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Inleiding 

Dit Werkboek natuurmaatregelen behoort bij het Soorten Management Plan Etten-Leur. Het is een ‘papie-

ren versie’ van wat een applicatie moet worden die onderdeel is van www.FloraFaunaCheck.nl. Via die 

site is te raadplegen waar in Gemeente Etten-Leur in gebouwen beschermde soorten zijn vastgesteld of 

zijn te verwachten en waar bij werkzaamheden aan die gebouwen rekening mee moet worden gehouden.  

 

Aan de hand van dat Soorten Management Plan wordt een ontheffing Wet natuurbescherming aange-

vraagd bij de Provincie Noord-Brabant. Deze ontheffing wordt aangevraagd voor veel voorkomende werk-

zaamheden aan gebouwen en voor overtredingen in verband met de mogelijke aanwezigheid van de ge-

wone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger, gierzwaluw en huismus, Als deze ontheffing 

wordt verleend kunnen de betreffende werkzaamheden aan gebouwen worden uitgevoerd zonder daar-

voor van geval tot geval het traject voor het aanvragen van zo’n ontheffing te doorlopen , tenzij (ook) een 

andere beschermde soort aanwezig is of kan zijn.  

 

Een voorwaarde bij die werkzaamheden is dat de maatregelen die in dit Werkboek natuurmaatregelen 

staan worden uitgevoerd.  

  

http://www.florafaunacheck.nl/
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Stappenplan 
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Werkprotocol 1 Sloop 

Het werkprotocol maakt deel uit van het Soortenmanagementplan Gebouwen. Door werkzaamheden uit 

te voeren overeenkomstig de werkwijzen in deze werkprotocollen kan gebruik gemaakt worden van de 

generieke ontheffing Wet Natuurbescherming die op basis van het Soortenmanagementplan is afgege-

ven. De ontheffing is alleen van toepassing op de in het Soortenmanagementplan omschreven ingrepen 

en uitvoering volgens deze werkprotocollen. Volg daarbij altijd het algemene stappenplan en het beslis-

schema van het werkprotocol. Andere ingrepen of een andere werkwijzen kunnen leiden tot een overtre-

ding van de Wet natuurbescherming. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredin-

gen doden en/of verstoren te voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

 

 Omschrijving ingreep 

De bebouwing in het plangebied wordt (in zijn geheel of gedeeltelijk) gesloopt waarbij ook de huidige ter-

reininrichting (geheel of gedeeltelijk) verdwijnt. Materiaal en puin worden afgevoerd. 

 

 Mogelijke effecten  

 Vleermuizen 

Door de sloop kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Daarnaast kunnen vleermuizen 

verstoord of gedood worden als ze tijdens de sloop in het gebouw aanwezig zijn 

Gierzwaluw en huismus 

Door de sloop kunnen nestlocaties van de gierzwaluw en de huismus verloren gaan. Ook kunnen er die-

ren gedood worden als ze tijdens de sloop in het gebouw aanwezig zijn. Wanneer een groot aandeel van 

de lokale populatie gierzwaluwen of huismussen aanwezig is in de te slopen gebouwen en wordt ver-

stoord, heeft de ingreep ook een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de soorten. Voor 

de huismus kan ook functioneel leefgebied verdwijnen als gevolg van het verwijderen van de terreinin-

richting, waaronder struiken en heesters of zandige plekken. 

 

  



  

Werkboek natuurmaatregelen  t.b.v. SMP Etten-Leur RA19004-W 8 

 

  



  

Werkboek natuurmaatregelen  t.b.v. SMP Etten-Leur RA19004-W 9 

 

 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie op aanwezigheid 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

Sloopwerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden in een bepaalde periode in het jaar, wanneer de 

vleermuissoorten het minst kwetsbaar zijn. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw 

voor deze vleermuissoorten heeft. In onderstaande werktabel zijn de kwetsbare perioden per functie 

weergegeven. Voorafgaand aan sloop moet een gebouw eerst ongeschikt gemaakt worden om te voorko-

men dat vleermuizen gedood of verstoord worden. In de actieve periode van vleermuizen en buiten de 

kwetsbare periode van vleermuizen kunnen verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. De sloop kan 

daarna plaatsvinden. Verder geldt: 

• Bij aanwezigheid van kraamverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis moeten werkzaamheden uit-

gesteld worden tot na het kraamseizoen. 

• Bij aanwezigheid van een massa winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuis is maatwerk 

nodig. Dan moet een ecoloog worden ingeschakeld. 

• Kraamverblijfplaatsen van laatvliegers mogen nooit worden verstoord, aangetast of vernield. Bij 

renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te worden. Waar 

dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provincie Utrecht. 

 

Werktabel  1. Kwetsbare periode en planning van ongeschikt maken gebouw voor sloopwerkzaamheden 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                          

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Klein winterverblijf                         

Hoge potentie                         

                         

Ongeschikt maken                         

 

Permanente voorzieningen 

Het is noodzakelijk om voldoende verblijfplaatsen beschikbaar te hebben, zodat de populaties gewone 

dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en laatvliegers in een gunstige staat van instandhouding kun-

nen blijven voortbestaan.  

Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen verblijfplaats die verdwijnt moeten alternatieve 

verblijfplaatsen binnen een straal van 200 meter van de oorspronkelijke locatie gerealiseerd worden. De 

woningen moeten daarvoor geschikt worden gemaakt door maatregelen uit het Werkprotocol 9 ‘Realise-

ren voorzieningen in bestaande bouw’ toe te passen. 

Indien nieuwbouw gerealiseerd wordt, moeten voorzieningen aan de hand van Werkprotocol 10 ‘Realise-

ren van voorzieningen in nieuwbouw’ worden toegepast. Nieuwbouw kan worden gebruikt om een flinke 
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plus te realiseren op de salderingsboekhouding. Er moeten verschillende typen voorzieningen gereali-

seerd worden in de nieuwbouw. 

Tijdelijke voorzieningen 

Een van de uitgangspunten van het SMP is dat er op voorhand al voldoende verblijfplaatsen aanwezig of 

gecreëerd zijn. Hierdoor zijn tijdelijke alternatieve voorzieningen overbodig Uit de salderingsboekhouding 

van verblijfplaatsen van de gemeente Etten-Leur blijkt of er voldoende verblijfplaatsen zijn.  Wanneer uit 

de salderingsboekhouding blijkt dat er nog niet genoeg verblijfplaatsen alternatieven zijn, moet dit eerst 

worden opgevangen met de permanente maatregelen zoals hierboven beschreven. Daarbij moet ook re-

kening worden gehouden met de gewenningsperiode zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is 

beschreven in Werkprotocol 11. Is dat in het uiterste geval ook niet mogelijk, dan moeten er tijdelijke 

voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Reali-

seren tijdelijke voorzieningen’. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer sloop op grote schaal plaatsvindt (zoals sloop van meerdere woningen) en er zijn verblijf-

plaatsen aanwezig of de potentie voor vleermuizen is hoog, dan is het nodig om te faseren in tijd en 

ruimte. Op deze manier verdwijnen het functionele leefgebied en de verblijfplaatsen niet in een keer. 

Vleermuizen krijgen alternatieven geboden in de nieuwbouw en nieuwe terreininrichting, voordat een 

nieuw deel van de verblijfplaatsen verdwijnt. 

• Bij grootschalige werkzaamheden wordt altijd een ecoloog betrokken om te waarborgen dat alle 

maatregelen op de juiste wijze worden toegepast en om de uitvoering te begeleiden.  

• Bij sloopwerkzaamheden in periode van mei t/m juli: er is een veldbezoek noodzakelijk binnen 7 da-

gen voor aanvang van de werkzaamheden. Gedurende een hele nacht moet onderzocht worden of 

vleermuizen zich in de bebouwing bevinden en welke functies aanwezig zijn. Dit veldbezoek moet uit-

gevoerd worden door een deskundig ecoloog, die voldoet aan de voorwaarden die door RVO gesteld 

worden .  

o Wordt een kraamverblijfplaats aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld wor-

den tot augustus, na het kraamseizoen. 

o Wordt een zomer- of een paarverblijf aangetroffen, dan moet het gebouw ongeschikt worden 

gemaakt voor vleermuizen voordat wordt overgegaan tot sloop. 

o Wanneer geen vleermuizen worden aangetroffen moet het gebouw ook ongeschikt gemaakt 

worden voor vleermuizen voordat overgegaan wordt tot sloop. 

• Bij werkzaamheden in april of in augustus t/m oktober: de bebouwing kan zonder veldcontrole onge-

schikt gemaakt worden.  

• Het gebouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt:  

o Minimaal drie dagen voorafgaand aan de sloop (waarbij de avondtemperatuur op alle dagen 

minimaal 10 ºC bedraagt) moeten in de muren van het gebouw gaten gemaakt worden om 

tocht te creëren. Hierdoor wordt het microklimaat verstoord en raakt de verblijfplaats onge-

schikt. Tocht kan gemaakt worden door: 

 

 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige
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▪ Gaten maken iets boven maaiveld, om de meter én de bovenzijde spouw vrijgema-

ken. Hierdoor ontstaat trek/schoorsteeneffect van tocht van onder naar boven over 

de gehele breedte van de gevel, of 

▪ Op de hoeken van het gebouw worden gaten gemaakt (meestal door bakstenen er 

uit te slaan) op zoveel mogelijk plekken vanaf maaiveld tot aan de dakrand.  

o Tegelijkertijd moet, indien aanwezig, een deel van de dakpannen worden verwijderd. 

o Ook alle boeiborden en windveren moeten handmatig worden verwijderd. 

o Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie 

dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens wordt 

overgegaan tot de sloop. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt 

ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten. 

• Verblijfplaatsen mogen ook ongeschikt worden gemaakt tijdens de actieve periode (maar buiten de 

kwetsbare periode!) van vleermuizen (zie Werktabel  1), zodat er in een andere periode gesloopt kan 

worden. De voorwaarde is dat er voldoende alternatieve verblijfplaatsen aanwezig zijn. Ongeschikt 

maken gaat dan als volgt: 

o Plaats op de open stootvoegen op de gevel exclusion flaps of tubes, maak alle ander kieren 

op de gevel dicht met purschuim. 

o Zet alle loodslabben open. 

o Plaats over 95% van de kantpannen een PU rugvulling of dicht de kieren met purschuim en 

plaats over de overgebleven openingen exclusion flaps of tubes; 

o Wanneer kieren bij boeiborden, windveren, dakgoten of andere houten betimmeringen aan-

wezig zijn dienen deze voor 95% afgedekt te worden met een PU rugvulling. Bij de overge-

bleven kieren moeten exclusion flaps of tubes geplaatst worden; 

o Verwijder na drie opeenvolgende nachten met een avondtemperatuur boven de 10°C alle 

exclusion flaps of tubes en dicht deze kieren en gaten af. 

 

 Gierzwaluw 

Planning 

Sloopwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden buiten de kwetsbare periode, het broedseizoen, van de 

gierzwaluw. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half april tot en met augustus. Sloopwerk-

zaamheden kunnen dus plaatsvinden tussen september en april.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

 

Permanente voorzieningen 

Het is noodzakelijk om voorafgaande aan de sloop voldoende alternatieve nestgelegenheden beschikbaar 

te hebben, zodat de populatie gierzwaluwen in een gunstige staat van instandhouding kan blijven voort-

bestaan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen nestlocatie die verdwijnt moeten alter-

natieve nestlocaties binnen een straal van 200 meter van de oorspronkelijke nestlocatie gerealiseerd wor-

den. Hierbij moeten woningen geschikt worden gemaakt, door maatregelen uit Werkprotocol 9 
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‘Realiseren voorzieningen in bestaande bouw’ toe te passen. Indien nieuwbouw gerealiseerd wordt moet 

Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’ worden toegepast. 

Tijdelijke voorzieningen 

In het kader van het SMP moeten op voorhand maatregelen worden getroffen, waardoor het treffen van 

tijdelijke voorzieningen overbodig is. Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er niet genoeg al-

ternatieven zijn, zal dit moeten worden opgevangen met het treffen van permanente maatregelen zoals 

hierboven beschreven en in Werkprotocol 9 ‘realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ en Werk-

protocol 10 ‘realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’. Daarbij moet ook rekening worden gehouden 

met de gewenningsperiode zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkproto-

col 11. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer sloop op grote schaal plaatsvindt (zoals sloop van meerdere woningen), en er zijn gierzwa-

luwnesten aangetroffen of er is sprake van een gierzwaluw-hotspot, dan is het nodig om te faseren in 

tijd en ruimte. Op deze manier verdwijnen de nestlocaties niet in een keer. Gierzwaluwen krijgen al-

ternatieven geboden in de nieuwbouw, voordat een nieuw deel van de nestlocaties verdwijnt.   

• Bij grootschalige werkzaamheden wordt een ecoloog betrokken om te waarborgen dat alle maatrege-

len op de juiste wijze worden toegepast en om de uitvoering te begeleiden. 

• In het geval van werkzaamheden in een hotspot van gierzwaluwen, dient sloop eerst plaats te vinden 

bij woningblokken zonder gierzwaluwnesten. In de nieuwbouw moeten alternatieve nestlocaties gere-

aliseerd worden voordat de woningen met nesten worden gesloopt. 

 

 Huismus 

Planning 

Sloopwerkzaamheden moeten uitgevoerd worden buiten de kwetsbare perioden van de huismus. Kwets-

bare perioden zijn het broedseizoen en vorstperioden in de winter. Het broedseizoen van de huismus 

loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september kunnen nog late legsels plaatsvinden.  

Sloopwerkzaamheden moeten in oktober of november aanvangen. Daarnaast mogen kleinere sloopwerk-

zaamheden van maximaal een tot drie woningblokken in december, januari of februari aanvangen, mits er 

geen vorstperioden zijn.  

Het is ook mogelijk om nestlocaties in oktober of november ontoegankelijk te maken, mits alternatieve 

nestlocaties al beschikbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk om de sloop in een andere periode uit te voeren, 

waaronder ook het broedseizoen. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Vorstperiodes                         

Totaal                         
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Permanente voorzieningen 

Het is noodzakelijk om voldoende nestgelegenheid beschikbaar te hebben, zodat de populatie huismus-

sen in een gunstige staat van instandhouding kan blijven voortbestaan.  

Voor elk gebouw met een hoge potentie of een aangetroffen nestlocatie die verdwijnt moeten alternatieve 

nestlocaties binnen een straal van 200 meter van de oorspronkelijke locatie gerealiseerd worden. Alterna-

tieve nestlocaties kunnen gerealiseerd worden door de maatregelen uit Werkprotocol 9 ‘Realiseren voor-

zieningen in bestaande bouw’ toe te passen. 

