk minder vleermuiswaarnemingen.
Tabel 3.6. Waarnemingen van vleermuizen in het Flevopark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019
geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

16

14

Laatvlieger

+

2

4

Flevopark

*

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

Watervleermuis

+

4
Aantal soorten
*De meervleermuis is alleen tijdens het festival aangetroffen.

1

7

3

3 (4)
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Figuur 3.11. Flevopark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.12. Flevopark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.7

Park Frankendael

Park Frankendael is in de Watergraafsmeer de enig overgebleven buitenplaats in Amsterdam. Het is
aangelegd aan het einde van de 17e eeuw. Tot 1930 was Frankendael een particulier landgoed. In
dat jaar verplaatste de gemeente Amsterdam de in 1885 opgerichte Stadskwekerij naar Frankendael.
Toen deze in 1998 werd opgeheven, startte de aanleg van park Frankendael. Frankendael heeft
meerdere bomenlanen, een kleine deel bosplantsoen met smalle slingerpaden en een groot deel
bestaat uit gazon en bloemrijk grasland.
Vleermuizen
In 1998 is dit park niet onderzocht. Tussen2008-2018 zijn drie soorten aangetroffen, laatvlieger,
gewone en ruige dwergvleermuis.
Dit jaar hebben we alleen gewone en ruige dwergvleermuis gehoord. De bomenlanen en
bosplantsoen worden door vleermuizen als foerageergebied gebruikt.

Tabel 3.7. Waarnemingen van vleermuizen in park Frankendael In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode
2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer
waarin de soort is vastgesteld op de route.

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

20

8

Laatvlieger

1

Park Frankendael

1998

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

8

2

Watervleermuis
vleermuis (onbekend)

2

Aantal soorten

3

2
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Figuur 3.13. Park Frankendael, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.14. Park Frankendael, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.8

Gaasperpark

Recreatiegebied Gaasperplas is een gebied van 166 hectare en maakt deel uit van Groengebied
Amstelland. Het ligt op de grens van het stedelijke gebied van Amsterdam Zuidoost met de
weilanden van de Gein- en Gaasperpolder. Een gedeelte van het noordelijk aangrenzende
Gaasperpark is aangelegd voor de Floriade van 1982. Het park is het enige van de onderzochte
parken dat is opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland. Het is daarin aangewezen als
natuurbeheertype Vochtig bos (N16.04). In het park ligt dan ook veel bosplantsoen en ruw gras,
heesters en riet. Uiteraard zijn er ook delen met gazon en enkele strandjes.
Vleermuizen
In 1998 zijn hier slechts twee soorten vleermuizen gehoord; gewone en ruige dwergvleermuis.
Tussen 2008-2018 zijn ook meervleermuis en watervleermuis in het park vastgesteld.
Tijdens het onderzoek in 2019 hebben we ook deze vier soorten vastgesteld. De water- en
meervleermuis bij de wateren en de gewone en ruige dwergvleermuis door het hele park. Een
nieuwe soort voor dit gebied is de rosse vleermuis, die is dit jaar eenmaal overvliegend
waargenomen. Mogelijk neemt het aantal soorten toe met het ouder worden van het park. Er
ontstaan in de tijd meer luwtes door groei van bomen en struiken, waar vleermuizen kunnen
foerageren. Met het ouder worden van de bomen ontstaat er ook vaak holtes in bomen waar
vleermuizen gebruik van kunnen maken.
Tabel 3.8. Waarnemingen van vleermuizen in het Gaasperpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF). Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op
de route.

Gaasperpark
Gewone dwergvleermuis

1998
+

2008 –
2018
98

2019
29

Laatvlieger
2

Meervleermuis

1

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

1

+

Watervleermuis

9

6

5

1

vleermuis (onbekend)
2

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis
Aantal soorten

2

4

5
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Figuur 3.15. Gaasperpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.16. Gaasperpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.9

