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Geachte heer  Belksma,   
 
Via de te lefoon hebben we van u de vraag gekregen of  gecheckt  kan worden 
of  er  meervleermuizen of  andere  v leermuizen  in de kerk van Tjerkgaast 
verbli jven.  Dit  vanwege werkzaamheden die  zulle n worden ui tgevoerd aan de  
toren van de kerk .  Het  is  hierbi j  vooral van belang om vast te stel len of  er  op 
het moment van schri jven vleermuizen in de kerk verbli jven en of  de 
voorgenomen werkzaamheden gepaard kunnen gaan met een negatie f  effect 
op in de kerk verbli jvende  vleermuizen.  

 
Om deze vraag te  kunn en beantwoorden is  de kerk op vri jdag 20 september  
j l .  bezocht.  Ti jdens  di t  bezoek is  met een zaklamp gezocht naar v leermuizen 
die zichtbaar aanwezig zi jn en is  tevens  geluisterd of  zich in het gebouw nog 
vleermuizen bevinden.  Tevens is  een inschatt ing gemaakt  of  de  voorgenomen 
werkzaamheden een negatief  effec t op vleermuizen kunnen hebben.  Middels  
deze  briefrapportage  wil  ik u graag op de hoogte brengen van mijn 
bevindingen.  
 
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben,  
dan kunt u ui teraard bi j  mi j  of  mijn col lega ’s  terecht.  
Met vriendeli jke groet,  
 

 
 
Jelmer  Groen 
Bureau FaunaX  
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Voorgenomen werkzaamheden 
De voorgenomen werkzaamheden bestaan ui t het vervangen van timmerwerk aan de 
buitenkant van de  toren van de kerk.  
 

 
F ig uur  1 . :  He t  h out werk  v a n  d e  toren  v a n  d e  k erk  z a l  word en  v erv a n g en .  

 
Bevindingen 
In de kerk van Tjerkgaast verbli j f t  al  jaren een kraamkolonie van 300+ individuen 
van de meervleermuis .  Dit betreft een zeldzame soort waarvan de tota le Neder landse  
populatie  op ongeveer  10 .000 individuen geschat wordt .  Vleermuizen maken vaak 
gebruik van een netwerk aan verbli j fplaatsen  wat onder andere inhoud dat over het  
algemeen op een andere plek overwinterd wordt dan de locatie waar het  
kraamverbli j f  zich bevindt.  Er  zi jn echter  gevallen bekend van meervleermuizen die  
dicht bi j  hun zomerverbli j f  overwinteren. Op basis  van li teratuur kan ove rwintering 
in de  kerk van Tjerkgaast  dan ook niet worden ui tges loten.  Ti jdens  het bezoek op 20  
september 2019 zi jn op de zolder van de kerk twee meervleermuizen aangetroffen. 
Tevens is  minimaal één exemplaar gehoord  in de basis  van de kerktoren ter hoogte 
van de ingang naar  de  zolder.  Vast s taat dus  dat zich op het moment van schri jven 
vleermuizen in de kerk bevinden. Het is  niet duideli jk of  deze individuen nog weg 
zul len trekken om elders te overwinteren,  of  overwinteren in de kerk zel f .  
 
 

Effect werkzaamheden spits  
Aan de binnenkant van de  toren van de kerk is  de  muur afgewerkt d .m.v .  
plaatwerk. Als  het houtwerk aan de bui tenkant wordt verwi jderd, za l er  
derhalve geen sprake zi jn van een open constructie.  Desondanks zi jn 
negatieve effecten op individuele meervleermuizen niet ui t  te s luiten, omdat 
het verwijderen van het houtwerk tot gevolg zal hebben dat het klimaat in de  
kerk ti jdeli jk za l veranderen.  
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Hier zal zeker sprake van zi jn in het deel  van de kerktoren waar op 20 
september 2019 één of  meerder e v leermuizen werden gehoord, maar ook op 
de zolder  kan het kl imaat ti jdeli jk veranderen . Tevens kan niet worden 
uitges loten dat de  voorgenomen werkzaamheden gepaard gaa n met 
verstoring van individuen, bi jvoorbeeld als  gevolg van timmerwerk.  
 

 
F ig uur  2 :  t i jd en s  h et  b ezoek  op 20  s eptem b er  2 0 19  z i jn  m eerd ere  m eerv leerm uiz en  
wa a rg en om en .  

 
Conclusie 
Op basis  van het planvoornemen,  de wi jze waarop di t  wordt gerealiseerd , de ti jd van 
het jaar  waarin deze  werkzaamheden worden uitgevoerd , en de aanwezigheid  van 
vleermuizen gedurende het bezoek op 20 september  2019, raden wij  af  om op di t 
moment de  voorgenomen werkzaamheden ui t te voeren. In tegenste l l ing tot  in 2018 ,  
toen de  werkzaamheden zich beperkten tot  de spit s  en kon worden uitges loten dat  
de werkzaamheden gepaard gaan met negatieve effecten , kunnen negatieve effecten 
in deze  si tuatie niet worden ui tges loten, wat  inhoudt dat de werkzaamheden 
wette li jk  gezien niet zonder  ontheff ing  op de  Wet natuurbescherming  kunnen 
worden uitgevoerd. Wi j  adviseren om advies in te winnen bi j  Anne -J i fke Haarsma,  
een expert  op het gebied van meervleermuizen ,  die bekend is  met de s ituatie ,  en 
gezamenli jk  tot  een geschikt  plan van aanpak  te  komen, niet al leen voor de huidige 
maar  ook voor  toekomstige werkzaamheden.  Eventueel kan het  bevoegd gezag 
(Provincie Fries land)  hierbi j  worden betrokken.  
 

  Tijdens het  bezoek op 20 september  2019 bevonden zich meervleermuizen in 
de kerk.  

  Op basis  van het planvoornemen kunnen negatieve effecten op 
meervleermuizen niet op voorhand worden ui tgesloten.  

  We adviseren om contact op te nemen met Anne -Ji fke Haarsma, een 
deskundige op het  gebied van de meervleermuis,  en gezamenli jk  tot een plan 
van aanpak te komen.  


