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Geschikte vleermuiskast: 

○ Buitenformaat van de kast: minimaal 30 cm 

bij 25 cm. 
○ De kast heeft minimaal twee lagen / 

compartimenten. 
○ Levensduur van minimaal 15 jaar.  

○ Bij voorkeur licht van kleur. Donkere kasten 

alleen plaatsen op plekken waar de kasten vrij 

zijn van zonbeschijning. 
o Hangt zo hoog mogelijk, op minimaal 4 meter 

hoogte. 
o Minimale vrije uitvliegruimte van 3 meter. 
o Niet beschenen door kunstlicht. 

o Hangt niet vlak bij een raam of een deur. 

o Is de gevel heel glad, zorg dan voor een 

vleermuiskast die een landingsplaats heeft. 

Geschikte vogelvoorziening:  

o Compartiment-binnenmaten: minimaal 30 

cm breed, 13 cm diep en 13 cm hoog. 

o Opening: 65 cm breed en 3 cm hoog, en niet 

hoger dan 2 cm boven de bodem. 
o Levensduur van minimaal 15 jaar. 
o Hangt zo hoog mogelijk, op minimaal 3 

meter hoogte. 
o Hangt zo veel mogelijk beschut tegen zon en 

regen. 
o Minimale vrije uitvliegruimte van 3 meter. 

o Hangt op minimaal 50 cm afstand van de 

andere vogelkast. 
o Invliegopeningen van een kast met meerdere 

compartimenten moet op verschillende 

oriëntaties. 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

DEFINITIES 

Isolatie van 

spouwmuur: 

Het vullen van de bestaande spouw door het inspuiten van isolatiematerialen. Het 

afdichten van kieren of gaten in de muur of bij kozijnen valt hier ook onder.  

 

Isolatie van 

borstweringen: 

Isoleren van de holle ruimte tussen (betonnen of houten) plaatmateriaal en 

binnenmuur.  

 

Binnendakisolatie Het isoleren van pannendaken aan de binnenzijde door aan het dakbeschot 

isolatiemateriaal te bevestigen waarna de binnenwand-afwerking eroverheen wordt 

geplaatst. De dakpannen mogen niet beroerd worden. Ook een ruimte vullen tussen 

dakbeschot en binnenwandafwerking met gespoten isolatiemateriaal is niet 

toegestaan in de pre-SMP methodiek. 

 

Buitendakisolatie Dakisolatie door het verwijderen van dakpannen, het bevestigen van isolatieplaten op 

het dak en het vervolgens plaatsen van regels en pannen. Het spuiten van 

isolatieschuim onder de pannen is niet toegestaan.  

 

Binnenmuurisolatie Het plaatsen van voorzetwanden met isolatiemateriaal tegen de buitenmuur via de 

binnenzijde van de woning 

 

Buitenmuurisolatie Het plaatsen van voorzetwanden met isolatiemateriaal tegen de buitenmuur via de 

buitenzijde van de woning 

 

Tussenwoning Een woning waar doorgaans twee gevels worden gedeeld met de aangrenzende 

woningen. Extra gevels van een uitbouw tellen niet mee. Bij een tussenwoning worden 

dan maximaal twee gevels geïsoleerd.  

 

Hoekwoning Een woning waar doorgaans één gevel wordt gedeeld met een aangrenzende woning 

en is vergelijkbaar met een twee-onder-één-kapwoning’. Hier zijn in de regel drie te 

isoleren gevels aanwezig. Extra gevels van een uitbouw tellen niet mee.  

 

Vrijstaande woning Woning heeft vier eigen gevels zonder deze te delen met een aangrenzende woning. 

Woningen die geschakeld zijn door het delen van gevels, van maximaal 1 bouwlaag 

(bijvoorbeeld garages) vallen onder vrijstaand woning. 

 

Lage woning: Woning lager dan ‘twee bouwlagen met vliering’ 
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FACTSHEET 1 - SPELREGELS DAKISOLATIE BINNENZIJDE 

 

 

 

 

  

DAKISOLATIE BINNENZIJDE - VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

1a Bij binnendakisolatie mag het dak aan de buitenzijde niet worden beroerd.  

 

1b Het isoleren van daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-

SMP”. Meldt de werkzaamheden voorafgaand aan de isolatie. Voeg uiterlijk binnen 24 uur na het 

isoleren aan de melding foto’s van de particuliere compensatie toe, indien dat ‘1G’ van toepassing 

was. 

1c Binnendakisolatie kan jaarrond plaatsvinden, als het dakbeschot niet passeerbaar is voor vogels en 

vleermuizen.  

 

Zijn er mogelijkheden voor vogels en vleermuizen om langs het dakbeschot in de zolder te komen? Dan 

gelden de volgende aanvullende verplichtingen: 

1d Vinden de werkzaamheden plaats tussen 1 april en 1 augustus? Vraag een ecoloog de woning te 

bezoeken om te bezien of er geen vogels of vleermuizen worden ingesloten.  

 

1e Vinden de werkzaamheden plaats tussen 1 augustus tot 1 april vraag dan bewoners of er 

vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes op zolder liggen.  

Zijn er geen vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes, dan kan de isolatie plaatsvinden. 

Wees wel alert op weggekropen vleermuizen. Treft u alsnog een vleermuis aan, wacht dan tot de 

vleermuis uit eigen beweging vertrekt. Zijn er wel vlindervleugels of makkelijk te verpulveren poepjes, 

laat dan voorafgaand aan de werkzaamheden een ecoloog de zolder controleren op weggekropen 

vleermuizen. 

 

DAKISOLATIE BINNENZIJDE - VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

1f Was het dakbeschot niet passeerbaar voor vogels en vleermuizen, dan geldt geen 

compensatieverplichting. 

 

1g Was het dakbeschot wel passeerbaar voor vogels of vleermuizen, dan gelden de volgende 

verplichtingen: 

 

1h Blijft er voor vleermuizen een luchtspouw met openingen via open stootvoegen of via het dak van 20 x 

50 mm, dan is geen vleermuiscompensatie nodig. Plaats enkel twee vogelvoorzieningen per woning. 

 

1i Is de spouw niet meer beschikbaar, plaats dan twee vleermuiskasten en twee vogelvoorzieningen. 

 

1j Wordt ook de spouw geïsoleerd, plaats dan de gebruikelijke compensatie zoals die verplicht wordt 

gesteld bij spouwmuurisolatie. Plaats aanvullend twee vogelvoorzieningen tenzij er reeds 

vogelvoorzieningen verplicht waren. In dat geval is aanvullende compensatie niet nodig.  

 

1k De eisen aan een geschikte vleermuiskast en een vogelvoorziening staan bij de definities.  
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FACTSHEET 2 - SPELREGELS DAKISOLATIE BUITENZIJDE 

 

 

 

 

DAKISOLATIE BUITENZIJDE - VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

2e Nesten van vogels en vleermuizen die mogelijk verdwijnen moeten door de particulier gecompenseerd 

worden. Hierin zijn twee opties:  

 

2f Optie 1: Het dak moet na de dakisolatie toegankelijk zijn voor vleermuizen en vogels door hen 

toegangen onder de pannen te bieden van minimaal 35 mm tussen pan en dakrand. Plaats onder deze 

daken geen vogelschroot onder de eerste drie rijen dakpan. De toegang tot het dak aan de zijkant moet 

lopen via de gevelpannen of de windveer en aan de onderkant via de daklijst of de muurplaat. Daken 

met een hellingshoek van meer dan 60% kunnen als toegang ook vleermuispannen of 

gierzwaluwpannen gebruikt worden. Tussen isolatiemateriaal en dakpannen moet minimaal 35 mm 

zitten. De dakisolatie moet aan de randen over een breedte van 50 cm ruw zijn afgewerkt om vogels en 

vleermuizen grip te geven. 

Bij deze werkzaamheden is het verplicht altijd een ecologisch deskundige in te schakelen. 

 

2g Optie 2: Is het toegankelijk houden van het dak om technische redenen niet mogelijk plaats dan vier 

vogelvoorzieningen aan de schaduwzijde. Het inbouwen van vier voorzieningen in daklijsten is ook 

toegestaan. Is de spouw niet (meer) toegankelijk voor vleermuizen plaats dan aanvullend een 

vleermuiskast per gevel.  

Wordt ook de spouw geïsoleerd dan geldt, dat per woning in totaal vier vogelvoorzieningen moeten 

worden opgehangen en op de gevels waar nog geen spouwverblijf verplicht was, moet een klein 

spouwverblijf van 30 x 30 cm worden toegevoegd.   

 

2h De eisen aan een geschikte vleermuiskast en/of een geschikte vogelvoorziening staan bij de definities. 

  

 

  

DAKISOLATIE BUITENZIJDE - VERPLICHTING 1  

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

2a Het vrijmaken van woningen van vleermuizen en vogels moeten onder begeleiding van een ecoloog. 

Daarvoor geldt een natuurkalender. 
 

2b Is de woning tijdig natuurvrij, conform de natuurkalender, dan mogen de werkzaamheden het hele 

jaar plaatsvinden. 
 

2c De uitvoerder voorkomt dat de spouw onder invloed van het weer komt te staan, zonder vleermuizen 

te belemmeren in of uit te kunnen vliegen. 
 

2d Het isoleren van daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-

SMP”. Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken.  
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FACTSHEET 3 - SPELREGELS SPOUWMUURISOLATIE 

 

SPOUWISOLATIE – VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

3a Maak alle spouwen altijd natuurvrij voordat u start met de spouwmuurisolatie. Alleen als er geen 

openingen zijn bij het dak, via stootvoegen of kozijnen kunnen vleermuizen worden uitgesloten. Het 

isoleren van spouwmuren is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het 

pre-SMP”. Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken. 