Gijsbrecht van Aemstelpark

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is in de jaren zestig aangelegd in de nieuwe stadswijk Buitenveldert
en is circa 18 hectare groot. Het park ligt langs de Van Nijenrodeweg en strekt zich uit tussen de
Amstelveenseweg en de Europaboulevard. Het park is ontworpen in strakke vormen met lange
paden die hier en daar onderbroken worden door grote vierkante grasvelden. Het is een langgerekt
park met veel gazon en bloemrijke randen langs de paden en watergangen.
Vleermuizen
In 1998 zijn hier vier soorten vleermuizen waargenomen, gewone- en ruige dwergvleermuis,
laatvlieger en watervleermuis. Tussen 2008-2018 is daarnaast ook de meervleermuis aangetroffen in
het park.
Dit jaar hebben we geen water- en meervleermuis waargenomen, maar wel meerdere rosse
vleermuizen. Deze zijn op meerdere locaties aangetroffen. Meervleermuis komt zeldzaam voor in
het park, maar watervleermuis is regelmatiger aanwezig, gezien de waarnemingen van voorgaande
jaren. Het is niet direct te verklaren waarom de watervleermuis dit jaar niet is aangetroffen.
Tabel 3.9. Waarnemingen van vleermuizen in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de
aangetroffen soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF.
Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

186

19

Laatvlieger

+

10

6

Gijsbrecht van Aemstelpark

1

Meervleermuis

5

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

23

Watervleermuis

+

5

3

vleermuis (onbekend)
2

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis
Aantal soorten

4

5

4
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Figuur 3.17. Gijsbrecht van Amstelpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.18. Gijsbrecht van Amstelpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.10 Martin Luther Kingpark
Het Martin Luther King park ligt langs de President Kennedylaan en de Amstel en bestaat uit twee
delen, gescheiden door de Nieuwe Utrechtsebrug. Het park is ongeveer 30 hectare groot. Het park is
aangelegd in de crisistijd als werkverschaffingsproject. In 1936 werd dit park opengesteld voor het
publiek. Het bestaat voornamelijk uit bosplantsoenen en gazon.
Vleermuizen
Voor dit onderzoek zijn er geen waarnemingen bekend van vleermuizen uit het park. Hoewel dit een
redelijk groot en oud park is, hebben we slechts twee soorten vleermuizen waargenomen: de
gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis.
Tabel 3.10. Waarnemingen van vleermuizen in het Martin Luther Kingpark. In 1998 is dit park niet onderzocht.
Uit de periode 2008-2018 zijn geen waarnemingen bekend. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken
weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

Martin Luther Kingpark
Gewone dwergvleermuis

1998

2008 - 2018

2019
6

Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis

1

Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Aantal soorten

2
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Figuur 3.19. Martin Luther Kingpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.20. Martin Luther Kingpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.11 Nelson Mandelapark
Het Nelson Mandelapark is ongeveer 43 hectare groot en ligt midden in de Bijlmermeer langs de
Flierbosdreef en de Gooise Weg. Het park, aangelegd in 1970, is deels een natuurpark, en deels
geschikt voor sport en recreatie. Het heeft een recreatieweide, magnoliavelden, een uitkijkheuvel en
waterpartijen. Een groot deel van het park is behoorlijk nat, er is veel riet in het park aanwezig. Er is
ruimte voor natuur, er zijn bloemrijke graslanden tussen het gazon en de bosplantsoenen in.
Vleermuizen
In 1998 is er geen onderzoek gedaan in dit park. In de afgelopen tien jaar is alleen de gewone
dwergvleermuis waargenomen.
Dit jaar hebben we naast de gewone dwergvleermuis ook de ruige dwergvleermuis in zes
hectometerhokken gehoord. Wel is ook bij dit park duidelijk dat er bij de delen met open gazon
minder vleermuizen aanwezig zijn. De waterrijke gebieden en de bosplantsoenen trekken meer
vleermuizen.
Tabel 1. Waarnemingen van vleermuizen in het Nelson Mandelapark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode
2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer
waarin de soort is vastgesteld op de route.