Wanneer sprake is van nieuwbouw moet Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’ 

worden toegepast.  

Tijdelijke voorzieningen 

In het kader van het SMP moeten op voorhand maatregelen worden getroffen, waardoor het treffen van 

tijdelijke voorzieningen overbodig is. Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er niet genoeg al-

ternatieven zijn, zal dit moeten worden opgevangen met het treffen van permanente maatregelen zoals 

hierboven beschreven en in Werkprotocol 9 ‘realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ en Werk-

protocol 10 ‘realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’. Daarbij moet ook rekening worden gehouden 

met de gewenningsperiode zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkproto-

col 11. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer sloop op grote schaal plaatsvindt (zoals sloop van meerdere woningen), en er zijn huismus-

nesten aangetroffen of sprake van een huismus-hotspot, dan is het nodig om te faseren in tijd en 

ruimte. Op deze manier verdwijnen het functionele leefgebied en de nestlocaties niet in een keer. 

Huismussen krijgen alternatieven geboden in de nieuwbouw en nieuwe terreininrichting, voordat een 

volgend deel van de nestlocaties verdwijnt.  

• Bij grootschalige werkzaamheden wordt een ecoloog betrokken om te waarborgen dat alle maatrege-

len op de juiste wijze worden toegepast en om de uitvoering te begeleiden. 

• Vlak voordat de werkzaamheden plaatsvinden moeten handmatig alle dakpannen en kantpannen ver-

wijderd worden (buiten de kwetsbare periode). Wanneer de nestlocaties van huismussen zich achter 

houtwerk bevinden, dient ook het houtwerk handmatig verwijderd te worden. Op deze manier wordt 

voorkomen dat huismussen zich tijdens de sloop in het gebouw bevinden.  

• Verblijfplaatsen mogen ook ongeschikt worden gemaakt tijdens de actieve periode (maar buiten de 

kwetsbare periode!) van huismussen, zodat er in een andere periode gesloopt kan worden. Voor de 

onderste dakpannenrij moet dan vogelschroot worden aangebracht. Dit moet gebeuren bij alle wonin-

gen die gesloopt gaan worden. Er mogen geen grote gaten tussen het vogelschroot zitten waardoor 

de huismussen toch onder de dakpannen kunnen komen. Controleer of bij het aanbrengen van het 

vogelschroot dat huismussen niet ingesloten raken onder het dak. Ongeschikt maken van verblijf-

plaatsen mag alleen gebeuren wanneer er voldoende alternatieven voorhanden zijn. 

• Ook moeten kantpannen afgesloten worden. Door over 95% van de kantpannen een PU rugvulling te 

plaatsen, over de overgebleven openingen moeten exclusionflaps geplaatst worden om te voorkomen 

dat vleermuizen ingesloten raken. Controleer bij het aanbrengen of huismussen hierdoor niet onder 

het dak ingesloten raken. Na 3 nachten met een avondtemperatuur boven de 10°C kunnen de exclu-

sionflaps worden verwijderd en de kieren kunnen verder afgedicht worden. 
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1.3.4 Overige soorten 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten bij sloop maatregelen getrof-

fen zoals vermeld in onderstaande tabel.  

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Kerkuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Spreeuw Werk buiten het broedseizoen 

Zwarte roodstaart Werk buiten het broedseizoen 

Torenvalk Schakel een ecoloog in 

Huiszwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Boerenzwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Kauw Werk buiten het broedseizoen 

Overige soorten Schakel een ecoloog in 

 

 Zorgplicht 

Naast het werken volgens de maatregelen genoemd in het werkprotocol, geldt altijd de zorgplicht. Hier-

voor gelden onder meer de volgende richtlijnen:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 2 Isoleren spouwmuur 

 Omschrijving ingreep 

De spouwmuur van een gebouw wordt geïsoleerd. Een isolatiemateriaal (onder andere glaswol, pur-

schuim of schuimrubberen bolletjes) wordt daarvoor via kleine gaten in de voegen tussen het binnen- en 

buitenblad van de gevel gespoten. Deze gaten worden voor aanvang van de werkzaamheden in de muur 

geboord. Na het opvullen van de spouwmuur met een isolatiemateriaal worden deze gaten weer dichtge-

maakt. De ingreep duurt ongeveer een dag per woning. Het dak van het gebouw blijft ongemoeid. Onder 

deze ingreep en dit werkprotocol vallen niet: 

• Isolatie door plaatsen van een extra buitenschil over het bestaande buitenblad valt niet onder dit 

Werkprotocol.  

• In de situatie dat eerst oud isolatiemateriaal uit de spouw verwijderd wordt valt niet onder dit 

werkprotocol. De effecten en maatregelen zijn daarvoor te verschillend. 

 

 Mogelijke effecten 

Isolatie kan negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of hun jaarrond beschermde verblijf-

plaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming overtreden. De maatrege-

len in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te voorkomen en verlies 

aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door isolatie kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Daarnaast kunnen vleermuizen ver-

stoord of zelfs gedood worden, wanneer ze tijdens de werkzaamheden in het gebouw aanwezig zijn.  

Gierzwaluw en huismus 

Door boren in muren en het inspuiten van isolatiemateriaal kunnen geluid en trillingen ontstaan. Hierdoor 

kunnen nestlocaties van gierzwaluw en huismus worden verstoord.  
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor aanwezigheid 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

Spouwmuurisolatie mag alleen worden aangebracht in een bepaalde periode in het jaar, wanneer vleer-

muizen het minst kwetsbaar zijn. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw voor 

deze vleermuissoorten heeft. In onderstaande tabel zijn de kwetsbare perioden per functie weergegeven. 

Vóór de werkzaamheden beginnen moeten verblijfplaatsen van vleermuizen ongeschikt worden gemaakt. 

Dat kan alleen in het actieve seizoen van deze soorten. Het is dus niet mogelijk om verblijfplaatsen onge-

schikt te maken in de winterperiode. Gedurende de winter zijn vleermuizen weinig actief en komen ze hun 

verblijfplaats maar weinig uit. Om in de winter te kunnen werken moet de bebouwing in het najaar onge-

schikt voor vleermuizen worden gemaakt. Verder geldt: 

• Bij aanwezigheid van een kraamverblijfplaats moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot 

na het kraamseizoen. 

• Voor kraamverblijfplaatsen van laatvliegers geldt dat ze niet mogen worden verstoord, aangetast 

of vernield. Bij renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te 

worden. Waar dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provin-

cie Utrecht. 

 

Werktabel  2. Kwetsbare periode en planning van ongeschikt maken gebouw voor sloopwerkzaamheden 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                          

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Klein winterverblijf                         

Hoge potentie                         

                         

Ongeschikt maken                         

 

 

Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen 

verblijfplaats die verdwijnt door het isoleren van de spouwmuur moeten er alternatieve verblijfplaatsen 

beschikbaar zijn. Alternatieven voor paarverblijfplaatsen moeten tenminste zes maanden voor de ingreep 

aanwezig zijn. Alternatieven voor zomerverblijfplaatsen moeten tenminste drie maanden voor de ingreep 

aanwezig zijn. Om een gebouw na de werkzaamheden weer geschikt te maken voor vleermuizen, moeten 

voorzieningen worden aangebracht. Er kunnen verschillende typen voorzieningen gerealiseerd worden. 

Deze worden in Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ in detail behandeld. 
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Het kan hierbij gaan om de volgende voorzieningen waarbij in overleg met een terzake deskundige eco-

loog bepaald wordt welke voorziening of een combinatie daarvan, moet worden toegepast. 

 

• Openlaten van delen van de spouwmuren over de volledige hoogte van het gebouw. Bijvoorbeeld 

bij trappenhuizen in appartementencomplexen. 

• Aanbrengen van een isolerende schil op de kopgevels van woningblokken in plaats van spouw-

muurisolatie. De spouw blijft hier dus open. Door ook toegang tot de spouw te realiseren ont-

staan geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen. 

• Bouwen van een schijnmuur met schijnspouw die toegankelijk is voor vleermuizen, voor de ge-

isoleerde kopgevels van woningblokken. 

• Aanbrengen van gevelbetimmering die geschikt is voor vleermuizen op de kopgevels. 

• Openhouden van de top van de spouwmuur, waarbij de spouw 40 centimeter onder de nok van 

het dak open blijft. 

• Inbouwen van vleermuiskasten in de spouw, waarvan een deel geschakeld moet zijn waardoor de 

totale breedte van de aan elkaar gekoppelde kasten tenminste 70 centimeter is. 

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen. In het uiterste geval dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijde-

lijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 

‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de gewenningspe-

riode zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer (na)-isoleren op grote schaal plaatsvindt (bijvoorbeeld in meerdere woningblokken) en er 

zijn verblijfplaatsen aanwezig, dan is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze manier ver-

dwijnen de verblijfplaatsen niet in een keer. Vleermuizen behouden voldoende uitwijkmogelijkheden 

voordat een volgend deel van de verblijfplaatsen verdwijnt. De werkzaamheden moeten per woning-

blok worden uitgevoerd. 

• Bij grootschalige werkzaamheden wordt een ecoloog betrokken om te waarborgen dat alle maatrege-

len op de juiste wijze worden toegepast en om de uitvoering te begeleiden.  

• Bij werkzaamheden in de periode van mei t/m juli: er is een veldbezoek noodzakelijk binnen 7 dagen 

voor aanvang van de werkzaamheden. Gedurende een hele nacht moet onderzocht worden of vleer-

muizen zich in de bebouwing bevinden en welke functies aanwezig zijn. Dit veldbezoek moet uitge-

voerd worden door een deskundig ecoloog, die voldoet aan de voorwaarden die door RVO gesteld 

worden .  

o Wordt een kraamverblijfplaats aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld wor-

den tot augustus (na het kraamseizoen), mits er binnen 200 meter vier alternatieve kraam-

verblijfplaatsen beschikbaar zijn. Zijn deze niet beschikbaar, dan moeten alternatieve 

 

 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/ecologisch-deskundige
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kraamverblijven alsnog worden gerealiseerd en de werkzaamheden worden uitgesteld tot het 

volgende jaar. 

o Wordt een zomer- of een paarverblijf aangetroffen, dan mag het gebouw ongeschikt worden 

gemaakt voor vleermuizen  

• Bij werkzaamheden in april of in augustus t/m oktober: een veldbezoek voorafgaande aan de werk-

zaamheden is niet nodig. Wel dient de spouw eerst ongeschikt te worden gemaakt. 

• Het gebouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt:  

o In gebouwen met (een) verblijfplaats(en) van laatvlieger, ruige en/of gewone dwergvleermuis 

moeten alle openingen afgesloten worden met ‘exclusion flaps’. Deze stukken stevig plastic 

folie worden met de bovenzijde en de zijkanten tegen de muur bevestigd; aan de onderzijde 

hangen ze los. Vleermuizen kunnen wel naar buiten maar niet meer terug naar binnen. Exclu-

sion flaps moeten drie tot zeven dagen voordat de isolatiewerkzaamheden van start gaan 

worden bevestigd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen of 

exclusion flaps. 

o Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie 

dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens wordt 

overgegaan tot isolatie. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt er-

gens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten. 

o Gaan de werkzaamheden niet drie dagen na het ophangen van de exclusion flaps van start, 

dan moeten de openingen afgesloten worden met bijvoorbeeld purschuim. De exclusion 

flaps kunnen dan worden weggehaald. 

• Indien er geen vleermuizen worden aangetroffen tijdens het veldbezoek kan het pand worden geïso-

leerd. 

• Voordat isolatiemateriaal in de spouw wordt gespoten moet door middel van een ochtendronde door 

een ecoloog worden bepaald of het gebouw vrijs is van vleermuizen. Indien er toch vleermuizen wor-

den aangetroffen moeten opnieuw maatregelen worden genomen om vleermuizen te weren voordat 

wordt overgegaan op isolatie. 

 

 Gierzwaluw 

Aangepaste werkwijze 

Wanneer er in de periode van 15 april tot en met eind augustus gewerkt wordt en er zijn gierzwaluwen 

aanwezig of die potentie is hoog, moeten er maatregelen genomen worden om verstoring zoveel mogelijk 

te voorkomen: 

• Bij gebruik van een steiger moeten nestlocaties altijd toegankelijk blijven. Gierzwaluwen hebben 

een vrije aanvliegroute nodig van 3 meter onder de nestopening. Er moet een lage steiger wor-

den gebruikt zodat deze aanvliegroute beschikbaar blijft. Is het onvermijdelijk om een hoge stei-

ger te gebruiken, dan moet een rolsteiger worden gebruikt. De steiger mag niet langer dan een 

uur als obstakel in de aanvliegroute staan. 
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 Huismus 

Aangepaste werkwijze 

Huismussen maken jaarrond gebruik van hun nestlocatie. Zijn huismussen aanwezig of is er een hoge po-

tentie voor de aanwezigheid van huismussen, dan moeten maatregelen worden genomen om verstoring 

zoveel mogelijk voorkomen: 

• Het nest moet altijd toegankelijk blijven tijdens de werkzaamheden. Er mogen geen obstakels 

voor de ingang van het nest worden geplaatst.  

• Tijdens het broedseizoen mogen werkzaamheden niet hoger dan twee meter onder de dakgoot 

plaatsvinden. 

• Struiken en hagen moeten gehandhaafd blijven, zodat er schuilgelegenheid voor huismussen be-

schikbaar blijven. 

 

 Overige soorten 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten bij sloop maatregelen getrof-

fen zoals vermeld in onderstaande tabel. 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in 

Kerkuil Schakel een ecoloog in 

Spreeuw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Zwarte roodstaart Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Torenvalk Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Huiszwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Boerenzwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten de werkzaamheden zodanig 

worden aangepast dat een verstoring wordt voorkomen. Er moet 2 meter afstand worden bewaard tot 

het nest. Voor aanvang van de werkzaamheden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepa-

len of dieren binnen het plangebied aanwezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stil gelegd worden, er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 3 Vervangen goten, boeiborden, windveren 

 Omschrijving ingreep 

Bestaande dakgoten, boeiborden en windveren worden verwijderd en een nieuwe constructie wordt ge-

plaatst. De nieuwe constructie wordt dusdanig bevestigd dat deze ruimte biedt aan beschermde soorten. 

De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden. 

 

 Mogelijke effecten 

Het vervangen goten, boeiborden en windveren kan negatieve effecten hebben op beschermde soorten 

en/of jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbe-

scherming overtreden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en 

verstoren te voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door het vervangen van dakgoten, boeiborden of windveren kunnen vleermuizen worden verstoord. Ook 

kunnen verblijfplaatsen (achter boeiborden of windveren of tussen gevel en dakgoot) verloren gaan als 

deze na de ingreep niet meer toegankelijk zijn.  