  

3b Plaats vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren, gaten, et cetera die 

groter zijn dan 7 mm. Sluit ook de toegang tot de spouw via aangrenzende gebouwen of via het dak af 

door middel van vleermuiswerende voorzieningen. 
 

3c Ten alle tijden moeten vleermuizen de ruimte wel kunnen verlaten, maar er niet kunnen terugkeren. 
 

3d Voor het vleermuisvrij maken van een spouw moet de uitvoerder een bewijs tonen dat door hem een 

training ‘natuurvrij maken’ is gevolgd. Voeg uiterlijk binnen 24 uur na natuurvrij maken de volgende 

onderdelen toe aan de melding: 

1. bewijs van deelname training “natuurvriendelijk isoleren’,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie 

 

3e Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen is toegestaan conform de 

Natuurkalender in deze factsheet. Het aanbrengen moet 4 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren 

uitgevoerd worden zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken. In de winterperiode moet 

echter de hele winter gewacht worden tot de spouw vleermuisvrij mag worden verklaard.  
 

3f Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt, dan kan jaarrond worden geïsoleerd. Ook in de kwetsbare 

kraamperiode (rood) of in de winterperiode (oranje) kan worden geïsoleerd zolang de vleermuis- en 

vogelwerende maatregelen vóór die kwetsbare periode zijn aangebracht.  
 

 

 

 

SPOUWISOLATIE- VERPLICHTING 2 
 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

3g Is de spouw minder dan 8 cm diep, dan geldt geen compensatieverplichting ten aanzien van vogels, 

maar wel ten aanzien van vleermuizen. 
 

3h Is de spouw dieper dan 8 cm maar is de spouw niet toegankelijk via openingen van 2 cm breed, dan 

geldt geen compensatieverplichting ten aanzien van vogels maar wel ten aanzien van vleermuizen. 
 

3i Is de spouw dieper dan 8 cm en toegankelijk voor vogels, dan geldt wel een 

compensatieverplichting ten aanzien van vogels én ten aanzien van vleermuizen.  
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Compensatieverplichting vogels: 

3j Plaats per woning twee vogelvoorzieningen. Het plaatsen van de twee vogelvoorzieningen mag 

geheel achterwege worden gelaten als de bovenzijde van de spouw open is en blijft (en voor vogels 

toegankelijk is via de dakranden) en de spouw tot 10 cm onder de rand wordt gevuld. Zo blijft er 

ruimte om boven op de spouw te kunnen broeden. 

Compensatievereisten vleermuizen: 

3k Maak bij tussenwoningen per gevel een klein spouwverblijf van 30 x 30 cm. Kan om technische 

redenen geen klein spouwverblijf worden gerealiseerd, dan mag dit worden vervangen voor een 

vleermuiskast, zolang het aantal voorzieningen gelijk blijft. Een speciale inbouwkast is uiteraard ook 

een mogelijkheid. 

 

3l Maak bij hoekwoningen één middelgroot spouwverblijf van 60x60 cm en twee kleine spouwverblijven 

van 30 x 30 cm op de andere gevels. Kan om technische redenen geen middelgroot spouwverblijf 

worden gerealiseerd dan mag dit worden vervangen voor drie kleine spouwverblijven of (als dat ook 

niet kan) drie vleermuiskasten. Op die manier krijgt elke gevel een klein spouwverblijf of een 

vleermuiskast. Een speciale inbouwkast is uiteraard ook een mogelijkheid. 

 

3m In geval van een vrijstaande woning moet in de nok een groot spouwverblijf van 100 x 100 cm 

worden aangebracht. Wanneer om technische redenen geen groot spouwverblijf kan worden 

gerealiseerd, mag dit worden vervangen door één middelgroot spouwverblijf met drie kleine 

spouwverblijven of als het echt niet anders kan een klein spouwverblijf per gevel. In het allerlaatste 

geval is een vleermuiskast per woning een optie. Op deze manier krijgt elke gevel een klein 

spouwverblijf of een vleermuiskast en blijft er een ruim aanbod met variatie in expositie voor de 

zomer- en paarverblijfplaatsen.  

 

3n Is de hoekwoning of vrijstaande woning echter lager dan twee bouwlagen met een vliering (zoals een 

seniorenwoning) dan geldt de verplichting van een klein spouwverblijf per gevel. Ook hier geldt dat 

een spouwverblijf mag worden vervangen voor een vleermuiskast als een spouwverblijf om 

technische redenen niet kan. 

 

Technische aspecten 

3o Een spouwverblijf is een verblijfplaats die gemaakt wordt door bij de isolatie van spouwmuren een 

bepaalde ruimte vrij te houden van isolatiemateriaal. De spouwborstels moeten al het 

isolatiemateriaal tegenhouden. 

 

3p De spouwverblijven worden gemaakt op het moment dat vleermuiswerende maatregelen worden 

aangebracht.  

 

3q Vleermuiswerende maatregelen mogen de toegang tot de spouwverblijven niet belemmeren. 

 

3r Maak het spouwverblijf aan de bovenzijde van de spouwmuur. Breng vanaf de bovenzijde een 

spouwborstel in een U-vorm in de spouw. In de onderstaande afbeelding is dit de rode lijn.  

 

3s Zorg ervoor dat het spouwverblijf aan de bovenzijde openblijft zodat deze in verbinding staat met het 

dak. Is de spouw van de bovenzijde gesloten? Dan moet u deze (als dat technisch mogelijk is) openen 

zodat het spouwverblijf in verbinding komt met het dak. 

 

3t Maak in de gevel een opening die toegang geeft tot het spouwverblijf. Deze opening heeft een afmeting 

van ongeveer 20 mm bij 50 mm. Deze opening kan bijvoorbeeld bestaan uit een open stootvoeg. In 

de onderstaande afbeelding is dit het blauwe vlakje. 

 

3u Uitsluiten om technische redenen mogen grotere spouwverblijven worden vervangen voor kleinere of 

voor vleermuiskasten. Technische redenen zijn bijvoorbeeld dat de verhouding tussen het 

spouwverblijf en het te isoleren geveldeel verhoudingsgewijs te groot wordt met kansen op 

vochtproblemen. Licht deze situaties toe in de melding.  
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Groot spouwverblijf in de nok van een kopgevel 
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FACTSHEET 4 - SPELREGELS ISOLATIE BORSTWERING 

 

ISOLATIE BORSTWERING - VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vleermuizen 

4a Is een borstwering niet volledig te controleren met een endoscoop, dan geldt 4b. Is een borstwering met 

een endoscoop volledig te controleren op vleermuizen, dan geldt 4c.  

 

4b Maak borstweringen altijd ‘vleermuisvrij’ conform de natuurkalender. Voor het vleermuis-vrij maken van 

borstweringen dient de training ‘natuurvrij-maken’ te zijn gevolgd. Meldt de werkzaamheden in de 

applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken. 

 

Voeg uiterlijk binnen 24 uur na natuurvrij maken de volgende onderdelen toe aan de melding: 

1. bewijs van deelname training “natuurvriendelijk isoleren’,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de borstwering en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie. 

 

4c Is de borstwering met een endoscoop volledig te controleren op vleermuizen en worden met de 

endoscoop geen vleermuizen waargenomen? Dan kunt u de borstwering diezelfde dag isoleren of 

dichtmaken. Zo blijft de borstwering vleermuisvrij. Het ‘vleermuisvrij- maken’ is dan niet nodig. 

Voorafgaand aan het isoleren tekent de uitvoerder de ‘vleermuisvrij-verklaring’. Het isoleren van 

borstweringen is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. 

Meldt de werkzaamheden voorafgaand aan het isoleren en voeg uiterlijk binnen 24 uur het volgende toe: 

1. een ‘vleermuisvrij-verklaring’, en  

2. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie. 
 

4d Worden er wel vleermuizen waargenomen? Dan moet u wachten met isoleren totdat de vleermuizen uit 

eigen beweging vertrokken zijn. 
 

4e Voor het controleren van borstweringen met een endoscoop en het kunnen uitgeven van een 

‘vleermuisvrij-verklaring’ hoeft de uitvoerder geen specifieke training gevolgd te hebben. 
 

 

 

ISOLATIE BORSTWERING- VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

4f Plaats per borstwering 1 externe vleermuiskast.  
 

4g Wordt gelijktijdig de spouw geïsoleerd, plaats dan enkel spouwverblijven in de gevels. De extra 

vleermuiskasten zijn dan niet nodig. 
 

4h Blijft de spouw toegankelijk voor vleermuizen dan is geen compensatie nodig. 
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Vleermuisvrij-verklaring 

Hierbij verklaar ik dat direct, voorafgaand aan het isoleren van de borstweringen, een controle achter de 

borstweringen heeft plaatsgevonden met behulp van een endoscoop. De borstwering was volledig 

controleerbaar.  

 

Hierbij zijn geen vleermuizen waargenomen.  

 

Locatie van werkzaamheden: 

Datum: 

Naam:  

Werkzaam bij:  

 

Handtekening: 
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FACTSHEET 5 - SPELREGELS ISOLATIE BINNENMUUR 

 

BINNENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

5a Bij het isoleren van de buitenmuren door het plaatsen van voorzetwanden aan de binnenzijde van de 

woning gelden geen vereisten om het doden van beschermde soorten te voorkomen.  

5b Het plaatsen van voorzetwanden is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder 

het pre-SMP”. Meldt de werkzaamheden voorafgaand aan de werkzaamheden. 

 

BINNENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

5c Er geld voor deze werkzaamheden geen particuliere compensatieplicht voor kraamgroepen van 

vleermuissoorten. 
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FACTSHEET 6 - SPELREGELS ISOLATIE BUITENMUUR 

 

BUITENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

6a Verdwijnen er geen kieren, gaten, open stoofvoegen of open randen (bijvoorbeeld bij muurbetimmering 

of bij het dak) van 7 mm of groter dan zijn er geen vereisten. 