Nelson Mandelapark
Gewone dwergvleermuis

1998

2008 - 2018

2019

3

13

Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

6

Watervleermuis
Aantal soorten

1
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Figuur 3.21. Nelson Mandelapark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.22. Nelson Mandelapark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.12 Noorderpark
In 2014 is het Noorderpark ontstaan na het samenvoegen van de aan weerszijden van
het Noordhollandsch Kanaal gelegen Florapark en Volewijkspark. Het park is zo’n 25 hectare en
maakt deel uit van de Noordhollandse Kanaalscheg, een groene vinger die vanuit Waterland naar het
IJ wijst. Langs het kanaal zijn bloemrijke graslanden aanwezig. Het deel ten westen van het kanaal
bestaat vooral uit gazon, waar het deel tussen het kanaal en de S116 vooral uit bos bestaat.
Vleermuizen
In 1998 zijn hier (Florapark & Volewijkspark) twee soorten vleermuizen gehoord. Het gaat om
gewone dwergvleermuis en laatvlieger. In de periode 2008-2018 zijn alleen waarnemingen van ruige
dwergvleermuis gedaan. (Meervleermuis is ook waargenomen, MM F. Haaijen, maar dit is niet in de
NDFF terug te vinden.)
Dit jaar zijn gewone en ruige dwergvleermuizen gehoord maar ook laatvlieger en meervleermuis. De
meervleermuis is aangetroffen boven het Noordhollandsch Kanaal. Het aantal soorten is dus
toegenomen in dit park.

Tabel 3.12. Waarnemingen van vleermuizen in het Noorderpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de
aangetroffen soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF.
Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

8

12

Laatvlieger

+

Noorderpark

1

Meervleermuis

1

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

4

Watervleermuis
Aantal soorten

2

1

4
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Figuur 3.23. Noorderpark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.24. Noorderpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.13 Oosterpark
Het Oosterpark is een 19e -eeuws park van 12 hectare, deels aangelegd op de voormalige
Oosterbegraafplaats, in Amsterdam-Oost. Het Oosterpark is het eerste grote park dat door de
gemeente Amsterdam werd aangelegd. Eerdere parken in de stad waren kleiner (Sarphatipark) of
privé-initiatief (Vondelpark). Het park kenmerkt zich door hoge oude bomen, grote gazons en een
langgerekte waterpartij.
Vleermuizen
In het onderzoek van 1998 zijn drie soorten vleermuizen vastgesteld: de gewone- en ruige
dwergvleermuis en de laatvlieger.
Tijdens het onderzoek dit jaar hebben we dezelfde soorten waargenomen. In de afgelopen tien jaar
zijn ook nog twee waarnemingen van rosse vleermuis gedaan, maar is de laatvlieger niet
aangetroffen. In dit park komen dus drie à vier soorten vleermuizen voor.
Tabel 3.13. Waarnemingen van vleermuizen in het Oosterpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019
geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

121

6

Laatvlieger

+

Oosterpark

2

Meervleermuis
2

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

29

1

Watervleermuis
1

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis
Aantal soorten

3

3

3
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Figuur 3.25. Oosterpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.26. Oosterpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.14 Rembrandtpark
Het Rembrandtpark, 53 hectare groot, wordt in het noorden begrensd door de Jan Evertsenstraat en
in het zuiden door de Westlandgracht. In de breedte wordt het begrensd door de ring A10
(westkant) en De Baarsjes (oostkant). Het park bestaat uit boom- en struikaanplant, gazons,
bloemrijke graslanden en veel wateren met meerdere vijvers die door sloten verbonden zijn. Langs
de wateren zijn op enkele locaties moeraszones te vinden. Er staan grote bomen als wilgen, elzen en
berken.
Vleermuizen
Tussen 1998 tot 2018 zijn drie soorten aangetroffen, gewone- en ruige dwergvleermuis en de
laatvlieger.
Dit jaar hebben we ook rosse vleermuis, watervleermuis en, als grote verassing, een meervleermuis
in het park waargenomen. Dit is een opvallende toename in soorten. In de periode 2006-2007 is er
groot onderhoud in het park geweest. Op diverse plaatsen is geprobeerd de wateroverlast bij regen
op te lossen door nieuwe vijvertjes en sloten te realiseren. Verder werden bosschages en
waterkanten gerestaureerd en opnieuw aangeplant. Mogelijk hebben deze ingrepen geleid tot meer
soorten vleermuizen.
Tabel 3.14. Waarnemingen van vleermuizen in het Rembrandpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de
aangetroffen soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF.
Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