Gierzwaluw en huismus 

Door het vervangen van dakgoten, boeiborden of windveren kunnen nestlocaties van gierzwaluw en huis-

mus verloren gaan. Wanneer deze ingreep bij meerdere gebouwen en binnen een hotspot van huismus of 

gierzwaluw plaatsvindt, kan de verstoring van invloed zijn op de wezenlijke staat van instandhouding van 

de soort. 
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezigheid 

van de soort 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in een bepaalde periode in het jaar, wanneer vleer-

muizen het minst kwetsbaar zijn. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw voor 

deze vleermuissoorten heeft. In onderstaande tabel zijn de kwetsbare perioden per functie weergegeven. 

Buiten de kwetsbare perioden kunnen verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden, mits er voldoende 

alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving beschikbaar zijn. Zijn de verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt, 

dan mogen de werkzaamheden ook plaatsvinden tijdens de kwetsbare periode in de winter. Verder geldt: 

• Zijn kraamverblijfplaatsen aanwezig, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot na het 

kraamseizoen. 

• Voor kraamverblijfplaatsen van laatvliegers geldt dat ze niet mogen worden verstoord, aangetast 

of vernield. Bij renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te 

worden. Waar dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provin-

cie Utrecht. 

 

 

Werktabel  3. Kwetsbare periode en planning van ongeschikt maken gebouw voor sloopwerkzaamheden 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                          

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Klein winterverblijf                         

Hoge potentie                         

                         

Ongeschikt maken                         

 

 

Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen 

verblijfplaats moeten er alternatieve verblijfplaatsen worden aangeboden binnen een straal van 200 meter 

van de oorspronkelijke locatie. 

  

Na de werkzaamheden moeten binnen het gebouw voldoende verblijfplaatsen voor vleermuizen beschik-

baar zijn, ook als deze in eerste instantie niet aanwezig waren. Verblijfplaatsen kunnen worden 
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gerealiseerd door een kleine ruimte tussen de dakgoot en de gevel te maken, of een kleine opening bij de 

windveren of boeiborden. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ wordt 

het toepassen van deze voorzieningen in detail behandeld. Deze maatregelen moeten opgenomen wor-

den in de salderingsboekhouding. 

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de gewenningsperiode zoals die 

geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. In het uiterste geval dat perma-

nente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het 

treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’.  

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer werkzaamheden op grote schaal plaatsvinden (bijvoorbeeld in meerdere woningblokken) en 

er zijn meerdere verblijfplaatsen aanwezig, dan is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze 

manier verdwijnen de verblijfplaatsen niet in een keer. Vleermuizen behouden voldoende uitwijkmo-

gelijkheden voordat een volgend deel van de verblijfplaatsen verdwijnt. De werkzaamheden moeten 

per woningblok worden uitgevoerd. 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden moet een ter zake deskundig ecoloog met behulp van een en-

doscoop controleren of vleermuizen aanwezig zijn in spleten tussen boeiborden, windveren of dak-

goot.  

o Wanneer geen vleermuizen worden aangetroffen kunnen boeiborden, windveren of dakgoten 

verwijderd worden. 

o Indien vleermuizen worden aangetroffen moeten de werkzaamheden uitgesteld worden. Er 

moeten exclusion flaps worden geplaatst en alle overige kieren moeten worden afgedekt met 

een PU rugvulling. 

• Bij het plaatsen van de steiger moeten alle invliegopeningen van de spouwmuur (anders dan die via 

dakgoten, boeiborden of windveren) bereikbaar blijven. Frames of platformen van steigers moeten 

een meter onder open stootvoegen of dakrand worden geplaatst. Steigerdoeken moet voor zonson-

dergang opgerold worden en mogen pas weer uitgerold worden na zonsopkomst.  

 

 Gierzwaluw 

Planning 

Dakgoten, windveren of boeiborden moeten vervangen worden buiten de kwetsbare periode van de gier-

zwaluw, namelijk het broedseizoen. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half april tot en met 

augustus. De werkzaamheden moeten daarom plaatsvinden tussen september en begin april.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Werkzaamheden                         
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Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven 

voortbestaan. Bij het vervangen van de dakgoot moet de ruimte tussen dakgoot en gevel geschikt worden 

gehouden of gemaakt als nestlocatie. Dit kan door spleten tussen de dakgoot en de gevel te realiseren of 

door gaten in gootbekisting of onder boeiborden te maken. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen 

in bestaande bebouwing’ staat de toe te passen werkwijze beschreven. 

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen. In het uiterste geval dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijde-

lijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 

‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. 

 

 Huismus 

Planning 

Het vervangen van goten, boeiborden of windveren moet uitgevoerd worden buiten de kwetsbare perio-

den van de huismus. Kwetsbare perioden zijn het broedseizoen en vorstperiodes in de winter. Het broed-

seizoen van de huismus loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september kunnen nog late 

legsels plaatsvinden.  

Vervangen van de dakgoten, windveren of boeiborden moet in oktober of november aanvangen. Als het 

niet vriest kunnen de werkzaamheden ook in december, januari en februari plaatsvinden. Wanneer nestlo-

caties in oktober of november ontoegankelijk zijn gemaakt mogen werkzaamheden ook in een kwetsbare 

periode plaatsvinden, mits er voldoende alternatieve nestlocaties beschikbaar zijn. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Vorstperiodes                         

Werkzaamheden                         

 

 

Permanente voorzieningen 

Huismussen hebben voldoende nestlocaties nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voortbe-

staan. Voor elk geschikte nestlocatie met een hoge potentie of aangetroffen nestlocatie die tijdens de 

werkzaamheden verdwijnt of wordt aangetast moeten alternatieve nestlocaties worden aangeboden. Bij 

vervangen van de dakgoot moeten de onderste rijen dakpannen na de ingreep toegankelijk zijn voor huis-

mussen. 

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de gewenningsperiode zoals die 
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geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. In het uiterste geval dat perma-

nente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het 

treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer het vervangen van dakgoten, boeiborden of windveren op grote schaal plaatsvindt (bijvoor-

beeld in meerdere woningblokken) en er zijn huismusnesten aanwezig in een gebied met een hoge 

dichtheid aan huismussen, dan is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze manier zijn er 

voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar tijdens de ingreep. De werkzaamheden worden per wo-

ningblok uitgevoerd. 

• Nestlocaties moeten in het najaar ongeschikt gemaakt worden om tijdens de kwetsbare perioden van 

huismussen te mogen werken. Daarvoor moet vogelschroot onder de eerste dakpannenrij worden 

aangebracht. Het dak wordt dan ontoegankelijk voor huismussen. Voorwaarde is dat er voldoende 

alternatieven voorhanden zijn in de nabije omgeving. Na afloop van de werkzaamheden moet het vo-

gelschroot worden verwijderd of drie dakpannenrijen omhoog worden geplaatst, zodat het dak weer 

toegankelijk is voor huismussen. 

 

 Overige soorten 

Voor soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten maatregelen getroffen zoals vermeld 

in onderstaande tabel. 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in 

Kerkuil Schakel een ecoloog in 

Spreeuw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Zwarte roodstaart Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Torenvalk Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Huiszwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Boerenzwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 
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bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden.  
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Werkprotocol 4 Werkprotocol 4 - Vervangen kozijnen 

 Omschrijving ingreep 

De oude kozijnen worden verwijderd en nieuwe kozijnen worden geplaatst. Eventuele kieren worden af-

gedicht. De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden. 

 

  Mogelijke effecten  

Het vervangen van kozijnen kan negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of hun jaarrond 

beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming over-

treden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te 

voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door het aanbrengen van kozijnen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen verloren gaan. Daarnaast 

kunnen vleermuizen verstoord of gedood worden, wanneer ze achter de te vervangen kozijnen zitten.  

Gierzwaluw en huismus 

Tijdens het vervangen van kozijnen kunnen nestlocaties van gierzwaluw en huismus worden verstoord. 

Wanneer deze ingreep bij meerdere kozijnen van meerdere huizen plaatsvindt en er is een groot aandeel 

van de populatie gierzwaluwen of huismussen aanwezig, dan kan de verstoring invloed hebben op de we-

zenlijke staat van instandhouding van de soort.  
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezigheid 

van de soort 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in een bepaalde periode in het jaar, wanneer vleer-

muizen het minst kwetsbaar zijn. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw voor 

deze vleermuissoorten heeft. In onderstaande tabel zijn de kwetsbare perioden per functie weergegeven. 

Voorafgaand aan het vervangen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van vleermuizen. 

Kozijnen moeten in principe worden vervangen in de periode april tot en met oktober. Kozijnen mogen 

alleen in de winterperiode worden vervangen als de spouwmuur in het najaar ontoegankelijk is gemaakt 

met exclusion flaps of tubes. Verder geldt: 

• Bij aanwezigheid van een kraamverblijfplaats moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot 

na het kraamseizoen. 

• Voor kraamverblijfplaatsen van laatvliegers geldt dat ze niet mogen worden verstoord, aangetast 

of vernield. Bij renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te 

worden. Waar dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provin-

cie Utrecht. 

 

Verder geldt: 

• Zijn kraamverblijfplaatsen aanwezig, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot na het 

kraamseizoen. 

• Voor kraamverblijfplaatsen van laatvliegers geldt dat ze niet mogen worden verstoord, aangetast 

of vernield. Bij renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te 

worden. Waar dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provin-

cie Utrecht. 

 

 

 

Werktabel  4. Kwetsbare periode en planning van ongeschikt maken gebouw voor sloopwerkzaamheden 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                          

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Klein winterverblijf                         

Hoge potentie                         

                         

Ongeschikt maken                         
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Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Na het vervangen van de kozijnen moet de spouw weer 

toegankelijk zijn voor vleermuizen. Deze maatregelen moeten opgenomen worden in de salderingsboek-

houding.  

 

Is het onmogelijk de spouw toegankelijk te houden, dan moeten er alternatieve verblijfplaatsen gereali-

seerd worden. Deze verblijfplaatsen moeten tenminste 3 maanden voor de ingreep aanwezig zijn. Voor 

het realiseren van alternatieve verblijfplaatsen moeten de maatregelen uit Werkprotocol 9 ‘Realiseren 

voorzieningen in bestaande bouw’ toegepast worden. 

Tijdelijke voorzieningen 

Wordt de spouw ontoegankelijk en blijkt uit de salderingsboekhouding dat er niet genoeg alternatieven 

zijn, dan moet dit allereerst worden opgevangen met het treffen van permanente maatregelen. In het ui-

terste geval dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden ge-

troffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzienin-

gen’. 

Aangepaste werkwijze 

• Voor aanvang van de werkzaamheden moet enkele malen met een hamer langs alle zijden van het ko-

zijn worden geklopt. Daarna moeten de kozijnen ongeveer een kwartier ongemoeid worden gelaten. In 

die tijd moet de aannemer spleten en holtes onder het kozijn inspecteren op de aanwezigheid van 

vleermuizen.  

o Zijn vleermuizen aanwezig, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot een andere 

dag. 

o Worden er geen vleermuizen waargenomen, dan kunnen de werkzaamheden na het kwartier 

beginnen. Eventueel aanwezige vleermuizen krijgen de tijd om wakker te worden en wegkrui-

pen van het lawaai. 

• Let erop: als het kozijn is verwijderd moet de open spouw worden gecontroleerd op aanwezigheid 

van vleermuizen (laat hier geen puin opvallen). Als er vleermuizen worden aangetroffen moeten deze 

de tijd krijgen om dieper weg te kruipen in de spouw.  

• Bij vervangen van het kozijn moet voorkomen worden dat vleermuizen ingesloten raken in de spouw. 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen van vleermui-

zen (veelal open stootvoegen of kantpannen). Frames of platformen moeten een meter onder de 

stootvoegen worden geplaatst om invliegopeningen bereikbaar te houden. Steigerdoeken moet voor 

zonsondergang opgerold worden en mogen pas weer uitgerold worden na zonsopkomst. Open stoot-

voegen moeten open blijven. 

• Loodslabben mogen niet dicht gekit worden. Er moet een kleine ruimte tussen de loodslabben over-

blijven. Zo wordt een kleine verblijfplaats voor vleermuizen gecreëerd. 

• Wordt in de winter gewerkt, dan moet de spouw in september ongeschikt gemaakt worden met ex-

clusion flaps. Dit kan alleen als er alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar zijn in de nabije omgeving. 
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Zijn deze er niet, dan moeten deze alsnog gerealiseerd worden en moet er rekening gehouden wor-

den met de gewenningsperiode. De spouw wordt als volgt ongeschikt gemaakt: 

o Alle openingen die toegang geven tot de spouw, zoals stootvoegen, moeten worden afgedekt.  

o Een deskundige op het gebied van vleermuizen of op het gebied van exclusion flaps moet het 

plaatsen van de flappen begeleiden. 

o Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie 

dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven. Dit is noodzakelijk 

om vleermuizen die zich toch nog onverhoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te ge-

ven het gebouw te verlaten. Na drie dagen moeten alle kieren worden afgedicht met pur-

schuim of PU rugvulling.  

o Als de kozijnen zijn vervangen moeten alle stootvoegen en kieren weer opengemaakt worden. 

 

 Gierzwaluw 

Planning 

De kozijnen mogen het hele jaar worden vervangen. Wel moet er tijdens het broedseizoen van gierzwalu-

wen op een aangepaste wijze worden gewerkt. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half april 

tot en met augustus. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

                         

Werkzaamheden                         

 

 

Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestgelegenheden nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven 

voortbestaan. Bij het vervangen van kozijnen blijven nestlocaties voor gierzwaluw behouden. Het is 

daarom niet noodzakelijk alternatieven te realiseren. 

Tijdelijke voorzieningen 

Omdat verblijfplaatsen behouden blijven tijdens en na de werkzaamheden zijn tijdelijke voorzieningen niet 

nodig. 

Aangepaste werkwijze 

• Bij het plaatsen van de steiger moeten invliegopeningen naar de nestlocaties vrij blijven. Deze bevin-

den zich voornamelijk bij kopgevels of gevels met kantpannen. Tijdens de werkzaamheden moeten 

gierzwaluwen een vrije val van 3 meter onder het nest kunnen maken. De betekent meestal ook dat 

steigerdoeken niet gebruikt kunnen worden op deze plekken. Als alternatief kan een rolsteiger of 

hoogwerker gebruikt worden. 
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 Huismus 

Planning 

Kozijnen mogen het hele jaar worden vervangen. Tijdens de kwetsbare perioden (in het broedseizoen en 

tijdens vorstperioden in de winter) moet een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het broedsei-

zoen van de huismus loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september kunnen nog late leg-

sels plaatsvinden.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Vorstperiodes                         

                         

Werkzaamheden                         

 

Permanente voorzieningen  

Huismussen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voort-

bestaan. Met het vervangen van kozijnen blijven de nestlocaties tijdens en na de werkzaamheden behou-

den, dus het realiseren van alternatieven is niet noodzakelijk. 