 

6b Verdwijnen er kieren, gaten, open stoofvoegen of open randen (bijvoorbeeld bij muurbetimmering of 

bij het dak) van 7 mm of groter dan zijn beschermde soorten niet uitgesloten. Om het doden van 

beschermde soorten te voorkomen moeten alle muren natuurvrij worden gemaakt. Het natuurvrij van 

muren met kieren is meldingsplichtig in de GIS-applicatie “Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. 

Meldt de werkzaamheden in de applicatie 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken. Voeg uiterlijk 

binnen 24 uur na het natuurvrij maken de volgende bewijzen toe: 

1. bewijs van deelname training,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie 

 

6c Plaats vleermuis- en vogelwerende maatregelen, door het afdichten van kieren, gaten, et cetera die 

groter zijn dan 7 mm. Sluit ook de toegang tot de spouw via aangrenzende gebouwen of via het dak af 

door middel van vleermuiswerende voorzieningen. 

 

6d Ten alle tijden moeten vleermuizen de ruimte wel kunnen verlaten, maar er niet kunnen terugkeren. 

 

6e Voor het vleermuisvrij maken van een spouw moet de uitvoerder een bewijs tonen dat door hem een 

training ‘natuurvrij maken’ is gevolgd. 

 

6f Het aanbrengen van vleermuis- en vogelwerende maatregelen is toegestaan conform de 

Natuurkalender in deze factsheet. Het aanbrengen moet 4 dagen of meer voorafgaand aan het isoleren 

uitgevoerd worden zodat vleermuizen de kans krijgen om te vertrekken. In de winterperiode moet 

echter de hele winter gewacht worden tot de spouw vleermuisvrij mag worden verklaard.  

 

6g Is de woning tijdig natuurvrij gemaakt, dan kan jaarrond worden gewerkt. Ook in de kwetsbare 

kraamperiode (rood) of in de winterperiode (oranje) kunnen voorzetwanden worden geplaatst zolang 

de vleermuis- en vogelwerende maatregelen vóór die kwetsbare periode zijn aangebracht.  

 

 

BUITENMUURISOLATIE – VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

6h Verdwijnen er kieren, gaten, open stoofvoegen of open randen (bijvoorbeeld bij muurbetimmering of 

bij het dak) van 7 mm of groter dan zijn verblijfplaatsen van beschermde soorten niet uitgesloten. 

Plaats dan een vleermuiskast per gevel.  

 

6i Verdwijnen door het plaatsen van de voorzetmuur kieren in de muur, bij kozijnen of bij de dakrand 

van meer dan 2 cm breed, plaats dan per gevel een vogelvoorziening en plaats per gevel een 

vleermuiskast.  

 



 

13 

 

FACTSHEET 7 - SPELREGELS PLAATSEN ZONNEPANELEN 

 

PLAATSEN ZONNEPANELEN – VERPLICHTING 1 

Voorkom het doden en verstoren van vogels en vleermuizen 

7a Het plaatsen van zonnepanelen op platte daken is jaarrond toegestaan. Wordt in het broedseizoen 

een nest op het dak waargenomen dan mag dit nest verstoord worden. Het nest mag niet zo dicht 

benaderd worden dat oudervogels opvliegen, verhinderd worden naar het nest terug te keren, of 

agressief gedrag vertonen.  

 

7b Het plaatsen van zonnepanelen op hellende daken dient plaats te vinden buiten het broedseizoen (1 

april tot 1 augustus).  

 

7c Als op de daken moet worden gelopen dienen de pannen voorzichtig te worden verwijderd om het 

dooddrukken van vleermuizen te voorkomen. 

 

7d Het plaatsen van zonnepanelen op hellende daken is meldingsplichtig in de GIS-applicatie 

“Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. Meldt het plaatsen van zonnepanelen 7 dagen 

voorafgaand aan de werkzaamheden.  

 

 

PLAATSEN ZONNEANELEN – VERPLICHTING 2 

Beperk het verlies van verblijfplaatsen van vogels en vleermuizen 

7e Laat bij het plaatsen van zonnepanelen aan de randen van het dak (zijkanten en rand van de 

dakgoot) een rand over waarop geen zonnepanelen worden gelegd. Deze randen zijn vier dakpannen 

breed of hoog.  

 

7f Is onder het dak een kraamkolonie van de meervleermuis of de laatvlieger bekend, dan is het 

plaatsen van zonnepanelen niet toegestaan. Raadpleeg hiervoor de GIS-applicatie  

“Particuliere na-isolatie onder het pre-SMP”. 
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OVERZICHT COMPENSATIETAAKSTELLING 

 

In onderstaande tabel wordt de compensatietaakstelling voor particulieren in één overzicht weergegeven, 

uitgesplitst per type woning.  

 
Type isolatie  Tussenwoning of een lage woning Hoekwoning Vrijstaande woning 

Spouwmuurisolatie 

Spouw < 8 cm 1 klein spouwverblijf per gevel 

(30x30 cm) 

Alternatief: 

1 vleermuiskast per gevel 

1 middelgroot 

(60x60) en 2 kleine 

(30x30cm) 

spouwverblijf per 

woning 

Alternatief: 

1 klein spouwverblijf 

per gevel dan wel 1 

vleermuiskast per 

gevel 
 

1 groot (100x100 

cm) spouwverblijf 

per woning 

Alternatief: 1 

middelgroot 

spouwverblijf en 3 

kleine of 1 klein 

spouwverblijf dan wel 

1 vleermuiskast per 

gevel 

Spouw > 8 cm met openingen 

van minimaal 2 cm breed of 

toegangen via de dakrand 

2 vogelvoorzieningen extra op de compensatie voor het isoleren van een spouw < 

8cm diep 

 

 

Isolatie van het dak aan de binnenzijde in het geval dat het dakbeschot niet passeervaar was voor vogels en 

vleermuizen 

 Geen compensatieverplichting 

Isolatie van het dak aan de binnenzijde in het geval dat het dakbeschot passeervaar was voor vogels en 

vleermuizen 

Er blijft een voor vleermuizen 

toegankelijke spouw 

2 vogelvoorzieningen per woning 

Er is geen toegankelijke spouw 2 vleermuiskasten en 2 vogelvoorzieningen per woning 

 

De spouw wordt ook geïsoleerd 2 extra vogelvoorzieningen op de compensatie voor het isoleren van de 

spouwmuur, tenzij reeds vogelvoorzieningen waren vereist 

 

Isolatie van het dak aan de buitenzijde in het geval dat het dak wel geschikt te houden is voor vogels en 

vleermuizen 

Toegangen van minimaal 35 mm tussen pan en dakrand. Geen vogelschroot onder de eerste drie rijen dakpannen. 

Tussen isolatiemateriaal en dakpannen dient 35 mm te zitten. De dakisolatie moet aan de randen over een breedte 

van 50 cm ruw zijn afgewerkt. Betrek bij deze werkzaamheden een ecologische deskundige. 

 

Isolatie van het dak aan de buitenzijde in het geval dat het dak niet geschikt te houden is voor vogels en 

vleermuizen 

Er blijft een voor vleermuizen 

toegankelijke spouw 

4 vogelvoorzieningen per woning 

Er is geen toegankelijke spouw 4 vogelvoorzieningen per woning en 1 vleermuiskast per gevel 

 

De spouw wordt ook geïsoleerd In totaal 4 vogelvoorzieningen 

per woning en 1 klein 

spouwverblijf per gevel 

 

 

In totaal 4 

vogelvoorzieningen 

plus 1 middelgroot 

spouwverblijf en 2 

kleine per woning 

In totaal 4 

vogelvoorzieningen 

plus 1 groot 

spouwverblijf en 3 

kleine per woning 

Isolatie van borstweringen 

Er blijft een voor vleermuizen 

toegankelijke spouw 

Geen extra voorzieningen nodig 

Er is geen toegankelijke spouw 1 vleermuiskast per borstwering 

 

De spouw wordt ook geïsoleerd Geen extra voorzieningen op de compensatie voor het isoleren van de muur 
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Type 

isolatie 

 Tussenwoning of een lage 

woning 

Hoekwoning Vrijstaande woning 

Binnenmuurisolatie 

 Geen compensatieverplichting 

 

Buitenmuurisolatie 

Geen kieren > 7 mm Geen compensatieverplichting 

Kieren groter dan 7 mm 1 vleermuiskast per gevel 

Kieren groter dan 20 mm 1 vogelvoorziening per gevel en 1 vleermuiskast per gevel 

Zonnepanelen 

 Geen compensatieverplichting 
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HET MELDINGSSYSTEEM 

 

Om de werkzaamheden aan te melden bij de gemeente, zodat de werkzaamheden onder de legalisatie van de 

gebiedsgerichte ontheffing komen te vallen, is een GIS-applicatie ontwikkeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link en code: 

Voor bedrijven die de training “Natuurvriendelijk isoleren” met succes hebben afgerond is een inlogcode 

beschikbaar om toegang te krijgen tot de applicatie. Ook ecologen kunnen de inlogcode ontvangen, voor 

werkzaamheden aan het dak vanaf de buitenzijde. Deze worden immers niet uitgevoerd door isolatiebedrijven.  

 

Invullen 

Bij het openen van de applicatie zijn alle woningen die deel mogen nemen rood gekleurd (dit zijn de 

grondgebonden woningen in particulier eigendom met een energielabel C tot en met G met een bouwjaar vóór 

1992). Door het klikken op een woning, en het invullen van relevante gegevens, wordt de woning ‘groen’ en 

daarmee onderdeel van de legalisatie van de ontheffing van de gemeente.  

Vul in de applicatie de volgende informatie in: 

• Type werkzaamheden 

• Datum natuurvrij maken (indien van toepassing) 

• Datum isoleren of plaatsen zonnepanelen.  