26

18

Laatvlieger

+

5

2

Rembrandtpark

Meervleermuis

1

Rosse vleermuis

1

Ruige dwergvleermuis

+

2

1

Watervleermuis
Aantal soorten

5

3

3

6
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Figuur 3.27. Rembrandtpark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.28. Rembrandtpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.15 Sarphatipark
Het Sarphatipark is een klein stadspark van 4,5 hectare. Het is aangelegd in de Engelse
landschapsstijl en het is een rustpunt midden in De Pijp. Het park is in 1888 vernoemd naar de arts,
stedenbouwer en weldoener Samuel Sarphati die het initiatief nam voor het aanleggen van dit park.
Het park bestaat vooral uit gazon om een grote waterpartij. Aan de randen staat bosplantsoen.
Vleermuizen
In 1998 is dit park niet onderzocht. In de afgelopen tien jaar zijn er slechts drie waarnemingen van
gewone dwergvleermuis en laatvlieger.
Dit jaar hebben we deze soorten eveneens aangetroffen net als de ruige dwergvleermuis, een
nieuwe soort voor het park. Opvallend is de laatvlieger in dit kleine, door bebouwing omgeven, park.
Mogelijk zit er een verblijfplaats in de omgeving. Er hing een vleermuiskast in het park waar in het
najaar een ruige dwergvleermuis zijn paarverblijf had.
Tabel 3.15. Waarnemingen van vleermuizen in het Sarphatipark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode
2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer
waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

2

4

Laatvlieger

1

2

Sarphatipark

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

3

Watervleermuis
Aantal soorten

2
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Figuur 3.29. Sarphatipark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.30. Sarphatipark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.16 Sloterpark
Het Sloterpark is 62 hectare groot en ligt in drie stadsdelen, namelijk Slotervaart/Overtoomse Veld,
Osdorp en Geuzenveld/Slotermeer. Het is gesitueerd rond de Sloterplas en maakt deel uit van de
Westrandscheg. Het park is aangelegd in de jaren ’60 en ’70. Voorheen was dit het midden van het
landelijke gebied van de in 1921 `geannexeerde` gemeente Sloten. Het park werd opgehoogd met
grond uit de afgegraven bovenlaag van de vroegere Sloterdijkermeerpolder, die tussen 1948 en 1956
werd vergraven tot Sloterplas. Het Sloterpark bestaat grotendeels uit boomgroepen,
struikbeplanting en bloemrijke graslanden.
Vleermuizen
In 1998 zijn in het Sloterpark vijf soorten aangetroffen. Opvallend waren de vier meervleermuizen in
dit onderzoek. Zij foerageerden boven de Sloterplas. In de afgelopen 10 jaar zijn gewone
dwergvleermuizen, laatvliegers, rosse vleermuizen en watervleermuis waargenomen.
Dit jaar hebben we geen meervleermuizen aangetroffen, maar wel alle overige in de voorgaande
jaren aangetroffen soorten. Er is dit jaar niet geteld bij de Sloterplas, dus het is mogelijk dat we
hierdoor de meervleermuizen hebben gemist. Er zijn ook watervleermuizen in het park aangetroffen,
zowel boven het water als in een bomenlaan. Er zijn door het hele park vleermuizen waargenomen.
Wel ligt de dichtheid hoger in het dichtere noordelijke deel dan in het open zuidelijke deel.
Tabel 3.16. Waarnemingen van vleermuizen in het Sloterpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019
geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

6

26

Laatvlieger

+

2

8

Meervleermuis

+
2

1

Sloterpark

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

Watervleermuis

+

1

2

Aantal soorten

5

4

5

9
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Figuur 3.31. Sloterpark, waarnemingen per hectometerhok.
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Figuur 3.32. Sloterpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.17 Park Somerlust
Park Somerlust is een park aan de oever van de Amstel. De naam verwijst naar een
voormalige buitenplaats die aan de Amstel heeft gelegen. Het is een klein park tussen de Amstel en
de Korte ouderkerkerdijk wat voornamelijk bestaat uit gazon met meerdere bomen.
Vleermuizen
In 1998 is dit park niet onderzocht. In de afgelopen 10 jaar zijn alleen gewone en ruige
dwergvleermuis vastgesteld. Deze soorten zijn ook de enige soorten die we tijdens dit onderzoek
hebben vastgesteld. De puntteling vond plaats boven de Amstel. Hier zijn wel meervleermuizen te
verwachten, maar niet waargenomen.
Tabel 3.17. Waarnemingen van vleermuizen in park Somerlust. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode 20082018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin
de soort is vastgesteld op de route.