Tijdelijke voorzieningen 

Nestlocaties blijven tijdens en na de ingreep behouden. Het is daarom niet noodzakelijk om tijdelijke voor-

zieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer kozijnen op grote schaal worden vervangen (bijvoorbeeld in meerdere woningblokken) en 

er zijn huismusnesten aanwezig in een gebied met een hoge dichtheid aan huismussen, dan is het 

nodig om te faseren in tijd en ruimte. De werkzaamheden worden per woningblok uitgevoerd. 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar nestloca-

ties. Deze bevinden zich voornamelijk onder dakpannen die worden bereikt via dakgoten of kantpan-

nen. De nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. De steiger moet tenmin-

ste 2 meter onder de nestopeningen blijven.  

 

 Overige soorten 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten maatregelen getroffen zoals 

vermeld in onderstaande tabel. 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in 

Steenuil Schakel een ecoloog in 

Kerkuil Schakel een ecoloog in 

Spreeuw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Zwarte roodstaart Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 
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Torenvalk Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Huiszwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Boerenzwaluw Behoud het nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 5 Reinigen gevels, vervangen voegwerk en 
schilderwerkzaamheden 

 Omschrijving ingreep 

Er wordt onderhoud gepleegd aan de gevel. Hieronder vallen: 

• schilderwerkzaamheden;  

• het reinigen van gevels met stoom of een natuurvriendelijk middel; 

• het impregneren van gevels tegen vocht en doorslag;  

• het vervangen van voegwerk, waarbij voegen worden uitgeslepen of uitgehakt en nieuwe voegen 

worden aangebracht.  

Bij deze ingreep worden geen bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd en de gevel zelf wordt niet 

gewijzigd. 

De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden. 

 

 Mogelijke effecten 

Deze onderhoudswerkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of jaar-

rond beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

overtreden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te 

voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door de onderhoudswerkzaamheden aan de gevel kunnen vleermuizen worden verstoord. Ook kunnen 

kieren worden gedicht die als verblijfplaats van vleermuizen dienden. Daarmee kunnen de volgende ver-

bodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden: 

• Artikel 3.5, lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren. 

• Artikel 3.5, lid 4: Het is verboden voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadi-

gen of te vernielen. 

Gierzwaluw en huismus 

Door de onderhoudswerkzaamheden aan de gevel kunnen gierzwaluw en huismus worden verstoord. 

Daardoor kunnen de volgende verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden: 

• Artikel 3.1, lid 4: Het is verboden vogels opzettelijk te verstoren, mits de verstoring een wezen-

lijke invloed op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort heeft. 
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezigheid 

van de soort 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

Onderhoudswerkzaamheden kunnen gedurende het hele jaar uitgevoerd worden. Tijdens kwetsbare peri-

oden van vleermuizen moet een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Wanneer deze kwetsbare pe-

rioden precies zijn, hangt af van de functie die het gebouw voor deze vleermuissoorten heeft. In onder-

staande tabel zijn de kwetsbare perioden per functie weergegeven. Verder geldt: 

• Kraamverblijfplaatsen van laatvliegers mogen worden verstoord, aangetast of vernield. Bij reno-

vatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te worden. Waar dat ab-

soluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provincie Utrecht.  

 

Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Omdat er met onderhoudswerkzaamheden aan de gevel 

geen verblijfplaatsen verdwijnen, is het treffen van permanente voorzieningen niet noodzakelijk. Het is wel 

belangrijk dat bestaande kieren niet worden afgedicht, want daarmee kunnen invliegopeningen verloren 

gaan. 

Tijdelijke voorzieningen 

Verblijfplaatsen blijven tijdens en na de ingreep beschikbaar. Het toepassen van tijdelijke voorzieningen is 

niet nodig. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden op grote schaal plaatsvinden (bijvoorbeeld in meerdere wo-

ningblokken) en er zijn meerdere vleermuisverblijfplaatsen aanwezig, dan is het nodig om te faseren 

in tijd en ruimte. Op deze manier heeft de ingreep effect op een klein deel van de lokale populatie. De 

werkzaamheden moeten per woningblok worden uitgevoerd, waarbij in een richting wordt gewerkt.  

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen (veelal via 

open stootvoegen, kantpannen of dakgoot). Frames of platformen van steigers moeten een meter on-

der deze invliegopeningen worden geplaatst. Steigerdoeken moet voor zonsondergang opgerold 

worden en mogen pas weer uitgerold worden na zonsopkomst. 

• Het is noodzakelijk dat alle stootvoegen die voor de ingreep open waren, open blijven. 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                         

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Winterverblijf                         
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5.3.2 Gierzwaluw 

Planning 

Schilderwerkzaamheden en het reinigen van de gevel mogen het hele jaar uitgevoerd worden. Voegwerk 

mag het hele jaar vervangen worden in gebieden buiten hotspots van gierzwaluwen. Wordt er tijdens het 

broedseizoen gewerkt, dan moet een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het broedseizoen van 

de gierzwaluw loopt van half april tot en met augustus.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

 

Binnen hotspots van gierzwaluwen mag voegwerk niet vervangen worden tijdens het broedseizoen, ook 

niet met een aangepaste werkwijze. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

 

Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestlocaties nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voortbe-

staan. Bij onderhoudswerkzaamheden aan de gevel blijven nestlocaties voor gierzwaluw behouden. Het 

realiseren van alternatieven is niet noodzakelijk. 

Tijdelijke voorzieningen 

Omdat verblijfplaatsen behouden blijven tijdens en na de werkzaamheden is het niet nodig tijdelijke voor-

zieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

Bij het plaatsen van de steiger moeten de aanvliegroutes naar nestlocaties vrij blijven. Deze nestlocaties 

bevinden zich voornamelijk bij kopgevels of gevels met kantpannen. Gierzwaluwen moeten een vrije val 

van 3 meter onder het nest kunnen maken. De betekent meestal ook dat steigerdoeken niet gebruikt kun-

nen worden op deze plekken. Als alternatief kan een rolsteiger of hoogwerker gebruikt worden. 

 

5.3.3 Huismus 

Planning 

Schilderwerkzaamheden en het reinigen van de gevel kunnen het hele jaar plaatsvinden. Voegwerk mag 

het hele jaar vervangen worden in gebieden buiten hotspots van huismussen. Gedurende de kwetsbare 

perioden (het broedseizoen en vorstperioden) moet een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het 

broedseizoen van de huismus loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september kunnen nog 

late legsels plaatsvinden.  
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 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Vorstperiodes                         

                         

Werkzaamheden                         

 

 

 

Binnen hotspots van huismussen mag voegwerk niet vervangen worden tijdens het broedseizoen, ook 

niet met een aangepaste werkwijze. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen hot-

spot 
                        

Vorstperiodes                         

                         

Werkzaamheden                         

 

Permanente voorzieningen  

Huismussen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voort-

bestaan. Met de onderhoudswerkzaamheden blijven de nestlocaties tijdens en na de werkzaamheden be-

houden. Het is niet noodzakelijk permanente voorzieningen te realiseren. 

Tijdelijke voorzieningen 

Met de onderhoudswerkzaamheden blijven de nestlocaties tijdens en na de ingreep behouden. Het is 

daarom niet noodzakelijk om tijdelijke voorzieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden op grote schaal plaatsvinden (bijvoorbeeld bij meerdere 

woningblokken) en er zijn huismusnesten aanwezig in een gebied met een hoge dichtheid aan huis-

mussen, is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar nestloca-

ties. Deze bevinden zich voornamelijk onder dakpannen die worden bereikt via dakgoten of kantpan-

nen. De nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. 
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 Andere soorten 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten bij sloop maatregelen getrof-

fen zoals vermeld in onderstaande tabel. 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Hanteer zelfde werkwijze als bij gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Meervleermuis Hanteer zelfde werkwijze als bij gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Tweekleurige vleermuis Hanteer zelfde werkwijze als bij gewone en ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Steenuil Schakel een ecoloog in 

Kerkuil Schakel een ecoloog in 

Spreeuw Werk buiten het broedseizoen 

Zwarte roodstaart Werk buiten het broedseizoen 

Torenvalk Werk buiten het broedseizoen en schakel een ecoloog in 

Huiszwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Boerenzwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Kauw Werk buiten het broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 6 Werkzaamheden aan de gevel 

 Omschrijving ingreep 

Er worden bouwtechnische werkzaamheden uitgevoerd aan de gevel waardoor de gevel verandert. On-

der deze werkzaamheden vallen het veranderen van de gevelindeling of het realiseren van een uitbouw. 

Door de werkzaamheden kan het gevelgroen verdwijnen, waaronder klimop of struiken. 

Wanneer de dakgoot en de dakranden worden gewijzigd moet ook Werkprotocol 3 ‘Vervangen goten, 

boeiborden en windveren’ worden geraadpleegd. Vinden er werkzaamheden aan het dak plaats, dan 

moet ook Werkprotocol 7 ‘Grote werkzaamheden aan het dak’ gevolgd worden. 

De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden. 

 

 Mogelijke effecten 

Werkzaamheden aan de gevel kunnen negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of jaarrond 

beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming over-

treden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te 

voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door werkzaamheden aan de gevel kunnen vleermuizen worden verstoord.  

Gierzwaluw en huismus 

Door werkzaamheden aan de gevel kunnen gierzwaluw en huismus worden verstoord.  
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezigheid 

van de soort 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

Bij werkzaamheden aan de gevel moet rekening gehouden worden met de kwetsbare periode van vleer-

muizen. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw voor deze vleermuissoorten heeft. 

Wordt er gewerkt gedurende kwetsbaren perioden, dan moet een aangepaste werkwijze worden gehan-

teerd om verstoringen te voorkomen. Er kan niet tijdens de kraamperiode gewerkt worden wanneer een 

kraamverblijfplaats aanwezig is. 

Er kan in de winterperiode worden gewerkt mits de gevel in september vleermuisongeschikt is gemaakt 

door middel van exclusion flaps. Er moeten in dit geval wel alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen 

beschikbaar zijn. 

 

Voor kraamverblijfplaatsen van laatvliegers geldt dat ze niet mogen worden verstoord, aangetast of ver-

nield. Bij renovatie en planmatig onderhoud dient om de verblijfplaatsen heen gewerkt te worden. Waar 

dat absoluut niet mogelijk is, dient de casus voorgelegd te worden aan de provincie Utrecht. 

 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                         

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Winterverblijf                         

 

Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Wanneer de gevel tijdens de werkzaamheden open komt 

te liggen, kan de spouwmuur eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor vleermuizen. In Werkprotocol 

9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ wordt deze maatregel in detail uitgelegd.  

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor vleermuizen, dan moet dit eerst worden opgevangen met permanente maatregelen. Daarbij 

moet ook rekening worden gehouden met de gewenningsperiode zoals die geldt voor tijdelijke voorzie-

ningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. In het uiterste geval dat permanente maatregelen niet mo-

gelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzie-

ningen Werkprotocol 11 ‘realiseren tijdelijke voorzieningen’. 
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Aangepaste werkwijze 

• Wanneer werkzaamheden aan meerdere woningblokken worden uitgevoerd en er zijn meerdere 

vleermuisverblijfplaatsen aanwezig, is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze manier heeft 

de ingreep effect op een klein deel van de lokale populatie. De werkzaamheden worden per woning 

uitgevoerd. 

• Ongeschikt maken deel van de gevel waar werkzaamheden plaats moeten vinden: 

o Als een verblijfplaats aanwezig is moeten alle openingen die toegang bieden tot de betref-

fende gevel afgesloten worden met ‘exclusion flaps’. Deze stukken stevig plastic folie worden 

aan de bovenzijde en aan de zijkanten tegen de muur bevestigd; aan de onderzijde hangen 

deze flappen los. Vleermuizen kunnen wel naar buiten maar niet meer naar binnen. Exclusion 

flaps moeten worden bevestigd drie tot zeven dagen voordat de werkzaamheden van start 

gaan, onder begeleiding van een deskundige op het gebied van vleermuizen. 

o Nadat het gebouw ongeschikt gemaakt is voor vleermuizen, dient het gebouw minimaal drie 

dagen met avondtemperaturen van meer dan 10 ºC ongemoeid te blijven alvorens de werk-

zaamheden kunnen aanvangen. Dit is noodzakelijk om vleermuizen die zich toch nog onver-

hoopt ergens in het gebouw bevinden de kans te geven het gebouw te verlaten. 

o Als de werkzaamheden zeven dagen na het ophangen van de exclusion flaps nog niet van 

start gaan, moeten de openingen afgesloten worden, bijvoorbeeld met bijenbekjes. De exclu-

sion flaps kunnen dan worden weggehaald. 

o Wanneer de werkzaamheden in de winterperiode gepland staan, moet het gebouw in het na-

jaar ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen, mits alternatieve verblijfplaatsen beschik-

baar zijn. 

• Bij het plaatsen van een steiger moeten invliegopeningen (veelal open stootvoegen, kantpannen of 

dakgoot) bereikbaar blijven. Frames of platformen van steigers moeten daarom een meter onder 

deze openingen worden geplaatst. Steigerdoeken moet voor zonsondergang opgerold worden en 

mogen pas weer uitgerold worden na zonsopkomst.  

 

 Gierzwaluw 

Planning 

Werkzaamheden aan de gevel mogen het hele jaar uitgevoerd worden. Wel moet er tijdens het broedsei-

zoen een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half 

april tot en met augustus.  

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Totaal                         

 

Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven 

voortbestaan. Bij werkzaamheden aan de gevel blijven nestlocaties voor gierzwaluw behouden, dus het 

realiseren van alternatieven is niet noodzakelijk.  
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Tijdelijke voorzieningen 

Omdat verblijfplaatsen behouden blijven tijdens en na de werkzaamheden is het niet nodig tijdelijke voor-

zieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar de nest-

locaties. Deze bevinden zich voornamelijk bij kopgevels of gevels met kantpannen. De aanvliegroutes 

naar de nestlocaties moeten bruikbaar blijven. Dit betekent dat 3 meter onder het nest vrij moet blij-

ven. De betekent meestal ook dat steigerdoeken niet gebruikt kunnen worden op deze plekken. Als 

alternatief kan een rolsteiger of hoogwerker gebruikt worden. 