 

De melding dient in de regel 48 uur voorafgaand aan het natuurvrij maken te zijn ingediend. Bij zonnepanelen 

dient dit 7 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden te gebeuren. Van deze melding komt geen 

ontvangstbevestiging.  

 

Bij deze melding moet binnen 24 uur na het natuurvrij maken de volgende fotobewijzen zitten: 

- foto’s van het natuurvrij maken van de woningen  

- een bewijs dat de uitvoerder de training ‘natuurvriendelijk isoleren’ heeft gevolgd; 

- foto’s van en toelichting bij de aangebrachte particuliere compensatie.  

Zowel de gemeente als de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna: RUD) en provincie hebben toegang tot 

de GIS-applicatie. De RUD ziet toe op de naleving van de ontheffing door toe te zien op het natuurvrij maken.  

GIS-applicatie voor het aanmelden van isolatiewerkzaamheden 
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OVERZICHT TRANINGSPLICHT EN MELDINGSPLICHT 

 

Het invullen van de applicatie gebeurt voorafgaand aan het: 

Natuurvrij maken 

van spouwmuur  

Isolatie-

bedrijf, of 

ecoloog 

Training 

‘Natuurvriendelijk 

isoleren’ verplicht 

voor isolatiebedrijven 

Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken,  

inclusief (binnen 24 uur na natuurvrij maken): 

1. bewijs van deelname training,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren 

en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie 

 

Natuurvrij maken 

omdat de 

borstwering niet te 

inspecteren is met 

endoscoop 

Isolatie-

bedrijf, of 

ecoloog 

Training 

‘Natuurvriendelijk 

isoleren’ verplicht 

voor isolatiebedrijven 

Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken,  

inclusief (binnen 24 uur): 

1. bewijs van deelname training,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren 

en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie 

 

Natuurvrij maken 

van dak bij 

buitendakisolatie 

Ecoloog Nee, een ecoloog 

begeleid de 

werkzaamheden 

Meldingsplicht 48 voorafgaand aan het natuurvrij 

maken 

 

 

 

Natuurvrij maken 

van ruimten in de 

muur bij 

buitenmuur-

isolatie 

Isolatie-

bedrijf of 

ecoloog 

Training 

‘Natuurvriendelijk 

isoleren’ verplicht 

voor isolatiebedrijven 

Melden 48 uur voorafgaand aan natuurvrij maken,  

inclusief (binnen 24 uur na natuurvrij maken): 

1. bewijs van deelname training,  

2. fotobewijs van het natuurvrij maken van de muren 

en; 

3. fotobewijs van het plaatsen van de compensatie 

 

Is natuurvrij maken niet nodig, dan gebeurt het invullen van de applicatie voorafgaand aan het: 

Isoleren van muur 

via de binnenzijde 

 

Isolatie-

bedrijf 

Nee Melden voorafgaand aan het isoleren 

Isoleren van dak 

via binnenzijde 

 

Isolatie-

bedrijf 

Nee Melden voorafgaand aan het isoleren, inclusief (binnen 

24 uur): 

1. fotobewijs van plaatsen compensatie (indien nodig) 

Isoleren van 

borstwering in 

geval deze volledig 

te inspecteren is 

met een 

endoscoop  

 

Isolatie-

bedrijf 

Nee.  Melden voorafgaand aan het isoleren, inclusief (binnen 

24 uur): 

1. een ‘vleermuisvrij-verklaring’,  

2. fotobewijs van plaatsen van de compensatie 

Het plaatsen van 

zonnepanelen 

 

Installateur Nee Melden 7 dagen voorafgaand aan het plaatsen van 

zonnepanelen bij hellende daken. Bij platte daken 

geen meldingsplicht. 

 



BIJLAGE lV: RAPPORT ARCADIS EN OVERMORGEN “NA-ISOLATIE 

PARTICULIERE WONINGEN IN HET KADER VAN DE WET 

NATUURBESCHERMING”  



  

 

 

RAPPORT JULI 2020 

Na-isolatie particuliere woningen in het 

kader van de Wet natuurbescherming 
 



 

2 JULI 2020  

INHOUDSOPGAVE 

Managementsamenvatting .............................................................................4 

1. Inleiding .......................................................................................................6 

1.1 Aanleiding ...................................................................................................6 

1.2 Doel en status onderzoek ...........................................................................6 

1.3 Begrippenlijst ..............................................................................................6 

1.4 Verantwoording werkwijze ..........................................................................7 

1.5 Leeswijzer ...................................................................................................7 

2. Juridisch kader Wnb ..................................................................................8 

2.1 Inleiding .......................................................................................................8 

2.2 Soortenbescherming van de Wnb in het kort .............................................8 

2.3 Na-isolatie en de Wnb ................................................................................8 

2.4 Welke ruimte biedt de wet? ........................................................................9 

3. Ecologische uitgangspunten .................................................................. 11 

3.1 Inleiding .................................................................................................... 11 

3.2 Vormen van na-isolatie ............................................................................ 11 

3.3 Relevante soorten .................................................................................... 11 

3.4 Mogelijke impact van na-isolatie op soorten ............................................ 12 

3.5 Effect na-isolatie op soorten .................................................................... 12 

4. Oplossingsrichtingen op hoofdlijnen .................................................... 15 

4.1 Inleiding .................................................................................................... 15 

4.2 Volledig mitigeren versus ontheffing of vrijstelling ................................... 15 

4.3 Ecologisch onderzoek .............................................................................. 15 

4.4 Mitigatie .................................................................................................... 16 

4.5 Beoordeling oplossingsrichtingen ............................................................ 17 

4.5.1 Beoordelingscriteria .............................................................................. 17 

4.5.2 Overzicht oplossingsrichtingen ............................................................. 17 

4.6 Score oplossingsrichtingen ...................................................................... 19 

5. Uitwerking oplossingsrichtingen ........................................................... 20 

5.1 Varianten en voorkeursoplossing ............................................................. 20 

5.2 Ecologische randvoorwaarden ................................................................. 21 

5.2.1 Uitgangspunten ..................................................................................... 21 

5.2.2 Voorkómen van opzettelijk verstoren en doden van dieren .................. 22 

5.2.3 Mitigeren van verblijfsplaatsen .............................................................. 23 

5.3 Overzicht van acties en maatregelen ....................................................... 25 

5.3.1 Voorbereidingsfase ............................................................................... 25 

5.3.2 Implementatiefase ................................................................................. 26 

5.3.3 Uitvoeringsfase ..................................................................................... 26 

5.4 Samenvatting advies ................................................................................ 26 

Bijlagen ......................................................................................................... 31 

BIJLAGE A Juridische verkenning en resultaten werksessie ........................ 32 

A.1 Inleiding .................................................................................................... 32 

A.2 Afwegingskader ....................................................................................... 32 

A.3 Werksessie .............................................................................................. 44 

A.4 Resultaat werksessie ............................................................................... 46 

BIJLAGE B Uitgewerkte oplossingsrichtingen ............................................... 49 

Variant 1 ......................................................................................................... 49 

Variant 2 ......................................................................................................... 54 

Variant 3 ......................................................................................................... 58 

 



 

3 JULI 2020 

  

Colofon 
 

Auteurs: 

Max Klasberg, Arcadis 

Senior stadsecoloog en adviseur natuurwetgeving 

 

Beno Koolstra, Koolstra Advies 

Senior ecoloog en adviseur natuurwetgeving 

 

Fleur Onrust, ENVIR Advocaten 

Advocaat/partner natuurbeschermingsrecht 

 

Eindredactie: 

Sander Simonse, Over Morgen 

Proces- en projectleider/adviseur 



 

4 JULI 2020 

Managementsamenvatting 
 

De provincie Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van 

verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het na-isoleren van 

woningen door particuliere huiseigenaren maakt daarvan onderdeel uit. 

Het na-isoleren kan leiden tot het aantasten van verblijfsfuncties van 

gebouwbewonende diersoorten, zoals vogels die onder de dakpannen 

of dakrand broeden en vleermuizen die een verblijfsplaats in de te 

isoleren spouw hebben. Wanneer dieren worden gedood, of 

verblijfsplaatsen ongeschikt worden gemaakt door de na-isolatie, is 

sprake van een overtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Momenteel wordt door particulieren zelden onderzoek gedaan naar het 

voorkomen van gebouwbewonende diersoorten of een ontheffing van 

de Wnb aangevraagd voordat een woning wordt geïsoleerd. De 

onbekendheid met de Wnb en het niet beseffen dat de Wnb ook voor 

een particulier geldt speelt hierbij een rol, evenals het onbewust zijn van 

de aanwezigheid van gebouwbewonende diersoorten in de woning.  

 

Wanneer de verplichting tot het doen onderzoek naar het voorkomen van 

gebouwbewonende soorten en het aanvragen van een ontheffing Wnb bij 

aanwezigheid van verblijfplaatsen actief wordt gehandhaafd, betekent dit een 

aanzienlijke lastenverzwaring voor een particulier die een woning wil na-

isoleren. De kosten van het ecologisch onderzoek, aanvragen van een 

ontheffing en het treffen van de noodzakelijke compenserende maatregelen 

overstijgen al snel de kosten van de isolatie. Wanneer de kosten aanzienlijk 

hoger worden, neemt de terugverdientijd van de isolatiekosten evenredig toe, 

wat de prikkel om te verduurzamen verkleint.  

 

Omdat de provincie verantwoordelijk is voor zowel de verduurzamingsopgave 

als ook bevoegd gezag en verantwoordelijk voor toestemmingsverlening, 

toezicht en handhaving van de Wnb is de vraag gerezen op welke wijze de 

verduurzaming van woningen die in particulier eigendom zijn, plaats kan 

vinden binnen de kaders van de Wnb. Doestelling daarbij is dat het realiseren 

van de verduurzamingsopgave niet wordt vertraagd, en dat de duurzame 

instandhouding van de soorten die onder de Wnb beschermd zijn niet wordt 

geschaad. Daarbij is gezocht naar een oplossing die de lastenverzwaring 

voor de particulier beperkt om de positieve financiële prikkel voor het 

verduurzamen van een woning niet aan te tasten. 