Somerlust
Gewone dwergvleermuis

1998

2008 - 2018

2019

3

4

1

2

2

2

Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Aantal soorten
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Figuur 3.33. Park Somerlust, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.34. Park Somerlust, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.18 Vondelpark
Het Vondelpark is in de tweede helft van de 19e eeuw aangelegd en is 49 hectare groot. Het park was
van oorsprong particulier eigendom van de Vereniging tot aanleg van een rij- en wandelpark.
Tot 1953 was het Vondelpark in particulier bezit. Het park wordt aan alle kanten begrensd door
bebouwing. Het strekt zich uit van de Stadhouderskade tot aan de Amstelveenseweg. In
tegenstelling tot de omliggende woonbuurten is het park niet opgehoogd en heeft het een slappe,
venige bodem en een hoge grondwaterstand. Toch heeft een flink aantal bomen kans gezien om uit
te groeien tot grote volwassen bomen. In het park ligt een groot aantal vijvers. Sinds 1996 is het park
een rijksmonument. Het Vondelpark is het bekendste en drukst bezochte park van Amsterdam. Er
zijn vele evenementen door het jaar. Ook is er een restaurant met terras, een hostel en
een tennispark. Het Vondelpark is ontworpen in de Engelse landschapsstijl.
Vleermuizen
In 1998 zijn drie soorten aangetroffen: gewone- en ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De
afgelopen tien jaar is naast deze soorten ook één waarneming gedaan van een rosse vleermuis.
Dit jaar hebben we gewone- en ruige dwergvleermuis en een laatvlieger aangetroffen. We hebben
weinig verschil vastgesteld in de waarneminglocaties van de vleermuizen in de delen met gazon en
de delen met bosplantsoen, mogelijk omdat hier overal langs de paden lanen met grote bomen
staan. Op meerder plekken in het park is balts van de ruige dwergvleermuizen gehoord. De bomen
worden daar ook als paarverblijfplaatsen gebruikt.

Tabel 3.18. Waarnemingen van vleermuizen in het Sloterpark. Van het onderzoek uit 1998 zijn de aangetroffen
soorten aangegeven met een +. Periode 2008-2018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019
geeft het aantal hectometerhokken weer waarin de soort is vastgesteld op de route.

1998

2008 - 2018

2019

Gewone dwergvleermuis

+

4

20

Laatvlieger

+

9

1

Vondelpark

Meervleermuis
1

Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

+

5

9

Watervleermuis
1

Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis
Aantal soorten

3

4

3
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Figuur 3.35. Vondelpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.36. Vondelpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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3.19 Westerpark
Het Westerpark is een park in Amsterdam-West. De aanleg van het park startte in 1890.
Het park is aangelegd op de zwaar vervuilde gronden van de voormalige gasfabriek. Dit werd
afgedekt en op de nieuwe toplaag werd een parkuitbreiding gerealiseerd. Er zijn veel rietvelden en
bloemrijke graslanden, met name ten noorden van de Polonceaukade. De historische gebouwen zijn
gerenoveerd en worden gebruikt door creatieve en culturele ondernemers. Ook zijn er door het jaar
veel festiviteiten in het park.
Vleermuizen
In de 1998 is dit park niet onderzocht. Tussen 2008-2018 zijn gewone dwergvleermuis, laatvlieger en
watervleermuis waargenomen.
Dit jaar hebben we alleen gewone- en ruige dwergvleermuis aangetroffen. In totaal zijn er dus 4
soorten vastgesteld in het park. Omdat we dit jaar geen laatvlieger en watervleermuis hebben
aangetroffen, zijn dit blijkbaar geen frequente bezoekers van het park. Dit is opmerkelijk, omdat je
beide soorten wel als vaste bezoekers zou verwachten in dit grote park met veel water.

Tabel 2. Waarnemingen van vleermuizen in het Westerpark. In 1998 is dit park niet onderzocht. Periode 20082018 geeft het aantal waarnemingen in de NDFF. Periode 2019 geeft het aantal hectometerhokken weer waarin
de soort is vastgesteld op de route.