 

1.1.1 Huismus 

Planning 

Onderhoudswerkzaamheden aan de gevel kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden. Wel moet gedu-

rende de kwetsbare perioden (het broedseizoen en vorstperioden) een aangepaste werkwijze worden ge-

hanteerd. Het broedseizoen van de huismus loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september 

kunnen nog late legsels plaatsvinden.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Broedseizoen                         

Vorstperiodes                         

Totaal                         

 

 

Permanente voorzieningen 

Huismussen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voort-

bestaan. Met de onderhoudswerkzaamheden blijven de nestlocaties tijdens en na de werkzaamheden be-

houden. Door huismuskasten in te bouwen als de gevel open ligt, kan een plus op de salderingsboekhou-

ding gerealiseerd worden. De details van het toepassen van deze maatregel staan in Werkprotocol 9 ‘Re-

aliseren voorzieningen bestaande bouw’ weergegeven. 

Bij werkzaamheden aan de gevel kan gevelgroen, als klimop of struiken, verdwijnen. Het groen dat ver-

dwijnt moet na de werkzaamheden teruggeplaatst worden. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen 

bestaande bouw’ wordt dit uitgelegd. 

Tijdelijke voorzieningen 

De nestlocaties blijven tijdens en na de ingreep behouden. Het is daarom niet noodzakelijk om tijdelijke 

voorzieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op grote schaal (bij meerdere woningblok-

ken), en er zijn huismusnesten aanwezig in een gebied met een hoge dichtheid aan huismussen, is 

het nodig om te faseren in tijd en ruimte. 
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• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar de nest-

locaties. Deze bevinden zich voornamelijk onder dakpannen die worden bereikt via dakgoten of kant-

pannen. De nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. 

• Tijdens het broedseizoen moet twee meter afstand tot de nestlocaties bewaard worden. 

• Gevelgroen moet zo veel mogelijk behouden blijven tijdens de werkzaamheden. Als dit niet mogelijk 

is moet er na de ingreep gevelgroen terug worden geplaatst. 

 

 Overige soorten 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in 

Kerkuil Schakel een ecoloog in 

Spreeuw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Zwarte roodstaart Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Torenvalk Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Huiszwaluw Behoud nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Boerenzwaluw Behoud nest en houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 7 Grote werkzaamheden aan het dak 

 Omschrijving ingreep 

Er vinden grootschalige werkzaamheden plaats aan het hele dak. Onder dit Werkprotocol vallen verschil-

lende typen werkzaamheden: 

• Isoleren buitenzijde van het dakbeschot: op het dakbeschot wordt een laag isolerend materiaal 

aangebracht. Dit kan folie of plaatmateriaal zijn. Voor deze werkzaamheden wordt het hele dak 

opengelegd. 

• Vervangen dakbeschot, panlatten of dakpannen van het hele dak. 

• Realiseren van toevoegingen aan het dak zoals een dakopbouw of een dakkapel over de hele 

breedte van de woning of plaatsing zonnepanelen over het gehele dakoppervlak (er blijven geen 

rijen dakpannen vrij langs de randen). 

De ingreep kan met behulp van een steiger uitgevoerd worden. 

Het isoleren van de buitenzijde van het dakbeschot door een materiaal tussen de dakpannen en het dak-

beschot te spuiten valt niet onder dit werkprotocol. De ingreep heeft een zeer negatieve invloed op be-

schermde soorten. Er zijn betere alternatieven beschikbaar. 

 

 Mogelijke effecten 

Werkzaamheden aan het dak kunnen negatieve effecten hebben op beschermde soorten en/of jaarrond 

beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming over-

treden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te 

voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door de werkzaamheden aan het dak kunnen vleermuizen worden verstoord en hun verblijfplaatsen ver-

nietigd worden.  

Gierzwaluw en huismus 

Door de werkzaamheden aan het dak kunnen gierzwaluw en huismus worden verstoord. Ook kunnen ver-

blijfplaatsen verloren gaan.  
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezigheid 

van de soort 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

De werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd in een bepaalde periode in het jaar, wanneer vleer-

muizen het minst kwetsbaar zijn. Wanneer dit precies is, hangt af van de functie die het gebouw voor 

deze vleermuissoorten heeft. In onderstaande tabel zijn de kwetsbare perioden per functie weergegeven. 

Buiten de kwetsbare perioden kunnen verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. Daarna mogen de 

werkzaamheden ook plaatsvinden tijdens de kwetsbare periode in de winter. Zijn kraamverblijfplaatsen 

aanwezig, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld worden tot na het kraamseizoen en moeten er alter-

natieve verblijfplaatsen binnen 200 meter van de locatie beschikbaar zijn. 

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Kraamverblijf                         

Zomerverblijf                         

Paarverblijf                         

Winterverblijf                         

 

Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen 

verblijfplaats moeten alternatieve verblijfplaatsen binnen een straal van 200 meter van de oorspronkelijke 

locatie gerealiseerd worden. De omliggende woningen moeten geschikt worden gemaakt met maatrege-

len uit het Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bouw’. 

Door het dak toegankelijk te houden voor vleermuizen of speciale dakkasten aan te brengen, kunnen na 

de grootschalige werkzaamheden extra voorzieningen worden gerealiseerd. Deze maatregelen worden in 

Werkprotocol 9 ‘Realiseren alternatieve verblijfplaatsen in bestaande gebouwen’ verder toegelicht. 

Tijdelijke voorzieningen 

Omdat op voorhand maatregelen moeten worden getroffen, is het treffen van tijdelijke voorzieningen 

overbodig. Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen 

beschikbaar zijn, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van permanente maatregelen (Werk-

protocol 9 en Werkprotocol 10). Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de gewenningsperiode 

zoals die geldt voor tijdelijke voorzieningen. Dit is beschreven in Werkprotocol 11. In het uiterste geval 

dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie 

voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. 
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Aangepaste werkwijze 

• Wanneer de werkzaamheden bij meerdere woningblokken plaatsvinden, waarbij meerdere vleermuis-

verblijfplaatsen aanwezig zijn, is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op deze manier heeft de 

ingreep een tijdelijk effect op een klein deel van de lokale populatie. De werkzaamheden worden per 

woningblok uitgevoerd. De planning en de werkzaamheden vinden plaats in overleg met ter zake 

kundig ecoloog. 

• Bij werkzaamheden in periode van mei t/m juli: er is een veldbezoek noodzakelijk binnen 7 dagen 

voor aanvang van de werkzaamheden. Gedurende een hele nacht moet onderzocht worden of vleer-

muizen zich in de bebouwing bevinden en welke functies aanwezig zijn. Dit veldbezoek moet uitge-

voerd worden door een deskundig ecoloog, die voldoet aan de voorwaarden die door RVO gesteld 

worden.  

o Wordt een kraamverblijfplaats aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden uitgesteld wor-

den tot augustus, na het kraamseizoen. Daarnaast moeten alternatieve kraamverblijven be-

schikbaar zijn minimaal een heel kraamseizoen voor start van de werkzaamheden. 

o Wordt een zomer- of een paarverblijf aangetroffen, dan mag het dak ongeschikt worden ge-

maakt voor vleermuizen. 

• Bij werkzaamheden in april of in augustus t/m oktober: een veldbezoek voorafgaande aan de werk-

zaamheden is niet nodig. Het dak moet wel eerst ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen voor-

dat de werkzaamheden van start gaan. 

• Het dak wordt als volgt ongeschikt gemaakt, ten minste drie dagen voorafgaande aan ingreep: 

o Bij de kantpannen moeten op verschillende plekken exclusion flaps worden geplaatst. 

o Alle overgebleven kieren moeten afgesloten worden door middel van PU rugvulling. 

o Alle loodslabben moeten worden opengezet. 

• Bij het plaatsen van de steiger moeten invliegopeningen, veelal via open stootvoegen, kantpannen of 

dakgoot, bereikbaar blijven. Frames of platformen van steigers moeten daarom een meter onder 

deze openingen worden geplaatst. Steigerdoeken moet voor zonsondergang opgerold worden en 

mogen pas weer uitgerold worden na zonsopkomst.  

• Wanneer opnieuw loodslabben worden aangebracht mogen deze niet dicht gekit worden. Er moet 

tussen de loodslabben ruimte blijven waartussen vleermuizen kunnen wegkruipen. Op deze manier 

worden er nieuwe kleine vleermuisverblijfplaatsen gerealiseerd. 

 
 Gierzwaluw 

Planning 

Werkzaamheden aan het dak moeten uitgevoerd worden buiten het broedseizoen. Het broedseizoen van 

de gierzwaluw loopt van half april tot en met augustus. Grootschalige werkzaamheden aan het dak moe-

ten dus plaatsvinden tussen september en half april.  
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Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven 

voortbestaan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen nestlocatie die verloren gaat moe-

ten alternatieve nestlocaties binnen 200 meter van de oorspronkelijke locatie beschikbaar zijn. Door het 

dak toegankelijk te houden of inbouw- of opbouwkasten te plaatsen blijven nestlocaties na de werkzaam-

heden beschikbaar. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ worden deze 

voorzieningen nader toegelicht. 

 

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen. In het uiterste geval dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijde-

lijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 

‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. 

Aangepaste werkwijze 

Omdat gewerkt wordt als gierzwaluwen niet in Nederland zijn en omdat er na de ingreep voorzieningen 

gerealiseerd moeten worden, is een aangepaste werkwijze met betrekking tot de gierzwaluw niet noodza-

kelijk. 

 

 Huismus 

Planning 

Grootschalige werkzaamheden aan het dak moeten uitgevoerd worden buiten de kwetsbare perioden van 

de huismus (broedseizoen en vorstperiodes). Het broedseizoen van de huismus loopt van maart tot en 

met augustus, maar ook in september kunnen nog late legsels plaatsvinden.  

Grootschalige werkzaamheden aan het dak moeten in oktober of november aanvangen. Daarnaast moe-

ten de werkzaamheden per woningblok uitgevoerd worden. Werkzaamheden aan een of enkele woningen 

kunnen in december, januari of februari aanvangen, mits er geen vorstperiodes zijn. Wanneer nestlocaties 

in oktober of november ontoegankelijk worden gemaakt, mogen de werkzaamheden aan het dak ook tij-

dens de kwetsbare periode plaatsvinden, mits voldoende alternatieve nestlocaties beschikbaar zijn. 
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Permanente voorzieningen 

Huismussen hebben voldoende nestlocaties nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voortbe-

staan. Voor elk gebouw met een hoge potentie of aangetroffen nestlocatie die verdwijnt of wordt 
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aangetast moeten vooraf alternatieve nestlocaties aanwezig zijn binnen een straal van 200 meter van de 

oorspronkelijke locatie. 

Door het dak toegankelijk te maken en er inbouw- of opbouwkasten op te hangen kunnen extra voorzie-

ningen voor huismussen worden gerealiseerd. In Werkprotocol ‘Realiseren voorzieningen in bestaande 

bebouwing’ worden deze voorzieningen nader toegelicht. 

Tijdelijke voorzieningen 

Omdat op voorhand maatregelen worden getroffen, is het treffen van tijdelijke voorzieningen overbodig. 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er niet genoeg alternatieven zijn, zal dit moeten worden 

opgevangen met het treffen van permanente maatregelen (Werkprotocol 10). 

 

Aangepaste werkwijze 

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden op grote schaal plaatsvinden (bij meerdere woningblok-

ken), waarbij huismusnesten aanwezig zijn in een gebied met een hoge dichtheid aan huismussen, is 

het nodig om te faseren in tijd en ruimte. 

• Om ook tijdens de kwetsbare periode te kunnen werken moet het dak ongeschikt worden gemaakt 

door vogelschroot voor de onderste dakpannenrij aan te brengen. Kantpannen moeten worden afge-

dekt met PU rugvulling en exclusion flaps. Huismussen kunnen nog wel uit maar niet meer in het dak. 

Voorwaarde is wel dat er in de nabije omgeving voldoende uitwijkmogelijkheden beschikbaar zijn en 

dat er geen huismussen ingesloten raken onder het dak. 

 

 

 Overige soorten 

 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten maatregelen getroffen zoals 

vermeld in onderstaande tabel. 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Kerkuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Spreeuw Werk buiten het broedseizoen 

Zwarte roodstaart Werk buiten het broedseizoen 

Torenvalk Werk buiten het broedseizoen en schakel een ecoloog in 

Huiszwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Boerenzwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 
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 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 8 Kleine werkzaamheden aan het dak 

 Omschrijving ingreep 

Er vindt een kleine ingreep plaats aan het dak waarbij maar enkele dakpannen van het dak verwijderd 

worden, zoals het plaatsen van een kleine dakkapel, dakraam, zonnepanelen en/of warmtepomp. Een in-

greep valt onder een kleine ingreep wanneer onaangetast blijven: de onderste vier horizontale rijen dak-

pannen geteld vanuit de goot, de vier verticale rijen dakpannen vanaf beide zijden van de woning en de 

twee horizontale rijen dakpannen vanuit de nok. Als er zoveel zonnepanelen op het daken komen zodat 

de genoemde dakpannenrijen niet ongemoeid blijven geldt het als een grote ingreep aan het dak, 

 

 Mogelijke effecten 

De kleine werkzaamheden aan hat dak kunnen negatieve effecten op beschermde soorten en/of jaarrond 

beschermde verblijfplaatsen. Daarmee worden verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming over-

treden. De maatregelen in dit werkprotocol zijn er op gericht de overtredingen doden en verstoren te 

voorkomen en verlies aan verblijfplaatsen te mitigeren. 

Vleermuizen 

Door kleine ingrepen aan het dak kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden verstoord en/of ver-

nield.  

Gierzwaluw en Huismus 

Door de kleine ingrepen aan het dak kunnen verblijfplaatsen van de gierzwaluw en de huismus worden 

verstoord en/of vernield.  
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 De soort is aanwezig of er is een hoge potentie voor de aanwezige 

soort 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Planning 

Werkzaamheden kunnen gedurende het hele jaar uitgevoerd worden. Wel moet gedurende kwetsbare 

periodes een aangepaste werkwijze worden gehanteerd om verstoringen te voorkomen. Wanneer dit pre-

cies is, hangt af van de functie die het gebouw voor deze vleermuissoorten heeft.  

 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
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Permanente voorzieningen 

Gewone en ruige dwergvleermuizen en laatvliegers hebben voldoende verblijfplaatsen nodig om als ge-

zonde populatie te kunnen blijven voortbestaan. Bij kleine werkzaamheden aan het dak moeten de plek-

ken onder het dak beschikbaar blijven als verblijfplaats voor vleermuizen. Ook moet de toegang naar het 

dak beschikbaar blijven. Deze toegang kan ook worden verbeterd door enkele kleine aanpassingen aan 

het dak te verrichten. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebouwing’ wordt het 

toepassen van deze voorzieningen in detail behandeld. Deze maatregelen moeten opgenomen worden in 

de salderingsboekhouding. 