Het is niet mogelijk zonder uitgebreid ecologisch onderzoek met voldoende 

zekerheid vast te stellen of verblijfsplaatsen van beschermde 

gebouwbewonende diersoorten aan- of afwezig zijn. Pas als zeker is dat 

geen verblijfsplaatsen aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden die 

verblijfsplaatsen aan zouden kunnen tasten worden uitgevoerd zonder 

ontheffing. Een standaard werkwijze die verblijfsplaatsen -zoals een kolonie 

vleermuizen in de spouw van een woning- ontziet, is voor veel 

verduurzamingsmaatregelen niet mogelijk. Dat betekent dat het na-isoleren 

zonder ontheffing of ander goedkeuringsbesluit van de Wnb in veel gevallen 

niet mogelijk is zonder dat daarbij juridische risico’s ontstaan voor de 

initiatiefnemer.  

 

Om het particuliere woningeigenaren mogelijk maken de woning te isoleren 

binnen de kaders van de Wnb kunnen gemeenten een ontheffing aanvragen 

op basis van een soortenmanagementplan (SMP) en die ontheffing 

vervolgens doormachtigen aan de woningeigenaren. Zo kan een 

woningeigenaar zonder hoge kosten de woning toch op legale wijze 

verduurzamen zonder een aantasting van de staat van instandhouding van 

gebouwbewonende soorten. De gehele procedure om te komen van een 

dergelijke ontheffing, inclusief al het onderzoek dat nodig is voordat de 

aanvraag ingediend kan worden, heeft een doorlooptijd van ongeveer twee 

jaar. Om de gemeenten die een dergelijke generieke ontheffing op basis van 

een SMP aan willen vragen, is behoefte hen een tijdelijke oplossing te bieden 

waarmee op zeer korte termijn, voor de periode van maximaal twee jaar, 

binnen de kaders van de Wnb door particuliere woningeigenaren na-isolatie 

uitgevoerd kan worden. Het onderzoek naar deze vraagstelling is in dit 

rapport beschreven, waarbij gezocht is naar de ruimte die de Wnb biedt (of 

beargumenteerd kan bieden) om zonder langdurige voorafgaande 

onderzoeken en procedures (voor een beperkte periode) woningen te kunnen 

na-isoleren. Daarbij is inbreng van een brede groep juristen en ecologen van 

provincie, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging en diverse adviesbureaus 

ontvangen en afgewogen.  
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In de bijlage zijn deze afwegingen samengevat. 

Uit het onderzoek volgen de volgende kaders voor de oplossing: 

• De gekozen oplossingsrichting moet voor een particulier praktisch 

uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Wanneer de bijkomende kosten te hoog 

zijn vervalt de positieve prikkel voor na-isoleren. 

• De gekozen oplossingsrichting moet juridisch zekerheid bieden en 

mogelijk zijn en voor een particulier niet leiden tot oplegging van een last 

onder bestuursdwang/dwangsom of een strafrechtelijke procedure. Dat 

betekent dat de werkwijze geborgd moet zijn in een toestemmingsbesluit 

Wnb. 

• De gekozen oplossing moet (indien juridisch vereist omdat sprake is van 

een overtreding van de Wnb) zodanige compenserende maatregelen 

bevatten dat de staat van instandhouding van de gebouwbewonende 

diersoorten niet negatief wordt beïnvloed. 

 

Binnen deze kaders is een drietal oplossingsrichtingen uitgewerkt, waaruit 

onderstaand advies is voortgekomen.  

• Door gemeenten kan een tijdelijke ontheffing van de Wnb aangevraagd 

worden voor het verduurzamen van woningen van particuliere 

huiseigenaren. 

• Deze ontheffing wordt verleend voor de duur van maximaal twee jaar en 

alleen wanneer de betreffende gemeente besloten heeft binnen twee jaar 

een generieke ontheffing aan te vragen op basis van een SMP. 

• Voor het aanvragen van de tijdelijke ontheffing (anders dan bij de SMP) is 

geen verspreidingsonderzoek naar soorten nodig: er wordt vanuit gegaan 

dat in potentie iedere woning geschikt is als verblijfsplaats voor 

gebouwbewonende vogel- en vleermuissoorten en er wordt 

dienovereenkomstig gehandeld.  

• Om te borgen dat de staat van instandhouding van de betreffende soorten 

niet nadelig wordt beïnvloed, wordt een “wijknatuurplan” opgesteld waarin 

maatregelen worden opgenomen die negatieve gevolgen voor de staat 

van instandhouding voorkómen. In het kader van de aan te vragen 

ontheffing zijn compenserende maatregelen vereist.  

• In aansluiting op het wijknatuurplan wordt een handleiding natuurinclusief 

na-isoleren opgesteld. In deze handleiding wordt beschreven op welke 

wijze de na-isolatie moet worden uitgevoerd teneinde overtredingen van 

de Wnb waarvoor geen ontheffing mogelijk is, zoals het doden van dieren, 

te voorkómen. Dit is een uitwerking van de te treffen mitigerende 

maatregelen.  

• Om het een particuliere woningeigenaar mogelijk te maken adequate 

mitigerende voorzieningen aan te laten brengen tijdens het na-isoleren, 

zoals een kraamkast voor vleermuizen, is een subsidie een geschikt 

instrument, waarover provincie of gemeente een keuze dient te maken. 

• Om bij het na-isoleren van een woning gebruik te kunnen maken van de 

ontheffing, kan deze door de gemeente (ontheffinghouder) worden 

‘doorgemachtigd’ aan een derde (de particuliere woningeigenaar). Door 

deze machtigingen te registeren en de aanvraag daarvan via de 

isolatiebedrijven te laten lopen die aantoonbaar werken volgens de 

handleiding natuurinclusief na-isoleren kan worden geregistreerd in welke 

gevallen gebruik is gemaakt van de ontheffing. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

De energietransitie en verduurzaming van de gebouwde omgeving staan 

hoog op de landelijke en provinciale (politieke) agenda. Ook de provincie 

Utrecht heeft hoge ambities op dit vlak. In het Coalitieakkoord 2019-2023 en 

het Programmaplan Energietransitie 2020-2025 wordt daar vol op ingezet. 

Gelijktijdig is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht die toeziet op 

soortenbescherming. De provincie is bevoegd gezag over de Wnb. 

 

Nu volop wordt ingezet op het verduurzamen van woningen, ontstaat een 

spanningsveld tussen de energieambities aan de ene kant en 

soortenbescherming aan de andere kant. Door ingrepen zoals gevelisolatie 

kunnen beschermde diersoorten worden gedood of verstoord. Nesten en 

verblijfplaatsen kunnen worden beschadigd of vernield. Dit is bij wet (Wet 

natuurbescherming, Wnb) verboden. Als overtreding van de wet bij uitvoering 

van verduurzamingsmaatregelen niet uitgesloten kan worden, is uitgebreider 

ecologisch onderzoek en mogelijk een ontheffing van de Wnb nodig. Maar bij 

woningisolatie vindt over het algemeen - zeker bij uitvoering door 

particulieren - door onwetendheid geen onderzoek plaats. De verwachting is 

dat veel meer particulieren de komende jaren hun woningen gaan isoleren. 

Grootschalige (onbewuste) overtreding van de Wnb kan leiden tot afname 

van de biodiversiteit maar ook tot rechtszaken (zowel bestuursrechtelijk als 

strafrechtelijk) en negatieve media-aandacht.  

 

1.2 Doel en status onderzoek 

Doel van dit onderzoek is te komen tot een praktische oplossing voor het 

hiervoor beschreven probleem, passend binnen de kaders van de Wnb, 

waarbij wel wordt onderzocht in hoeverre de strikte kaders van de Wnb 

‘opgerekt’ kunnen worden. Met andere woorden, een ‘advies richting GS voor 

een ecologisch en juridisch verantwoorde, gedragen en praktische oplossing  

voor na-isolatie door particulieren met betrekking tot de Wnb’. Het dient 

binnen korte tijd – liefst nog dit jaar - toepasbaar te zijn. Om de barrière voor 

particulieren en isolatiebedrijven zo klein mogelijk te maken, zal ook 

onderzocht moeten worden welke zaken generiek opgepakt kunnen worden 

vanuit de provincie en/of gemeenten. Het gaat om een tijdelijke oplossing 

voor de periode tot aan het moment dat de door de gemeente aan te vragen 

ontheffing op grond van een SMP verleend kan worden. De tijdelijke 

oplossing die in deze studie verkend wordt, is dan ook alleen beschikbaar 

voor gemeenten die toezeggen binnen een termijn van twee jaar een 

ontheffing op grond van een SMP aan te zullen vragen. 

 

In onderhavige studie wordt advies gegeven waarbij als uitgangspunt geldt 

dat geen sprake is van een kennelijke overtreding van de Wnb, zodat de 

‘wettelijke grens’ niet wordt overschreden, maar wel gezocht wordt naar 

oplossingen buiten de gebaande paden. Dat betekent dat nadrukkelijk 

onderzocht wordt of de Wnb ruimte biedt die tot nu toe nog niet is benut. In dit 

advies wordt besproken wat die speelruimte is, in de zin van onduidelijkheden 

of twijfelpunten in wetsuitleg en jurisprudentie, maar wordt niet geadviseerd 

over het willens en wetens overtreden van de Wnb of tot handelingen die 

(eveneens in strijd met de Wnb) de staat van instandhouding van soorten 

schaden. Indien provincie op basis van de in dit rapport beschreven 

scenario’s een voorkeur uitspreekt voor één daarvan kan een nadere -

juridische- advisering over de uitvoering nodig blijken te zijn.  