Westerpark
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger

1998

2008 - 2018

2019

11

13

1

Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis

4

Watervleermuis

1

Aantal soorten

3
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Figuur 3.37. Westerpark, waarnemingen per hectometerhok.

Figuur 3.38. Westerpark, waarnemingen van ronde 1 en 2.
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4

Festivals

De gemeente heeft gevraagd ook een aantal vleermuisrondes te doen tijdens een festival. Omdat er
mogelijk effecten zijn van de festivals op vleermuizen hebben we in Bijlage 1 een korte samenvatting
gegeven van de effecten van licht en geluid op vleermuizen.

4.1

Flevopark

Festival aanpassingen op terrein en in route
Tijdens het festival ‘’Appelsap’’ in het Flevopark op 10 augustus konden we de route grotendeels
lopen. Alleen het zuidelijke stuk van de route konden we niet bereiken, omdat het festivalterrein was
afgezet. Hierbij hebben we dus iets afgeweken van de route; deze alternatieve route is weergegeven
in figuur 4.1. Tijdens het festival was er extra verlichting aangebracht rond enkele delen van de
route. De delen van de route waar extra verlichting was aangebracht ten behoeve van het festival is
eveneens weergegeven in figuur 4.1.
Geluid afkomstig van het festival was over de hele route te horen. De ronde startte in de
noordwestpunt en we hebben met de klok mee gelopen. Het laatste deel van de route liepen we
tussen de bezoekers die het festivalterrein verlieten.
Vleermuiswaarnemingen
Tijdens het festival ‘’Appelsap’’ op 10 augustus zijn voornamelijk gewone dwergvleermuizen
waargenomen. We hebben ze over het hele terrein aangetroffen, ook boven de extra verlichte delen
van het park en boven de grote mensenmassa.
Daarnaast zijn er meervleermuizen, laatvliegers en één ruige dwergvleermuis gehoord aan de
noordoostzijde van de route bij het Nieuwe Diep. Bij de overige rondes zijn ruige dwergvleermuizen
wel over de gehele route gehoord.
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Figuur 4.1. Aanpassingen in en op de route ivm het festival.
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Figuur 4.2. Vleermuiswaarnemingen op de route tijdens het festival.
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4.2

Gaasperpark

Festival aanpassingen op terrein en in route
Bij het bezoek aan het Gaasperpark tijdens het ‘’Guilty pleasure’’ festival op 27 juli hebben we niet
hoeven afwijken van de route. De route liep geheel om het festival terrein heen. Tijdens het bezoek
zijn allebei de routes rond de Gaasperplas gelopen. Rond de routes was geen extra verlichting
aangebracht voor het festival.

Figuur 4.3. Festivalterrein in het Gaasperpark.
Vleermuiswaarnemingen
Tijdens het ‘’Guilty pleasure’’ festival hebben we alleen gewone dwergvleermuizen aangetroffen, dit
in tegenstelling tot de twee reguliere ronden waarbij we vijf verschillende soorten aantroffen. Wel
zijn de gewone dwergvleermuizen verspreid over de hele route aangetroffen.
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Figuur 4.4. Vleermuiswaarnemingen in het Gaasperpark tijdens het festival.
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4.3