Tijdelijke voorzieningen 

Omdat op voorhand maatregelen moeten worden getroffen, zijn tijdelijke voorzieningen overbodig. Wan-

neer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieven zijn, dan moeten permanente 

maatregelen worden genomen zoals hierboven beschreven en in Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzienin-

gen in bestaande bebouwing’ en Werkprotocol 10 ‘Realiseren van voorzieningen in nieuwbouw’. In het 

uiterste geval dat permanente maatregelen niet mogelijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden 

getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzieningen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzie-

ningen’. 

Aangepaste werkwijze 

• De onderste vier horizontale rijen dakpannen geteld vanuit de goot, de vier verticale rijen dakpannen 

geteld vanaf beide zijden van de woning en de twee horizontale rijen dakpannen vanuit de nok moe-

ten onaangetast blijven. 

• Bij het plaatsen van de steiger moeten de invliegopeningen, veelal via open stootvoegen, kantpannen 

of dakgoot, bereikbaar blijven. Frames of platformen van steigers mogen niet voor deze openingen 

worden geplaatst. Steigerdoeken moet voor zonsondergang opgerold worden en mogen pas weer 

uitgerold worden na zonsopkomst. 
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• Wanneer tijdens de werkzaamheden toch een vleermuis wordt aangetroffen moeten de werkzaamhe-

den worden gestopt. In overleg met een ecoloog kan worden besproken hoe en wanneer de werk-

zaamheden weer hervat kunnen worden.  

• Wanneer bij meerdere woningblokken kleine ingrepen aan het dak uitgevoerd worden, en er zijn 

meerdere vleermuisverblijfplaatsen aanwezig, dan is het nodig om te faseren in tijd en ruimte. Op 

deze manier heeft de ingreep effect op een klein deel van de lokale populatie. De werkzaamheden 

worden per woningblok uitgevoerd. 

 

 Gierzwaluw 

Planning 

Kleine ingrepen aan het dak mogen het hele jaar uitgevoerd worden. Wel moet er tijdens het broedsei-

zoen een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het broedseizoen van de gierzwaluw loopt van half 

april tot en met augustus.  

 

Permanente voorzieningen 

Gierzwaluwen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven 

voortbestaan. Nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden behouden blijven. Deze bevinden zich 

voornamelijk onder dakpannen die worden bereikt via dakgoten of kantpannen. Deze nestlocaties blijven 

intact zolang alle randen van het dak niet worden aangetast. Het is met kleine aanpassingen mogelijk ex-

tra nestlocaties te realiseren voor gierzwaluwen. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in be-

staande bebouwing’ staat de toe te passen werkwijze beschreven.  

Tijdelijke voorzieningen 

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er onvoldoende alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor elke verblijfplaats die verdwijnt, moet dit eerst worden opgevangen met het treffen van perma-

nente maatregelen (Werkprotocol 9 en 10). In het uiterste geval dat permanente maatregelen niet moge-

lijk zijn, moeten er tijdelijke voorzieningen worden getroffen. Zie voor het treffen van tijdelijke voorzienin-

gen Werkprotocol 11 ‘Realiseren tijdelijke voorzieningen’. 

Aangepaste werkwijze 

• De onderste vier horizontale rijen dakpannen geteld vanuit de goot, de vier verticale rijen dakpannen 

geteld vanaf beide zijden van de woning en de twee horizontale rijen dakpannen vanuit de nok moe-

ten onaangetast blijven. 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar de nest-

locaties. Deze bevinden zich voornamelijk bij kopgevels of gevels met kantpannen. De aanvliegroutes 

naar de nestlocaties moeten beschikbaar blijven. Dit betekent dat 3 meter onder het nest vrij moet 
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blijven. De betekent meestal ook dat steigerdoeken niet gebruikt kunnen worden op deze plekken. 

Als alternatief kan een hoogwerker gebruikt worden. 

 

 Huismus 

Planning 

Kleine werkzaamheden aan het dak kunnen gedurende het hele jaar plaatsvinden. Wel moet tijdens de 

kwetsbare periodes (broedseizoen en vorstperiodes) een aangepaste werkwijze worden gehanteerd. Het 

broedseizoen van de huismus loopt van maart tot en met augustus, maar ook in september kunnen nog 

late legsels plaatsvinden.  
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Permanente voorzieningen 

Huismussen hebben voldoende nestgelegenheid nodig om als gezonde populatie te kunnen blijven voort-

bestaan. Nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden behouden blijven. Die nestlocaties blijven intact 

zolang randen van het dak niet worden aangetast. Het is met kleine aanpassingen mogelijk extra nestlo-

caties te realiseren voor huismussen. In Werkprotocol 9 ‘Realiseren voorzieningen in bestaande bebou-

wing’ staat de toe te passen werkwijze beschreven.  

Tijdelijke voorzieningen 

Met de onderhoudswerkzaamheden blijven de nestlocaties tijdens en na de ingreep behouden. Het is 

daarom niet noodzakelijk om tijdelijke voorzieningen te realiseren. 

Aangepaste werkwijze 

• De onderste vier horizontale rijen dakpannen geteld vanuit de goot, de vier verticale rijen dakpannen 

geteld vanaf beide zijden van de woning en de twee horizontale rijen dakpannen vanuit de nok moe-

ten onaangetast blijven. 

• Bij het plaatsen van de steiger moet rekening gehouden worden met invliegopeningen naar de nest-

locaties. Deze bevinden zich voornamelijk onder dakpannen die worden bereikt via dakgoten of kant-

pannen. De nestlocaties moeten tijdens de werkzaamheden toegankelijk blijven. 

• Tijdens het broedseizoen moet twee meter afstand tot de nestlocaties bewaard worden. 

• Wanneer de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op grote schaal (bij meerdere woningblok-

ken), en er zijn huismusnesten aanwezig in een gebied met een hoge dichtheid aan huismussen, is 

het nodig om te faseren in tijd en ruimte. 

 

 Overige soorten 

Voor andere soorten die niet binnen de generieke ontheffing vallen moeten maatregelen getroffen zoals 

vermeld in onderstaande tabel. 



  

Werkboek natuurmaatregelen  t.b.v. SMP Etten-Leur RA19004-W 60 

 

 

Aanwezige soort Maatregel 

Gewone grootoorvleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Meervleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Tweekleurige vleermuis Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Steenuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Kerkuil Schakel een ecoloog in en vraag een ontheffing aan 

Spreeuw Werk buiten het broedseizoen 

Zwarte roodstaart Werk buiten het broedseizoen 

Torenvalk Werk buiten het broedseizoen en schakel een ecoloog in 

Huiszwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Boerenzwaluw Werk buiten het broedseizoen 

Kauw Houd afstand tot de nestlocatie tijdens broedseizoen 

Overige beschermde soorten Schakel een ecoloog in 

 

 Zorgplicht 

Door een aantal richtlijnen te volgen kan invulling gegeven worden aan de zorgplicht:  

• Het broedseizoen van vogels loopt globaal van 15 maart tot en met 15 juli, maar vanwege vroege of 

late legsels zijn deze datumgrenzen niet hard. Broedende vogels en eieren zijn beschermd en mogen 

dan ook niet verstoord worden. Wanneer een nest aanwezig is moeten werkzaamheden worden uit-

gesteld totdat de vogel is uitgebroed en de jongen zijn uitgevlogen. Voor aanvang van de werkzaam-

heden moet de aannemer een check uitvoeren om te bepalen of dieren binnen het plangebied aan-

wezig zijn. 

• Wanneer er onverhoopt dieren worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden moeten de werk-

zaamheden stilgelegd worden. Er moet direct contact opgenomen worden met een ecoloog om te 

bepalen wat de juiste vervolgstappen zijn. In overleg met de ecoloog kunnen de werkzaamheden 

weer opgestart worden. 
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Werkprotocol 9 Realiseren alternatieve verblijfplaatsen in 
bestaande gebouwen 

 

Toelichting 

Ook als beschermde soorten niet zijn aangetroffen of er is een lage of matige potentie, is het noodzakelijk 

bij een ingreep extra voorzieningen voor beschermde soorten te realiseren. Dit is nodig om een positieve 

salderingsboekhouding te behouden. In dit werkprotocol wordt per soort uitgelegd welke voorzieningen 

getroffen moeten worden. 

Hoe groter het aantal locaties waar voorzieningen worden toegepast, hoe groter de plus op de salde-

ringsboekhouding wordt. 

Bij grootschalige ingrepen wordt de mitigatieopgave in overleg met een ter zake kundig ecoloog opge-

steld, volgens de voorwaarden zoals die in de volgende paragrafen zijn beschreven. 

 

 Gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger 

Voor de gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis kunnen verschillende voorzieningen gereali-

seerd worden. Het succes van een verblijfplaats wordt bepaald door onder andere temperatuureigen-

schappen, de afmetingen en de bereikbaarheid. Per locatie moeten meerdere voorzieningen getroffen 

worden om een positieve salderingsboekhouding te behouden.  

Voor de laatvlieger is het moeilijker om voorzieningen te treffen; Dit is altijd maatwerk in overleg met een 

ter zake kundig ecoloog. De standaard inbouwkasten zijn zover bekend niet bewezen geschiktvoor de 

laatvlieger. Ook voor kraamverblijfplaatsen en massa-winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis 

heeft maatwerk de voorkeur, zowel inbouw- als opbouwkasten is de effectiviteit onvoldoende bewezen5.  

( 5 https://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuiskasten-nog-niet-bewezen-effectief-voor-bescherming-bij-ruimtelijke-ontwikkeling) 

 

 Voorzieningen spouwmuur 

Er bestaan vijf typen maatregelen voor de spouwmuur. De maatregelen zijn gerangschikt op effectiviteit 

waarbij 1 de grootste voorkeur heeft en 5 alleen toegepast moet worden als andere opties onmogelijk 

zijn. 

1. Deel van spouwmuur over volledige hoogte beschikbaar houden 

Door een deel van de spouw niet te isoleren blijven er delen geschikt voor verblijfplaatsen van vleermui-

zen. Bij grondgebondenwoningen moeten spouwborstels worden toegepast om delen van de spouw open 

te kunnen houden. De open ruimtes dienen tenminste 70 centimeter breed te zijn. Bij appartementen-

complexen kunnen grotere delen spouwmuren open gehouden worden. De spouwmuur moet wel toegan-

kelijk zijn met een invliegopening. Deze invliegopening moet op tenminste 3 meter hoogte geplaatst wor-

den. Ook mag de opening niet verlicht worden en moet deze vrij zijn van obstakels. 

https://www.zoogdiervereniging.nl/vleermuiskasten-nog-niet-bewezen-effectief-voor-bescherming-bij-ruimtelijke-ontwikkeling
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 2. Isolerende schil zonder dat spouwmuurisolatie wordt toegepast 

In plaats van de spouw te isoleren, wordt een isolerende schil tegen de 

bestaande gevel geplaatst. De spouwmuur blijft dan dus toegankelijk. 

Belangrijk is dat er op verschillende plekken in de gevel entreestenen 

worden aangebracht voor toegang tot de spouw (Figuur 10). Deze en-

treestenen moeten op tenminste 3 meter hoogte geplaatst worden. Ook 

mogen ze niet verlicht worden en mogen er geen obstakels in de aan-

vliegroute aanwezig zijn. 

 

3. Schijngevel 

De bestaande spouw wordt geïsoleerd en een extra kopgevel met spouwmuur wordt voor de bestaande 

gevel gebouwd. De nieuwe spouw is dan beschikbaar voor vleermuizen. De spouw moet toegankelijk 

worden gemaakt met grote open stootvoegen (breedte 1,5 – 2 cm), die ook geschikt zijn voor laatvlieger 

(Figuur 11). Deze invliegopeningen moeten tenminste op 3 meter hoogte geplaatst worden, mogen niet 

aangelicht worden en er mogen geen obstakels voor de vliegroute aanwezig zijn. 

4. Aanbrengen van gevelbetimmering voor vleermuizen op de kopgevels. 

In de nokken van kopgevels wordt een speciale betimmering aangebracht die geschikt is voor vleermui-

zen. Tussen de betimmering en de gevel moet een opening van 2,5 cm vrijgehouden worden. Het materi-

aal achter de betimmering moet vleermuizen genoeg grip bieden, zoals onbehandeld hout of baksteen 

(Figuur 12).   

Figuur 1 Voorbeeld van een en-

treesteen. (Type IB VL 03 van 

Vivara Pro) 

Figuur 2 Open stootvoegen die ook geschikt zijn voor 

laatvlieger. Bron: vleermuis.net 

Figuur 3 Voorbeeld van gevelbetimmering die geschikt is voor vleermuizen. Bron: vleermuizenindestad.nl en 

checklistgroenbouwen.nl 
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5. Deel van spouw toegankelijk maken 

Bij woningen waarbij de verticale muur van vliering of zolder beschikbaar is (kopgevels), wordt de boven-

ste 0,5 meter van de spouw niet volledig opgevuld met isolatiemateriaal. Door in dit bovenste deel isole-

rende folie toe te passen ontstaan geen koude bruggen, maar blijft de ruimte wel voor vleermuizen be-

schikbaar. Via open stootvoegen, entreestenen of kantpannen moet toegang tot dit deel van de spouw 

worden gerealiseerd. 

6. Inbouwkasten 

Als alle andere opties niet realiseerbaar zijn kan in het uiterste geval voor inbouwkasten gekozen worden.  

• Indien het gaat om mitigatie van daadwerkelijk aangetroffen verblijfplaats geldt:  

Voor elke oude verblijfplaats moet een inbouwvoorzieningen worden gerealiseerd bestaand uit 

vier geschakelde inbouwkasten te beginnen bij de kopgevels. Indien er niet voldoende ruimte is 

op de kopgevels. 

• Indien het gaat om mitigatie bij hoge potentie op verblijfplaats geldt: 

 

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

• Voor elke oude verblijfplaats moeten vier inbouwvoorzieningen worden gerealiseerd. Deze voorzie-

ningen kunnen het best op de kopgevel worden aangebracht.  

o Wanneer een woningblok uit meer dan acht huizen bestaat moeten er nog extra kasten wor-

den ingebouwd op de voor- en achtergevel van de tussenwoningen. Daarbij moet 0,25 kas-

ten per woning worden aangehouden(gemiddeld 1 kast per 4 woningen. Deze kasten moeten 

verspreid worden opgehangen. (Dit geldt voor huizenblokken waar verblijfplaatsen van vleer-

muizen bekend zijn, of als er een hoge potentie op verblijfplaatsen is). 