 

1.3 Begrippenlijst 

In dit rapport wordt noodzakelijkerwijs gebruik gemaakt van een aantal 

inhoudelijke begrippen en termen. Onderstaande begrippenlijst geeft de 

definitie daarvan.  

 

 

Begrip Afbakening 

Compensatie Maatregel waarmee het nadelig effect van de overtreding van de Wnb op beschermde soorten na de ingreep teniet wordt gedaan, maar 

waarbij overtreding van een verbodsbepaling uit de Wnb niet volledig wordt voorkomen, maar wel wordt verzacht. 
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Ecologisch deskundige Onder een ecologisch deskundige verstaan wij een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt op het gebied 

van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis heeft. 

Ecologisch werkprotocol Beschrijft de concrete maatregelen die worden genomen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden conform een goedgekeurde 

gedragscode. 

Functioneel leefgebied Het terrein waarvan een beschermde diersoort gebruik maakt bestaande uit onder meer nest- of broedplaatsen, foerageergebieden met 

voldoende voedsel, rust- en schuilplaatsen. Bij vleermuizen gaat het ook om vaste vliegroutes. 

Gunstige staat van 

instandhouding 

Het wettelijk uitgangspunt dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven om de beschermde soort in het natuurlijke verspreidingsgebied 

a.h.v. criteria: 

• dat de populatie een levensvatbare component van de habitat (leefgebied) is en blijft;  

• dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort niet wezenlijk wordt verkleind; 

• en dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan waarin de populaties van de soort zich op de lange termijn in stand kunnen houden.  

Jaarrond beschermde nesten Nesten van vogels, zoals genoemd in de circulaire ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet 

ruimtelijke ingreep’ van de Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ. Het betreft ongeveer 80 soorten. En tevens opgenomen in de 

provinciale lijst met jaarrond beschermde nesten. De nesten zijn het hele jaar door beschermd, echter niet in gelijke mate. 

Mitigerende maatregel Maatregel waarmee overtreding van verbodsbepalingen uit de Wnb volledig wordt voorkomen. Dit is tevens de omschrijving van 100% 

mitigatie zoals nu gehanteerd door N-Brabant en RVO 

Wezenlijke invloed Een negatieve invloed op de populatie ter plaatse die substantieel en (meestal) blijvend is voor de betreffende soort. 

Zorgplicht De zorgplicht als bedoeld in artikel 1.11 Wnb. Het betreft een algemene verplichting voor een ieder om voldoende zorg te dragen voor 
Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Algemene preventieve maatregelen die voortkomen uit verantwoord handelen ten aanzien van planten en dieren, worden gezien als 

invulling van de zorgplicht. 

 

1.4 Verantwoording werkwijze 

Dit onderzoek is uitgevoerd door een klein team van specialisten (Arcadis, 

ENVIR Advocaten, Koolstra Advies) onder projectleiding van Overmorgen. 

Daarbij is het projectteam in een tweetal werksessies gevoed door een grote 

groep juristen en ecologen uit het werkveld. 

 

De kennis en informatie die in de juridische werksessie is ingebracht, is ter 

verantwoording opgenomen in de memo die als bijlage A bij dit rapport zijn 

gevoegd en verwerkt in de hoofdtekst van het rapport.  

 

Voor het ecologische spoor is – als vervolg op de juridische scope - een 

werksessie gehouden om de reikwijdte van de Wnb te verkennen.  

Vervolgens is een verdieping slag gemaakt waarbij de partijen gevraagd 

werden om concreet te reageren op een drietal oplossingen aan de hand van 

factsheets (zie bijlage B). Het gaat daarbij onder meer om de 

Zoogdiervereniging (vleermuizen) en de Vogelbescherming (huismus en 

gierzwaluw). De complete reacties zijn separaat gedeeld met de provincie. In 

bijlage B is deze input samengevat. Deze reacties hebben wij afgewogen en 

zijn gebruikt voor de uiteindelijke keuze voor de voorkeursoplossing (advies), 

ook uit oogpunt van draagvlak. De provincie zal dit zelfstandig terugkoppelen 

met deze partijen om dit proces af te ronden. 

 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstukken 2 en 3 zijn respectievelijk de juridische en ecologische 

uitgangspunten beschreven. Deze beschrijven het kader waarbinnen de 

voorgestelde oplossingsrichting is ontwikkeld. De hoofdlijnen daarvan zijn 

beschreven in hoofdstuk 4, en de uitwerking van de oplossingsrichting is 

beschreven in hoofdstuk 5. In een tweetal bijlagen is een nadere toelichting 

en onderbouwing opgenomen. 
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2. Juridisch kader Wnb 
 

2.1 Inleiding 

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschrijft het 

beschermingsregime dat geldt ten aanzien van beschermde dier- en 

plantensoorten. De Wnb vormt op dit onderdeel de implementatie van de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn waarbij de soortbeschermingsbepalingen 

uit de richtlijnen vrijwel ongewijzigd zijn overgenomen. De Nederlandse uitleg 

van de wet in jurisprudentie van rechtbanken en Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State sluit daarom aan op 

jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. In dit hoofdstuk is het 

juridisch kader van de Wnb uitgewerkt en toegelicht en is vooral beschreven 

welke ruimte de wet biedt. Daarvoor wordt in de volgende paragraaf eerst -

kort- beschreven wat het onderdeel soortenbescherming van de Wnb 

inhoudt. Vervolgens wordt het knelpunt van de Wnb in relatie tot het na-

isoleren van woningen toegelicht, gevolgd door een verkenning van de 

wettelijke ruimte Wnb. In bijlage A is een memo opgenomen met de complete 

juridische verkenning. Daaruit blijkt wat de kaders zijn die de wet stelt voor 

toestemmingsverlening van verboden handelingen onder de Wnb. In dat 

memo is het speelveld bepaald waar de tekst van dit hoofdstuk op is 

gebaseerd. 

 

2.2 Soortenbescherming van de Wnb in het kort 

De Wnb maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten: 

Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. De soorten 

waar het in deze studie met name om gaat zijn Vogelrichtlijnsoorten 

(gebouwbewonende vogelsoorten zoals huismus en gierzwaluw) en 

Habitatrichtlijnsoorten (alle soorten vleermuizen).  

 

Ten aanzien van Vogelrichtlijnsoorten verbiedt de wet het volgende: 

1 opzettelijk doden of vangen; 

2 opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, 

en nesten weg te nemen; 

3 eieren te rapen; 

4 opzettelijk storen, tenzij de storing geen gevolgen heeft voor de staat van 

instandhouding. 

 

Ten aanzien van de Habitatrichtlijnsoorten verbiedt de wet het volgende 

(alleen de verbodsbepalingen die in deze situatie relevant zijn, zijn genoemd): 

1 opzettelijk doden of vangen; 

2 opzettelijk verstoren; 

3 voortplantings- of rustplaatsen te beschadigen of te vernielen; 

 

Veel van de verbodsbepalingen gelden alleen wanneer de overtreding 

opzettelijk plaatsvindt. Daaronder valt ook de voorwaardelijke opzet, weten 

dat een handeling mogelijk kan leiden tot een overtreding, zonder dat daarbij 

de intentie hoeft te bestaan om deze overtreding te plegen, maar daarbij 

welbewust de voorzienbare gevolgen van de handeling aanvaarden.  Alleen 

wanneer voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en desondanks 

toch sprake is van bijvoorbeeld het alsnog (onvoorzienbaar) doden valt te 

betogen dat geen sprake is van een opzettelijke overtreding van de 

betreffende verbodsbepaling in de jurisprudentie is dit echt nog een grijs 

gebied. Dit laatste komt omdat jurisprudentie nog uitgaat van de lezing dat 

elke overtreding ook met maatregelen verboden is. Verder is het voor dit 

onderzoek van belang dat het vernielen of beschadigen van een 

voortplantings- of rustplaats van een habitatrichtlijnsoort, zoals een vleermuis, 

altijd een overtreding is, ook als geen sprake is van opzet, nu het verbod ook 

ziet op niet opzettelijke handelingen.  

 

Een overtreding van de Wnb mag alleen plaatsvinden wanneer daarvoor een 

ontheffing of vrijstelling is verleend, of aantoonbaar wordt gewerkt onder 

een goedgekeurde gedragscode (ook een vorm van vrijstelling). Een 

ontheffing kan alleen worden verleend wanneer is voldaan aan een aantal 

eisen. Er mag (1) geen alternatieve oplossing zijn, (2) de gunstige staat van 

instandhouding van de soort mag niet in gevaar worden gebracht en (3) er 

wordt voldaan aan een bij wet genoemd belang, specifiek geldend voor de 

betreffende soort. 

 

2.3 Na-isolatie en de Wnb 

Door na-isolatie kunnen de verbodsbepalingen worden overtreden. Het 

isoleren van een gevel kan leiden tot het vernielen van een verblijfsplaats van 

vleermuizen of zelfs tot het inkapselen van vleermuizen in isolatiemateriaal 
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en daarmee doden, van vleermuizen die zich in de spouw bevinden. Ook 

kunnen broedende vogels worden verstoord door werkzaamheden, waardoor 

het nest verlaten wordt of wordt beschadigd. Ook kan het klimaat onder de 

dakpannen veranderen door dakisolatie van binnenuit waardoor de nest- of 

verblijfplaats ongeschikt raakt. Al deze -niet limitatieve- voorbeelden leiden tot 

overtreding(en) van de Wnb. 