Sloterpark

Festival aanpassingen op terrein en in route
In het Sloterpark zijn er tijdens het weekendfestival ‘Loveland’ twee vleermuisbezoeken uitgevoerd.
Het eerste bezoek vond plaats op zaterdag 10 augustus tussen 22.00 en 22.30 uur en is er alleen op
het festivalterrein geluisterd naar vleermuizen. Tijdens het veldbezoek van zondag 11 augustus is er
geluisterd langs de volledige wandelroute, inclusief die van het festivalterrein.
Op het festivalterrein is langs een aantal delen van route extra verlichting geplaatst (figuur 4.5).
Vleermuiswaarnemingen
Tijdens het bezoek van zaterdag hebben we langs de route geen vleermuizen waargenomen. Op
zondag zijn er wel vleermuizen waargenomen. Ondanks de verlichting, muziek en mensenmassa
hebben we vleermuizen op verschillende delen van het festivalterrein waargenomen. Het gaat hier
om twee soorten vleermuizen, de gewone- en ruige dwergvleermuis. In het zuiden is aan de rand
van het festivalterrein de ruige dwergvleermuis waargenomen boven een waterpartij. Het
festivalgeluid was hier minder goed te horen en de extra lampen schenen grotendeels op het
wandelpad en enkele omliggende bomen (figuur 4.5). De gewone dwergvleermuizen, die tijdens het
festival zijn waargenomen, vlogen wel op de route met extra verlichting, in de buurt van een
podium, boven feestvierende festivalgangers.
De weersomstandigheden en temperatuur waren beide dagen hetzelfde. Het is lastig te verklaren
waarom er op zondag wel vleermuizen vlogen en op zaterdag niet. Dit kan zijn dat er op zondag een
kleiner gedeelte van het festival gebruikt werd en er dus minder verstoring plaatsvond. Er was
namelijk één podium minder waardoor er minder verlichting, geluid en activiteit van mensen in het
zuidelijke gedeelte van het festivalterrein plaatsvond.

Figuur 4.5. Locaties op het festivalterrein waar de ruige dwergvleermuis (links) en gewone
dwergvleermuis (rechts) vlogen.
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Figuur 4.6. Aanpassingen in en op de route ivm het festival.
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Figuur 4.7. Vleermuiswaarneming op de route tijdens het festival.
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4.4

Westerpark

Festival aanpassingen op terrein en in route
In het Westerpark is er tijdens het festival ‘Milkshake’ een vleermuisinventarisatieronde uitgevoerd.
De route ligt om het festivalterrein heen waardoor dezelfde route is gelopen als de overige rondes.
In het middendeel van het park was veel extra verlichting geplaats en de muziek goed hoorbaar.

Figuur 4.8. Aanpassingen op de route vanwege het festival.
Vleermuiswaarnemingen
Op de route hebben we tijdens het festival ‘Milkshake’ twee vleermuissoorten waargenomen,
gewone- en ruige dwergvleermuis. De meesten dieren zijn aan de oost- en westkant van de route
waargenomen. Opvallend is de afwezigheid van vleermuizen in het middendeel. In verband met het
festival was er in dit deel extra verlichting geplaatst en was de muziek goed hoorbaar (ook via de
batdetector). In de donkere delen van het park (met name in het oosten) hebben we meerdere
foeragerende vleermuizen waargenomen. Er was met name veel activiteit in de omgeving van de
vijver. De vleermuizen ten zuiden van het festivalterrein vlogen in de luwte van bosschages waar
geen verlichting geplaatst was en het geluid van het evenement niet te horen.
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Figuur 4.9. Vleermuizen op de route tijdens het festival.

Vleermuizen in de stadsparken van Amsterdam - 2019 – Van den Tempel et al.

65

5
•
•
•
•
•
•
•

•

Conclusies
De parken zijn belangrijk voor vleermuizen, want in alle parken zijn vleermuizen vastgesteld.
Er zijn tenminste twee soorten in elk park waargenomen, zie figuur 5.1.
De parken aan de randen van Amsterdam bevatten een hogere vleermuisrijkdom dan de
parken meer richting het centrum.
Het uitvoeren van twee inventarisatierondes geeft een redelijk goed beeld van de aanwezige
soorten.
Uit de 4 minuten punttellingen bij de watergangen blijkt dat veel parken ook van belang zijn
voor water- en meervleermuis
Rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis en grootoorvleermuis komen sporadisch voor
in de parken.
Er lijken effecten te zijn van de festivals op vleermuizen:
o In sommige parken vliegen gewone dwergvleermuizen in de extra verlichting boven de
mensenmassa.
o In sommige parken leek de verlichting vermeden te worden door vleermuizen.
o Andere soorten dan de gewone dwergvleermuis zijn niet in de extra verlichte delen gezien.
Het is echter onzeker wat de exacte oorzaak van de verschuivingen in waarnemingen is tijdens
de festivals. Eén bezoek is te kort om hier conclusies aan te verbinden.