• Wanneer er een hoge potentie is voor vleermuizen dan moeten op elke kopgevel vier geschakelde 

vleermuiskasten worden ingebouwd.  

o Wanneer een woningblok uit meer dan acht huizen bestaat moeten er nog extra kasten wor-

den opgehangen op de voor- en achtergevel van de tussenwoningen. Daarbij moet 0,25 kas-

ten per woning worden aangehouden. Deze kasten moeten verspreid worden opgehangen. 

(Dit geldt voor huizenblokken waar verblijfplaatsen van vleermuizen bekend zijn, of als er een 

hoge potentie op verblijfplaatsen is, bij een rij van 8 woningen dus op beide gevels een ge-

schakelde kast van 4 en twee kasten op de voor en/of achtergevel op een van de tussenhui-

zen in de rij). 

• De kasten moeten op ten minste 3 meter hoogte geplaatst worden met een vrije aanvliegroute van 

tenminste 3 meter diep. 

• De locaties van de kasten mogen niet verlicht worden. 

• De locaties moeten verschillende microklimaten aanbieden door de kasten elk met een andere expo-

sitie op te hangen. 

 

Geschikte kasten zijn de ‘Vleermuiskoker 1FR’, ‘Vleermuiskoker (koppelbaar) 2FR’ van Waveka, de ‘IB VL 

01 Inbouwsteen’, ‘IB VL 02 Inbouwsteen’ en ‘IB VL 04 Inbouwsteen’ van Vivara Pro. In Duitsland zijn ver-

gelijkbare kasten te verkrijgen bij Strobel en Hasselfeldt Figuur 13. 
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Achter de inbouwkasten moet een laag isolatiemateriaal aangebracht worden, op deze manier kan een 

koudebrug voorkomen worden. Hasselfeldt levert deze kasten met aangebrachte isolatielaag. 

 

 Voorzieningen boeiborden, windveren of goten 

Bij het vervangen van boeiborden, windveren of goten kunnen eenvoudig voorzieningen voor vleermuizen 

gerealiseerd worden. Bij het terugplaatsen moet een spleet van 10 tot 15 millimeter tussen gevel en goot, 

windveer of boeiboord gerealiseerd worden. 

 

 Voorzieningen dak 

1. Dak toegankelijk houden 

Wanneer werkzaamheden aan het dak plaatsvinden moet het dak toegankelijk gehouden of gemaakt wor-

den voor vleermuizen. Het is belangrijk dat vleermuizen via kantpannen onder het dak kunnen komen. De 

ruimte tussen de gevel en de rand van de kantpan moet 3 centimeter zijn. Ook ventilatiepannen kunnen 

toegang geven tot de ruimte onder het dak, afhankelijk van de constructie. Bij renovatie is het gebruikelijk 

hiervoor een geventileerde nokconstructie te gebruiken, aangezien dit ook van belang is voor de dakcon-

structie. De temperatuur onder het dak zal bij na-isolatie niet anders zijn dan bij niet ge-isoleerde daken . 

Door de gehele ruimte onder het dak bereikbaar te houden kunnen vleermuizen zelf het geschikte micro-

klimaat opzoeken. 

2. Dakkasten 

In Nederland zijn nog geen standaard dakkasten verkrijgbaar. Dit betreft maatwerk. 

Een dakkast wordt aan de binnenzijde van het dakbeschot geplaatst of gerealiseerd, waarbij een verbin-

ding wordt gerealiseerd met een invliegopening voor vleermuizen (Figuur 14). Hierbij kan gebruik worden 

 

 

 

Figuur 4 Geschikte inbouwkasten. Links: 1FR van Waveka; midden: IB VL 01 en IB VL 04 van Vivara Pro; 

rechts: Hasselfeldt inbouwkast. 
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gemaakt van een speciale dakpan die doormiddel van een buis toegang geeft tot de kast of ruimte aan de 

andere zijde van het dakbeschot. 

 

 

 Voorzieningen in nieuwe gevels 

Bij een uitbouw of dakopbouw wordt een nieuwe gevel gemaakt. In de spouw van deze gevel kan eenvou-

dig ruimte vrij worden gehouden voor verblijfplaatsen van vleermuizen. In plaats van geheel vullend isola-

tiemateriaal moet dan een dunne isolerende laag aangebracht worden. Ook moet de spouw toegankelijk 

worden gemaakt voor vleermuizen. 

 

 Gierzwaluw 

Voor de gierzwaluw kunnen vervangende nestkasten of geïntegreerde nestgelegenheden worden ge-

plaatst. Het succes van een verblijfplaats wordt bepaald door temperatuureigenschappen, de afmetingen 

en de bereikbaarheid. Per locatie moeten meerdere voorzieningen getroffen worden om een positieve 

salderingsboekhouding te behouden. 

 

 Dak toegankelijk houden 

Bij werkzaamheden aan het dak, moet het dak toegankelijk worden gehouden of gemaakt voor de gier-

zwaluw. Het is belangrijk dat gierzwaluwen via kantpannen onder het dak kunnen komen. De ruimte tus-

sen de gevel en de rand van de kantpan moet vier centimeter zijn.  

Het is belangrijk dat een geïsoleerd dak ook goed geventileerd wordt, zodat de temperatuur in het dak 

niet te hoog oploopt. Daarvoor kunnen ventilatie dakpannen geplaatst worden op verschillende plekken 

op het dak. 

 

 Voorzieningen boeiborden, windveren en goten 

Er kan broedruimte worden gerealiseerd door bestaande ruimten van gebouwen geschikt en toegankelijk 

te maken voor gierzwaluwen. 

Figuur 5 Voorbeeld van een dakkast voor vleermuizen. Waarbij een opening in het dak toegang biedt 

tot een kast aan de binnenzijde van het dakbeschot. Bron: Fledermaus Schutz im Siedlungsbereich, 

Deutscher Verband für Landschaftspflege. 
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• Laat een spleet van 4 centimeter tussen de muur en de rand van de dakgoot, zodat de gierzwa-

luw in de holte van de dakgoot kan kruipen en nestelen. 

• Zaag invliegopeningen onderaan de dakoverstek uit, wanneer daar een holle ruimte aanwezig is.  

• Maak steigergaten toegankelijk voor gierzwaluwen. Maak de opening groot genoeg voor gierzwa-

luwen, maar niet zo groot dat duiven er gebruik van kunnen maken.  

• Breng sleuven aan (3x7 centimeter) onder in de gootbekisting en dicht bij de gevel, met een on-

derlinge tussenruimte van tenminste een halve meter. 

 

 Kasten 

Inbouwkasten 

Per woningblok moeten in de kopgevels minimaal vier nestkasten worden ingebouwd per verloren nest-

plaats en op een vergelijkbare locatie in die gebouwen worden aangebracht. Op kopgevels die geschikt 

zijn voor gierzwaluwen moeten twee extra nestkasten aangeboden worden. Vervangende nestkasten 

moeten aan de volgende eisen voldoen: 

• Kasten moeten in clusters bij elkaar worden opgehangen. 

• Kasten moeten op tenminste 3 meter hoog opgehangen worden. De uitvliegruimte moet minimaal 

1 meter breed en 3 meter diep zijn. 

• De aanvliegroute naar de kasten moet vrij en zonder obstakels zijn. 

• De nestkasten worden bij voorkeur aangebracht op de hoek of langs de kopse kant van een ge-

bouw in de koele, schaduwrijke noord- en oostgevels. Andere windrichtingen kunnen worden 

overwogen wanneer locaties voor nestgelegenheden tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur 

’s avonds in de schaduw blijven onder bijvoorbeeld een dakgoot of dakrand. 

• Nestlocaties mogen nooit in de volle zon geplaatst worden. 

• Kasten hebben een bodemoppervlak van tenminste 15 x 26 centimeter en een hoogte van ten-

minste 13 centimeter. 

• De invliegopening is 7 centimeter breed en 3,5 centimeter hoog. 

Figuur 6 Ruimte voor gierzwaluw in de gootbekisting of achter de dakgoot (bron: gierzwaluwbescher-

ming en kennisdocument BIJ12). 
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• De invliegopening wordt asymmetrisch aangebracht zodat er een donkere plek in de nestkast 

ontstaat. 

 

 

Opbouwkasten 

Opbouwkasten worden niet erkend als permanente voorzieningen. Indien het niet anders kan kunnen op-

bouwkasten wel tijdelijk worden gebruikt. Er zal dan alsnog op andere locatie permanente voorzieningen 

gerealiseerd moeten worden. 

Per woningblok moeten aan de kopgevels minimaal vier  kasten worden opgehangen wanneer nestloca-

ties van gierzwaluw zijn aangetroffen en twee extra kasten bij gevels die potentieel geschikt zijn. Vervan-

gende nestkasten moeten aan de volgende eisen voldoen: 

• Kasten moeten in clusters bij elkaar worden opgehangen. 

• Kasten moeten op tenminste 3 meter hoog opgehangen worden. De uitvliegruimte moet minimaal 

1 meter breed en 3 meter diep zijn. 

• De aanvliegroute naar de kasten moet vrij en zonder obstakels zijn, 

• Kasten moeten geplaatst worden aan een hellend dak, niet aan platte daken, brede goten, balus-

traden, borstweringen, bomen of vlaggenmasten. 

• De kasten worden bij voorkeur aangebracht op de hoek of langs de kopse kant van een gebouw 

in de koele, schaduwrijke noord- en oostgevels. Andere windrichtingen kunnen worden overwo-

gen, wanneer locaties voor nestgelegenheden tussen zeven uur ’s ochtends en zeven uur ’s 

avonds in de schaduw blijven onder bijvoorbeeld een dakgoot of dakrand. 

• Nestlocaties mogen nooit in de volle zon hangen. 

• De kast heeft een bodemoppervlak van tenminste 15 x 26 centimeter en een hoogte van tenmin-

ste 13 centimeter. 

• De invliegopening is 7 centimeter breed en 3,5 centimeter hoog. 

• De invliegopening is asymmetrisch aangebracht zodat er een donkere plek in de nestkast ont-

staat. 

Figuur 7 Voorbeelden van geschikte inbouwkasten voor gierzwaluwen. Van links naar rechts: ETICS-

inbouwkast en Gierzwaluwneststeen nr25a van Waveka en NK GZ 08 van Vivara PRO 
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 Huismus 

 Dak toegankelijk houden 

Wanneer werkzaamheden aan het dak plaatsvinden moet het dak toegankelijk gehouden of gemaakt wor-

den voor huismus. Het is belangrijk dat huismussen via de dakgoot onder de eerste drie rijen dakpannen 

kunnen komen. Vogelschroot moet dus hoger in het dak worden geplaatst. Ook moeten dakpannen wor-

den gebruikt waaronder een ruimte overblijft van tenminste 5 centimeter hoog. 

Mussen komen ook via de kantpannen onder het dak. De ruimte tussen de gevel en de rand van de kant-

pan moet 3 centimeter zijn. 

Het is belangrijk dat een geïsoleerd dak ook goed geventileerd wordt, om te voorkomen dat de tempera-

tuur in het dak te hoog oploopt. Daarvoor moeten geventileerde dakpannen geplaatst worden op verschil-

lende plekken op het dak. 

 

 Voorzieningen boeiborden, windveren of goten 

Huismussen moeten via de dakgoot de onderste dakpannenrijen kunnen bereiken, deze mogen dus niet 

afgesloten worden door bijvoorbeeld een goot. De ruimte tussen dakgoot en dakpannen moet 3 cm zijn. 

Zie ook 9.3.1. 

 

 Kasten 

In situaties dat het niet mogelijk is het gehele dak beschikbaar te houden voor huismus kan gekozen wor-

den voor inbouwkasten. 

Inbouwkasten 

• Voorzieningen moeten minimaal 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden worden ge-

plaatst. De oude en nieuwe nestlocaties moeten in die periode allebei aanwezig zijn. 

• De kasten moeten op maximaal 200 meter van de oorspronkelijke nestlocatie aangeboden wor-

den. 

• Er moeten meerdere nestplekken bij elkaar aangeboden worden. Openingen moeten minimaal 

50 centimeter uit elkaar liggen.  

• Nestlocaties moeten op minimaal 3 meter hoogte worden geplaatst. 

• Het bodemoppervlak van de tenminste 15 x 26 centimeter groot zijn. 

• Kasten liggen bij voorkeur op het noorden of oosten, of hangen in de schaduw. Ze hangen nooit 

in de volle zon. 

Figuur 8 Voorbeelden van geschikte opbouwkasten voor gierzwaluw. van links naar rechts: Gierzwaluwnest 

nr. 18, gierzwaluwnestkast nr. 17 enkelvoudig en gierzwaluwnestkast nr 17a drievoudig van Waveka en NK 

GZ 08 van Vivara Pro. 
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• In de directe omgeving van de kasten moet continu voldoende dekking aanwezig zijn in de vorm 

van minimaal 3 tot 4 meter hoog opgaand groen. Daarnaast moet er voldoende geschikt voedsel 

en potentiele slaapplaatsen beschikbaar zijn. Zie ook ‘9.3.4 Functioneel leefgebied’.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouwkasten 

Opbouwkasten worden niet erkend als permanente voorzieningen. Indien het niet anders kan kunnen op-

bouwkasten wel tijdelijk worden gebruikt. Er zal dan alsnog op andere locatie permanente voorzieningen 

gerealiseerd moeten worden. 

• Voorzieningen moeten minimaal 3 maanden voorafgaand aan de werkzaamheden worden ge-

plaatst. De oude en nieuwe nestlocaties moeten in die periode allebei aanwezig zijn. 

• De kasten moeten op maximaal 200 meter van de oorspronkelijke nestlocatie aangeboden wor-

den. 

• Er moeten meerdere nestplekken bij elkaar aangeboden worden. Openingen moeten minimaal 

50 centimeter uit elkaar liggen.  

• Nestlocaties moeten op minimaal 3 meter hoogte worden geplaatst. 

• De broedruimte moet tenminste 15 x 26 centimeter groot zijn. 

• Kasten liggen bij voorkeur op het noorden of oosten, of hangen in de schaduw. Ze hangen nooit 

in de volle zon. 

• In de directe omgeving van de kasten moet continu voldoende dekking aanwezig zijn in de vorm 

van minimaal 3 tot 4 meter hoog opgaand groen. Daarnaast moet er voldoende geschikt voedsel 

en potentiële slaapplaatsen beschikbaar zijn. Zie ook § Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

 Functioneel leefgebied  

Groenstructuren kunnen gerealiseerd worden in de buurt van broed- en foerageerplekken, bij voorkeur 

binnen 5 meter. Groenstructuren moeten een hoogte van minimaal 3 meter hebben willen ze effectief zijn.  

Figuur 10 Voorbeelden van geschikte opbouwkasten voor gierzwaluw. Van links naar rechts: gierzwa-

luwnestkast nr. 17 enkelvoudig en gierzwaluwnestkast nr. 17a drievoudig van Waveka en NK GZ 08 en 

NK MU 06 van Vivara Pro. 