 

2.4 Welke ruimte biedt de wet? 

De wet geeft duidelijk de verbodsbepalingen en maakt helder dat overtreding 

van die verbodsbepalingen  alleen is toegestaan wanneer daarvoor een 

vrijstelling (bijv. in de vorm van een gedragscode) geldt, of een ontheffing van 

de Wnb is verleend. Er zijn geen mogelijkheden op een andere wijze dan met 

een toestemmingsbesluit een handeling te verrichten die leidt tot een 

overtreding van de Wnb. Dat betekent dat twee oplossingsrichtingen verkend 

kunnen worden: 

 

1 op zodanige manier na-isoleren dat geen sprake kan zijn van een 

overtreding van de Wnb (mitigerende maatregelen); 

2 werken onder een gedragscode, vrijstelling of ontheffing. 

Deze mogelijkheden zijn besproken en verder verkend in een werksessie met 

juridisch specialisten.  

 

Werken zonder overtreding van de Wnb 

Als het mogelijk is om de na-isolatie van woningen zodanig te mitigeren dat 

op voorhand voldoende zeker is dat als gevolg daarvan geen sprake zal zijn 

van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb, is voor deze 

werkzaamheden geen ontheffing van de Wnb (meer) nodig. Uit de inbreng 

van de specialisten in de workshop volgt dat hierbij een aantal 

kanttekeningen geplaatst moet worden. Deze hebben betrekking op de 

praktische uitvoerbaarheid en het juridisch risico. 

 

Met oog op de praktische uitvoerbaarheid is geconcludeerd dat het niet 

goed mogelijk is op voorhand zeker te zijn dat een bepaalde manier van 

werken er in alle gevallen voor zorgt dat een overtreding (volledig) wordt 

voorkómen. Als gevolg daarvan zullen zich dus situaties kunnen voordoen 

waarbij alsnog een overtreding plaats kan vinden en er dus een ontheffing / 

vrijstelling noodzakelijk is. Een simpele handleiding voor particulieren is 

derhalve niet te maken vanuit ecologisch perspectief en ook de 

uitzonderingen hierop zijn niet in een generieke regeling te vatten. Deze 

oplossingsrichting kan daardoor niet uitsluiten dat een overtreding 

plaatsvindt, zodat het (juridisch) risico bestaat voor de initiatiefnemer (de 

particulier die een woning na-isoleert), dat hij met handhaving wordt 

geconfronteerd (bestuursrechtelijke of strafrechtelijk).  

 

De oplossingsrichting “volledig mitigeren” lijkt daarom alleen raadzaam 

wanneer met zekerheid vast komt te staan dat een bepaalde werkwijze geen 

enkele overtreding van de Wnb oplevert en geen risico met zich meebrengt 

voor de particulier die daarvan gebruik maakt dat handhavend op wordt 

opgetreden. Of dat mogelijk is, hangt mede af van de ecologische 

oplossingsrichtingen die mogelijk zijn. Daarop wordt in het volgende 

hoofdstuk nader ingegaan. Een eventuele positieve afwijzing behoort 

eveneens tot de mogelijkheden om het risico op handhaving te 

beperken/zekerheid vooraf te verkrijgen. Een positieve afwijzing op een 

ontheffingsaanvraag kan echter alleen verleend worden wanneer zeker is dat 

verbodsbepalingen niet worden overtreden. 

 

Werken op grond van een toestemming Wnb 

Dat betekent in veel gevallen dat de juridisch meest veilige route is te werken 

met een toestemmingsbesluit. Deze kan verschillende vormen hebben. In 

deze situatie zijn er drie mogelijkheden: (1) werken volgens een 

goedgekeurde gedragscode, (2) een vrijstelling en (3) een (al dan niet 

generieke) ontheffing. Deze drie mogelijkheden zijn in de werksessie met 

juridisch specialisten besproken. Daaruit kwam het volgende naar voren: 

 

1 Het opstellen van een gedragscode vraagt relatief veel tijd en de 

goedkeuringsprocedure neemt in de meeste gevallen meer dan een jaar 

in beslag. Aangezien een gedragscode Wnb altijd door de Rijksoverheid 

vastgesteld moet worden, is de invloed die de provincie heeft op de 

doorlooptijd beperkt. Ook is een gedragscode een zwaar instrument voor 

een tijdelijke oplossing voor de periode tot aan het verlenen van een 

permanente ontheffing op grond van een SMP. Een gedragscode is 

daarmee eerder een alternatief voor de permanente oplossing in plaats 

van een logische optie om de periode tot aan een permanente oplossing 

te overbruggen.  

2 Een vrijstelling verschilt qua toetsingskader of onderbouwing  niet veel van 

een ontheffing. Ook bij een vrijstelling is onderbouwend onderzoek nodig 

en aan een vrijstelling kunnen - net als aan een ontheffing - voorwaarden 

worden verbonden. Tegen het vaststellen van een vrijstelling staat geen 
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bezwaar en beroep open en wordt het feitelijk gebruik in de praktijk niet 

getoetst. Tegen het gebruik van een vrijstelling staat ook geen bezwaar en 

beroep open, wat betekent dat als van de vrijstelling gebruik gemaakt 

wordt middels het indienen van een handhavingsverzoek een omwonende 

of andere belanghebbende juridisch voor het eerst op gekomen kan 

worden tegen de vrijstelling door te stellen dat deze niet gebruikt mag 

worden. Dit kan nadelig zijn voor de particulier die dit treft, omdat de 

werkzaamheden dan bijvoorbeeld stil gelegd kunnen worden en mogelijk 

zelfs niet gerealiseerd mogen. Bij een ontheffing kan (moet) al bezwaar en 

beroep worden ingesteld wanneer deze is verleend, dus nog voordat een 

particulier een aanvang heeft genomen met de werkzaamheden. Mede 

hierom ging in de sessie de voorkeur niet uit naar de figuur van een 

vrijstelling. Een vrijstelling zou wel een keuze kunnen zijn wanneer ervoor 

wordt gekozen het borgen van de staat van instandhouding van de 

soorten los te koppelen van de uitvoering van de na-isolatie (actieve 

bescherming). Terzijde: dit betekent dat bij een vrijstelling het borgen van 

de staat van instandhouding eenvoudiger op andere wijze kan worden 

gerealiseerd, maar dat dat niet hoeft. Onder verantwoordelijkheid van 

gemeente en/of provincie worden dan zo veel nieuwe verblijfsplaatsen 

gecreëerd dat op voorhand vaststaat dat de staat van instandhouding niet 

in gevaar kan worden gebracht door na-isolatie door particulieren. De 

uitvoering door de particulier kan dan op basis van een eenvoudig 

toepasbaar uitvoeringsprotocol - waarmee het mogelijk opsluiten van 

dieren in de spouw en het vernielen van nesten die in gebruik zijn - wordt 

voorkomen. Let wel, niet zeker is of een (bestuurs/straf)rechter zal 

meegaan in deze uitleg, omdat de staat van instandhouding verzekerd 

moet zijn bij het verlenen van een (ontheffing of) vrijstelling. Een 

proefprocedure uitlokken voor een eigen project, kan duidelijkheid geven 

over de juridische houdbaarheid van een dergelijke vrijstelling. Met de 

maatregelen moet daarbij vaststaan dat de staat van instandhouding niet 

in gevaar komt door aan te tonen dat: (1) uit onderzoek blijkt dat de soort 

zich op de locatie kan handhaven, ook op de langere termijn. (2) het 

natuurlijk verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen 

afzienbare tijd gaat worden; (3) er een voldoende groot habitat bestaat en 

waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van de soort op lange 

termijn in stand te houden. 

 

3 Als derde mogelijkheid blijft over het verlenen van een ontheffing van de 

Wnb. Daarbij is de juridische zekerheid voor de initiatiefnemer een 

voordeel. Het individueel aanvragen van een dergelijke ontheffing vraagt 

echter veel tijd, de onderzoekslasten zijn relatief hoog, het is niet zeker of 

een individueel project in alle gevallen kan worden voldan aan de 

wettelijke belangen die worden gesteld zodat de ontheffing niet eens 

verleend kan worden en is het een voor veel particulieren (te) 

ingewikkelde procedure. De drempel om een ontheffing aan te vragen is 

dan al snel te hoog en particulieren zijn vaak niet op de hoogte van de 

verplichtingen die volgen uit de Wnb. Een generieke ontheffing of een 

‘gewone’ ontheffing die ook gebruikt kan worden (middels machtiging) als 

de initiatiefnemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, wordt door de 

deelnemers aan de sessie als minder risicovol en daarmee raadzamer 

ingeschat. De onderbouwing van de ontheffing moet in een dergelijk geval 

door de provincie zelf aangeleverd worden.  

4 De initiatiefnemer (particulier) vraagt de ontheffing in beginsel aan, 

provincie of gemeente bereidt vervolgens de aanvraag voor, voert het 

noodzakelijke onderzoek uit en dient de aanvraag bij de betreffende 

afdeling van de provincie in. Voordeel is dat de initiatiefnemer juridisch 

zekerheid heeft (want vooraf is juridische toetsing door een rechter 

mogelijk), de provincie zelf de kwaliteit van het onderzoek en de 

onderbouwing van de aanvraag bepaalt. Vanuit het oogpunt van toezicht 

en handhaving is het wenselijk dat bekend is wie gebruik maakt van de 

ontheffing. Dat kan gerealiseerd worden door te werken met een 

generieke ontheffing waaraan de voorwaarde van een meldplicht wordt 

verbonden. 

 

Samenvatting resultaat juridische werksessie 

Uit de werksessie volgt geen heldere conclusie of unanieme voorkeur voor 

een bepaalde oplossingsrichting. Wel zijn ten aanzien van de eerste (volledig 

mitigeren) en derde (vrijstelling) zo veel risico’s en bezwaren naar voren 

gebracht, dat het voor de hand ligt eerst te verkennen of het - op welke wijze 

dan ook - werken met een generieke ontheffing van de Wnb of een regeling 

waarmee eenvoudig een algemene ontheffing doorgeschoven (middels 

machtiging) kan worden de best haalbare optie is. De optie van actieve 

bescherming in combinatie met een vrijstellingsregeling komt voort uit de 

ecologische werksessie, die na de juridische werksessie is gehouden. Deze 

optie is daarom in de juridische werksessie niet besproken en afgewogen. 