Figuur 5.1. Overzicht van alle onderzochte parken en het totaal aantal soorten per park.
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Bijlage 1 Vleermuizen en verstoring
Vleermuizen en geluid
Vleermuizen hebben een specialistisch gehoororgaan dat zeer hoge frequenties kan opvangen. Zij
gebruiken ultrasoon geluid (geluid boven de 20 kHz) voor hun echolocatiesysteem. Dit zijn
frequenties, die buiten het gehoorbereik van mensen liggen. De gevoeligheid van de oren wordt
naast de frequentie ook bepaald door de geluidssterkte (in decibels, dB). Vleermuizen kunnen
bepaalde frequenties alleen waarnemen als de geluidssterkte hoog is, terwijl ze andere frequenties
ook zeer goed bij een lage geluidssterkte kunnen horen. (Bron; De levende natuur).
Het blijkt dat er maar een kleine overlap is tussen het geluid van festivalmuziek en het geluid dat
vleermuizen kunnen waarnemen. De overlap van festivalmuziek en de gevoeligheid van het gehoor
van vleermuizen ligt tussen de frequenties van 4 kHz (ondergrens voor zeer geluidsgevoelige
vleermuizen als gewone grootoorvleermuis) tot 20 kHz (bovengrens hoorbaar voor de mens). Voor
de meeste vleermuizen beginnen de relevante frequenties zelfs pas bij 15 kHz.
Echter, deze hoogfrequente geluiden dragen niet ver, waardoor ritselende bladeren door de wind al
sneller meer hoogfrequent geluid produceren dan festivalgeluid.
De conclusie van grootschalig monitoringsonderzoek bij een hardcore festival in Nederland in 2017
was dan ook dat de geluidgevoelige gewone grootoorvleermuis zich niet anders gedraagt tijdens het
festival dan daarvoor en daarna. Hierbij is gekeken naar locatie van verblijfplaatsen, tijdstip van
uitvliegen en foerageergedrag en gebied. Het onderzoek wijst uit dat de verstoring door de tijdelijke
geluidstoename niet kon worden vastgesteld. (Jansen et al., 2017)
Ook van het Amsterdamse bos is bekend dat een kolonie rosse vleermuizen in het bosperceel naast
het festivalterrein zit. Deze dieren zitten hier niet constant, maar keren steeds weer terug. Ook
zitten er in hetzelfde bosperceel territoria van mannelijke dieren. Ook hier lijken de rosse
vleermuizen geen permanente hinder te ondervinden van de festivals. Of er verstoring is tijdens
festivals is niets over te zeggen in dit geval.

Vleermuizen en licht
Als nachtactieve dieren hebben vleermuizen ogen die evolutionair zijn aangepast aan lage
lichtintensiteit. Hun ogen hebben t.o.v. mensen, relatief veel staafjes (zwart-wit gevoelig en hogere
lichtgevoeligheid) en weinig kegeltjes (kleurgevoelig en relatief lagere gevoeligheid.
Licht kan vleermuizen op verschillende manieren verstoren. Vleermuizen kunnen door verlichting
later hun verblijfplaats verlaten, waardoor er minder tijd is om te foerageren. Verblijfplaatsen
kunnen totaal verlaten worden, waardoor ze op zoek moeten naar een nieuwe geschikte
verblijfplaats. Ook kunnen vleermuizen verlichte foerageergebieden vermijden.
De kleur/intensiteitgevoeligheid van vleermuisogen is in verhouding tot die van mensen verschoven
in de richting van ver blauw en ultraviolet. Dat betekent dat de frequenties/kleuren aan de rode kant
van het spectrum door vleermuizen veel minder goed worden waargenomen. In een grootschalig
onderzoek ‘Licht op natuur’ is aangetoond dat lichtschuwe soorten als grootoorvleermuizen en
myotis soorten (oa watervleermuis en meervleermuis) naast in het donker ook in rood licht
foerageren, terwijl groen en wit gemeden wordt (Spoelstra et al., 2017). Dwergvleermuizen
daarentegen werden vaker in wit en groen licht waargenomen dan in rood of in totaal donker.
Om lichtverstoring tot een minimum te beperken kunnen twee dingen worden gedaan.
1. Gericht licht gebruiken, wat weinig verstrooiing heeft (LED lichten).
2. Lichten gebruiken in het rode spectrum (Nieuwsbericht website Zoogdiervereniging).
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