Figuur 9 Voorbeelden van geschikte inbouwkasten voor huismus. Van links naar rechts: 

ETICS-inbouwkast en Gierzwaluwneststeen nr25a van Waveka en NK GZ 08 van Vivara 

Pro. 
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• Voldoende dekkingsmogelijkheden kunnen behouden of ontwikkeld worden door: 

o aanplant doornige struiken (vuurdoorn en meidoorn), groenblijvende heesters (liguster- 

of beukenhaag) en klimplanten (klimop of wingerd) binnen vijf tot maximaal tien meter 

van plekken waar gefoerageerd wordt; 

o aanplant van inheemse soorten bomen en ander opgaand groen binnen vijf tot maximaal 

tien meter van de plekken waar gebroed wordt.  

• Slaapgelegenheden kunnen behouden of ontwikkeld worden door: 

o aanplanten groenblijvende gevelbegroeiing of ander verticaal groen (klimop of vuur-

doorn); 

o aanplanten groenblijvende heesters (liguster, hulst) of coniferen (taxus). 

• Foerageergebied kan behouden of ontwikkeld worden door: 

o in stand houden/ontwikkelen van overhoekjes/stroken ruigte met onkruiden als bron voor 

zaden en kleine zachte insecten (bijvoorbeeld: straatgras, herderstasje en weegbree); 

o extensiever beheer van gazons (een keer per jaar maaien en niet in het najaar); 

o op plekken met weinig verkeer (asfalt)verharding te vervangen door klinkerbestrating. 

• Voldoende drinkwater kan behouden of ontwikkeld worden door aanleg van vijvers en natuur-

vriendelijke oevers. 

• Voldoende mogelijkheden tot het nemen van stofbaden kan behouden of ontwikkeld worden door 

zandige plekken te handhaven/realiseren. 
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Werkprotocol 10 Realiseren alternatieve verblijfplaatsen in 
nieuwbouw 

In nieuwbouw is het uitstekend mogelijk om verblijfplaatsen voor veermuizen en nestlocaties voor gier-

zwaluw en huismus te integreren. Wanneer in een vroeg stadium aandacht is voor ‘natuurinclusief bou-

wen’ kunnen voorzieningen eenvoudig worden toegepast. Om maatregelen effectief te realiseren moeten 

wel richtlijnen gevolgd worden. In dit document worden deze per soortgroep behandeld. Alle nieuwbouw 

(woningen en bedrijven) in de gemeente Etten-Leur moet natuurinclusief gebouwd worden. Hierna zijn 

enkele voorbeelden gegeven voor natuurinclusieve nieuwbouw. Daarnaast zijn voorbeelden te vinden op 

de website bouwnatuurinclusief.nl. Elke locatie is anders en geeft maatwerk de grootste kans op succes. 

Stem af met een ecoloog en de gemeente welke maatregelen succesvol zijn en tevens kunnen bijdragen 

tot het creëren van plussen op de salderingsboekhouding. 

 

 Vleermuizen 

Er kunnen twee typen voorzieningen voor vleermuizen in nieuwbouw worden gerealiseerd, namelijk inclu-

sief bouwen of het toepassen van inbouwvoorzieningen. Het is belangrijk dat verblijfplaatsen verschil-

lende functies kunnen vervullen voor vleermuizen. Zo moeten naast zomer- en paarverblijven ook kraam- 

en winterverblijven beschikbaar zijn. Het toepassen van inclusief bouwen heeft absoluut de voorkeur om-

dat de effectiviteit van inbouwvoorzieningen nog niet voldoende bewezen is. 

 

 Inclusief bouwen 

In spouwmuren van nieuwbouw blijft genoeg ruimte over om naast een goede isolatielaag ook ruimte 

voor vleermuizen te bieden. Om een geschikte voorziening te realiseren moet er aan de volgende punten 

voldaan worden: 

• Tussen de buitenmuur en het isolatiemateriaal moet tenminste 3 centimeter ruimte overblijven. 

• Wanneer steen- of glaswol als isolatiemiddel worden gebruikt, moet dit worden voorzien van een 

harde en ruwe buitenlaag. 

• De maatregel hoeft niet over de hele breedte van het gebouw worden toegepast. 

• De maatregel moet over de hele lengte van een spouwmuur worden toegepast. 

• Open stootvoegen, openingen in gevelplaten of een speciale vleermuissteen zijn nodig om vleer-

muizen toegang tot de spouw te geven. 

o De invliegopening moet op tenminste 3 meter hoogte zitten. 

o De aanvliegroute moet vrij van obstakels zijn. 

o De invliegopening mag niet aangelicht worden. 

Geschikte locaties voor een voor vleermuizen toegankelijke spouwmuur zijn kopgevels, trappenhuizen, 

liftschachten en de spouw bij het ketelhuis of de locatie voor de warmtepomp. 

Creëren van holtes of spleten in afwerking 

Bij het plaatsen van boeiborden, windveren of goten kunnen gemakkelijk voorzieningen voor vleermuizen 

gerealiseerd worden, deze plekken zijn geschikt als zomer- en paarverblijfplaats van een of enkele vleer-

muizen. Daarvoor moet een spleet van 10 tot 15 millimeter tussen gevel en goot, windveer of boeiboord 

gerealiseerd worden. 
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Dak geschikt maken 

Onder het (niet platte) dak moet ruimte zijn voor een verblijfplaats voor vleermuizen. Deze ruimte moet 

toegankelijk zijn via de kantpannen van het dak met een spleet van 3 centimeter, zodat deze voorziening 

ook geschikt is voor gierzwaluwen.  

Bij nieuwbouw is het dak altijd geïsoleerd, om de temperatuur niet. Daardoor kan de temperatuur in het 

dak erg hoog worden. Daarom moeten elke twee meter ventilatiepannen geplaatst worden of een geventi-

leerde dakconstructie worden gebruikt.  

 

 Gierzwaluw 

 

 Inclusief bouwen 

In nieuwbouw met een hellend dak kunnen nestvoorzieningen voor gierzwaluw geïntegreerd worden. Met 

een spleet van 4 centimeter tussen de muur en de dakgoot kunnen gierzwaluwen in de holte van de dak-

goot nestelen. Nestgelegenheid ontstaat ook door gaten in het dakoverstek te maken. Deze gaten moeten 

7 centimeter breed zijn en 4 centimeter hoog. 

 

Het kan ook bij nieuwbouw een optie zijn om ruimte onder de dakpannen vrij te houden. Het dak wordt 

geschikt voor gierzwaluwen door dakpannen met een bolling te gebruiken en ervoor te zorgen dat er tus-

sen de gevel en de kantpan een ruimte van 3 centimeter beschikbaar is. Bij nieuwbouw wordt vaak dak-

isolatie toegepast, waardoor de temperaturen in het dak op kunnen lopen. Om te voorkomen dat de hitte 

onder het dak te groot wordt, moeten er om de twee meter ventilatiepannen worden geplaatst. 

 

 Inbouwvoorzieningen 

Het inbouwen van neststenen is een duurzaam alternatief voor gierzwaluwen. Inbouwstenen zijn circa 15 

centimeter diep en liggen dus ook deels in de spouwmuur. Het is belangrijk dat er voldoende isolatiema-

teriaal achter de inbouwsteen geplaatst wordt, anders kunnen koudebruggen ontstaan. Geschikte nest-

stenen zijn de ‘IB GZ 03’ van Vivara Pro of de ‘neststeen nr25a’ en de ‘ETICS-inbouwkast 1A’ van Wa-

veka. 

Om te zorgen dat de neststenen functioneel zijn voor gierzwaluwen moeten de kasten aan de volgende 

eisen voldoen: 

• De neststenen moeten op tenminste 3 meter hoogte geplaatst worden, maar bij voorkeur hoger. 

• De opening van de kasten moet naar het noorden of oosten gericht zijn. Andere windrichtingen 

kunnen ook, mits de stenen niet in de volle zon geplaatst worden, maar bijvoorbeeld onder een 

dakoverstek of dakgoot. 

• De aanvliegroute naar de neststeen moet vrij zijn van obstakels. 

 

 

 Huismus 

Om huismussen functionele leefgebieden te bieden zijn moeten geschikte nestlocaties aanwezig zijn én 

moet de terrein inrichting geschikt zijn voor huismus, zodat er rond de nestlocatie voldoende dekking is 

(en denk ook aan water en stofbad). Dit kan gerealiseerd worden door soorten als meidoorn, haagbeuk, 

vuurdoorn, liguster, klimop of andere heesters rond de nestlocatie aan te planten. De begroeiing moet 

voldoende dicht zijn, wil het genoeg dekking bieden voor de huismus. 
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 Inclusief bouwen 

Bij woningen met een hellend pannendak kunnen eenvoudig voorzieningen voor huismussen gerealiseerd 

worden, door het vogelschroot niet onder de eerste dakpannenrij te plaatsen. Wanneer het vogelschroot 

pas bij de derde dakpannenrij wordt geplaatst is er voor de huismus voldoende ruimte om te nestelen.  

 

Om het dakbeschot, isolatiemateriaal of folie op het dakbeschot langer te behouden kan eventueel een 

strook waterbestendig triplex worden aangebracht tussen de eerste en tweede pannenlat (Figuur 20). 

 

 Inbouwvoorzieningen 

Er zijn speciale inbouwvoorzieningen voor de huismus op de markt, maar in de praktijk blijken die vaak te 

klein. Er zijn goede resultaten geboekt met gierzwaluwneststenen, omdat deze genoeg ruimte bieden 

voor de huismus. Geschikte neststenen zijn de ‘IB GZ 03’ van Vivara Pro of de ‘neststeen nr25a’ en de 

‘ETICS-inbouwkast 1A’ van Waveka. Inbouwstenen zijn circa 15 centimeter diep en liggen dus ook deels 

in de spouwmuur. Het is belangrijk dat er voldoende isolatiemateriaal achter de inbouwsteen geplaatst 

wordt, anders kunnen koudebruggen ontstaan. De inbouwstenen moeten aan de volgende eisen voldoen: 

• De neststenen moeten op tenminste 3 meter hoogte geplaatst worden, maar bij voorkeur nog wat 

hoger. 

• De opening van de kasten moet naar het noorden of oosten gericht zijn. Andere windrichtingen 

kunnen ook, mits de stenen niet in de volle zon hangen, maar bijvoorbeeld onder een dakover-

stek of dakgoot. 

• De openingen van de neststenen moeten tenminste 50 centimeter uit elkaar liggen. 

  

Figuur 11 Schematische tekening van het dak, waarbij het 

dak geschikt wordt gehouden voor huismus. 
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Werkprotocol 11 Realiseren tijdelijke voorzieningen  

Wanneer uit de salderingsboekhouding blijkt dat er niet genoeg alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar 

zijn voor vleermuizen en er is geen mogelijkheid om nieuwe permanente voorzieningen te realiseren, kan 

het noodzakelijk zijn om tijdelijke verblijfplaatsen aan te bieden voor vleermuizen. 

Voorzieningen voor vleermuizen 

Tijdelijke voorzieningen moeten voorafgaand aan de werkzaamheden worden gerealiseerd. De vleermuis-

kasten moeten aan de volgende eisen voldoen.  

• Voorzieningen moeten tenminste 3 maanden voor zomer- en kraamverblijven en 6 maanden voor 

paarverblijven in de actieve periode van vleermuizen (van april tot en met oktober) aanwezig zijn 

voordat de werkzaamheden plaatsvinden. In deze periode moeten zowel de oude als de nieuwe ver-

blijfplaatsen aanwezig zijn. 

• Voor elke oude verblijfplaats moeten vier tijdelijke voorzieningen worden gerealiseerd. Deze voorzie-

ningen moeten op gevels met exposities in vier richtingen (noord, oost, zuid en west) worden aange-

bracht, en bij voorkeur bovendien op kopgevels.  

o Wanneer een woningblok uit meer dan acht huizen bestaat moeten er nog extra kasten wor-

den opgehangen op de voor- en achtergevel van de tussenwoningen. Daarbij moet 0,25 kas-

ten per woning worden aangehouden. Deze kasten moeten verspreid worden opgehangen. 

(Dit geldt voor huizenblokken waar verblijfplaatsen van vleermuizen bekend zijn, of als er een 

hoge potentie op verblijfplaatsen is). 

• Wanneer er een hoge potentie is voor vleermuizen dan moeten op elke kopgevel twee vleermuiskas-

ten worden opgehangen  

o Wanneer een woningblok uit meer dan acht huizen bestaat moeten er nog extra kasten wor-

den opgehangen op de voor- en achtergevel van de tussenwoningen. Daarbij moet 0,25 kas-

ten per woning worden aangehouden. Deze kasten moeten verspreid worden opgehangen, 

waarbij zoveel mogelijk afstand moet worden gehouden van ramen en andere mogelijke lich-

bronnen. (Dit geldt voor huizenblokken waar verblijfplaatsen van vleermuizen bekend zijn, of 

als er een hoge potentie op verblijfplaatsen is). 

• De tijdelijke voorzieningen moeten op maximaal 200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats aan-

geboden worden. 

• De alternatieven moeten op ten minste 3 meter hoogte geplaatst worden met een vrije aanvliegroute 

van tenminste 3 meter diep. 

• De alternatieven mogen niet verlicht worden. 

• De alternatieven moeten verschillende microklimaten aanbieden door de kasten elk met een andere 

expositie op te hangen. 
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Verwijderen van tijdelijke voorzieningen 

De tijdelijke voorzieningen hoeven niet verwijderd te worden en blijven bij voorkeur hangen. Indien het 

wenselijk is deze wel te verwijderen dan moet rekening worden gehouden met de gewenningstijd van 

vleermuizen aan de nieuwe permanente voorzieningen.  

Tijdelijke voorzieningen gierzwaluw 

Voor gierzwaluwen kunnen altijd permante verblijfplaatsen worden gerealiseerd. Daarom zijn voor deze 

soort geen tijdelijke voorzieningen opgenomen. 

Tijdelijke voorzieningen huismus 

Voor huismussen kunnen altijd permante verblijfplaatsen worden gerealiseerd door het vogelschroot te 

verplaatsen naar de derde rij dakpannen. Daarom zijn voor deze soort geen tijdelijke voorzieningen opge-

nomen 

 

 

 

Figuur 13 Voorbeelden van geschikte kraamkasten voor vleermuizen. 

Links, VK SK 02 van Vivara Pro en rechts 1 FTH van Schwegler. 

Figuur 12 Voorbeelden van kasten die geschikt zijn voor ge-

wone- en ruige dwergvleermuis. Links VK WS 03 en rechts VK 

WS 02 van Vivara Pro 