Juridische toets bij toepassing van de vrijstellingsbepaling blijft echter zoals 

deze in het voorgaande is beschreven.  
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3. Ecologische uitgangspunten 
 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitganspunten die gelden als 

verduurzaming van woningen door na-isolatie plaats dient te vinden zonder 

gevolgen voor de staat van instandhouding van de gebouwbewonende 

soorten. Daarbij wordt eerst ingegaan op het na-isoleren en de gevolgen die 

het na-isoleren kan hebben op de verblijfsplaatsen en de soorten die daarvan 

gebruik maken. Vervolgens zijn de ecologische uitganspunten beschreven. 

Onderstaande paragrafen geven de ecologische uitgangspunten weer. 

 

3.2 Vormen van na-isolatie 

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende na-isolatie maatregelen. 

Zie ook afbeeldingen voor een impressie.  

 

Na-isolatie woningen Omschrijving ingreep 

Buitengevelisolatie Inkapselen van de woning met isolerend 

plaatmateriaal aan buitenzijde. 

Spouwmuurisolatie (Na)vullen van de spouw met isolatiekorrels. Het 

gaat vooral om woningen die gebouwd zijn tussen 

1920 – 1980 met spouw ca 5 cm. 

Binnenmuurisolatie Aanbrengen voorzetwand met isolatiemateriaal aan 

de binnenkant van de gevel, in de woning. 

Buitendakisolatie Vervangen van dakbekleding met damp-openfolie, 

isolatielaag en nieuwe dakpannen. 

Binnendakisolatie Aanbrengen isolatiemateriaal aan binnenzijde van 

dak. 

 

3.3 Relevante soorten 

Voor de renovatie-, sloop en overige werkzaamheden aan de woningen en 

gebouwen zal rekening moeten worden gehouden met ‘gebouwbewonende 

soorten’. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 

relevante beschermde soorten die vooral zijn te verwachten in de woningen 

van particulieren – dus niet in andere typen gebouwen - in de bebouwde 

 kom van dorpen en steden in de provincie Utrecht. Het gaat daarbij  

  

Van links met de klok mee: 

buitengevelisolatie, gevelisolatie en 

binnenmuurisolatie 

(http://www.agonderhoud.nl/gevelisolatie/) 

Inpandige dakisolatie (links) en 

dakisolatie buitenzijde (rechts) 

 

http://www.agonderhoud.nl/gevelisolatie/
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primair om soorten waarvan het verblijf het gehele jaar beschermd is, 

namelijk gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

ruige dwergvleermuis, huismus, gierzwaluw en steenmarter. Aan deze lijst is 

ook de huiszwaluw toegevoegd, omdat dit ook een uitgesproken 

gebouwbewoner is die op vaste locaties broedt. Deze laatste soort past niet 

goed in een tijdelijke oplossing op basis van generieke maatregelen en wordt 

buiten beschouwing gelaten in de verdere aanpak. 

 

Per soort is ook de huidige visie van de bevoegde gezagen (provincies en 

RVO) aangegeven in hoeverre kan worden volstaan met standaard mitigatie 

(bijvoorbeeld via een gedragscode Wnb) en maatwerk mitigatie. Deze laatste 

categorie geldt voor de meer bijzondere diersoorten (bijvoorbeeld laatvlieger) 

en belangrijke typen verblijfplaatsen (bijvoorbeeld kraamkolonie gewone 

dwergvleermuis). 

 

Soortgroep Soort Standaard mitigatie Maatwerk mitigatie 

Vleermuizen Gewone 

dwergvleermuis 

Zomerverblijf/ 

paarverblijf 

Kraamkolonie/ 

massawinterverblijf 

 Gewone 

grootoorvleermuis 

Zomerverblijf/ 

paarverblijf 

Kraamkolonie 

 Laatvlieger - Alle typen verblijven 

 Ruige 

dwergvleermuis 

Zomerverblijf/ 

paarverblijf 

Kraamkolonie 

Vogels met 

jaarrond 

beschermde 

nesten 

Huismus Solitair nest Kolonie 

 Gierzwaluw Solitair nest Kolonie 

Overige 

broedvogels 

Huiszwaluw - Nest 

Overige 

soorten 

Steenmarter - Verblijf 

 

 

3.4 Mogelijke impact van na-isolatie op soorten 

In onderstaande tabel staan de meest voorkomende na-isolatie maatregelen. 

Per maatregel is ook de mogelijke impact (tijdelijk en permanent) op soorten 

aangeven. 

 

 

Na-isolatie 

woningen 

Tijdelijke impact Permanente impact 

Buitengevelisolatie Zeer ingrijpende en 

verstorende ingreep 

waarbij de gehele 

buitenmuur wordt 

aangepakt. 

De huidige spouwmuur blijft 

intact, maar wordt 

onbereikbaar voor soorten. 

Spouwmuurisolatie De korrels worden in de 

muur geblazen. Dit kan 

verstoring (geluid) 

veroorzaken. Soms 

vindt de vulling plaats 

vanaf bovenzijde 

(dakrand). 

De gehele spouwmuur wordt 

gevuld en is daarmee 

ongeschikt geworden als 

verblijfruimte.  

Binnenmuurisolatie Leidt niet tot verstoring 

van dieren die verblijven 

in de spouw. 

De temperatuur in de spouw 

zal veranderen door afname 

lekwarmte. Dus kans op vorst 

in de winter en hogere 

temperaturen in de zomer. 

Buitendakisolatie Zeer ingrijpende en 

verstorende ingreep 

waarbij de gehele 

dakbekleding wordt 

vernieuwd. 

Zonder faunavoorzieningen 

wordt het dak ontoegankelijk 

voor soorten. Door isolatie zal 

het warmer worden onder de 

pannen. De folie kan gaan 

rafelen (vleermuizen kunnen 

vasthaken).  

Binnendakisolatie Leidt niet tot verstoring 

van dieren die verblijven 

onder het dak. 

Door isolatie kan het warmer 

worden onder de pannen. 

 

3.5 Effect na-isolatie op soorten 

De kans op een effect vanuit de diverse ingrepen – en daarmee wettelijke 

overtredingen – hangt af van de plek in het gebouw waar soorten bij voorkeur 

bivakkeren, voor zover aanwezig. Ter illustratie zie onderstaande afbeelding 

voor de populaire verblijfplaatsen van de huismus, gierzwaluw, 
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vleermuissoorten. Voor alle soorten geldt echter dat ze ook op andere 

plaatsen aanwezig kunnen zijn. 

 

Door de impact van de ingreep in het gebouw – in dit geval vormen van na-

isolatie - te confronteren met de voorkeursplek en andere mogelijke 

verblijfplaatsen van een soort ontstaat inzicht in de mogelijk negatieve 

effecten en daarmee mogelijke overtreding van de Wnb, voor zover de 

betreffende soorten aanwezig zijn. Het gaat daarbij om de kans op opzettelijk 

verstoren, het opzettelijk doden, het vernielen van eieren en het beschadigen 

of vernielen van voortplantingsplaatsen. Zie onderstaande kruistabel ‘ingreep 

versus soorten’. Daarbij is ook onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten 

en permanente effecten. 

  

Dwarsdoorsnede van een woning 

met de plekken waar 

verblijfplaatsen zijn te verwachten 

van huismus (linksboven), 

gierzwaluw (rechtsonder) en 

gewone dwergvleermuis 

(rechtsboven) 
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Ruimtelijke ingreep Impact ingreep 
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Spouwmuurisolatie Gevel/ dakrand T/P T/P T/P T/P  T T T/P 

Buitengevelisolatie Gevel T/P T/P T/P T/P T T T  

Binnenmuurisolatie Gevel P P P P     

Buitendakisolatie Dak/ dakrand T/P T/P T/P T/P T/P T/P T/P T/P 

Binnendakisolatie Dak P P P P  P  T 

 

Rood = conflict ingreep (bij aanwezigheid); oranje = mogelijk conflict ingreep (bij aanwezigheid) 

T=tijdelijk effect (verstoring); P=permanent effect (verlies verblijfplaatsen, verstoring klimaat) 
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4. Oplossingsrichtingen op hoofdlijnen 
 

4.1 Inleiding 

De juridische oplossingen die in dit onderzoek verkend zijn, zijn in twee 

categorieën te verdelen. In de eerste plaats is verkend of het mogelijk is 

algemene regels te stellen waarmee op voorhand zeker is dat geen 

overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb plaats zal vinden, een 

soort handleiding die je kan volgen waarmee vast staat dat geen 

verbodsbepalingen worden overtreden. Daarnaast is onderzocht - wanneer 

het niet mogelijk is een overtreding te voorkomen en dus een toestemming 

nodig is - op welke wijze een toestemming verleend kan worden.  

 

Eén vorm van toestemmingsverlening is de figuur van een gedragscode. 

Wanneer werkzaamheden conform een goedgekeurde gedragscode 

plaatsvinden is een ontheffing niet nodig er geldt dan een vrijstelling. De 

procedure om te komen tot een goedgekeurde gedragscode is echter zeer 

tijdrovend (doorlooptijd van in de praktijk vaak minimaal 1 jaar na aanvraag) 

dat deze oplossing om die reden op voorhand al buiten de scope van dit 

project valt.  

 

De speelruimte binnen ecologie is vooral aanwezig in het onderzoek en de 

te treffen mitigerende maatregelen, waarbij vooraf overtreding wordt 

voorkomen. Beide aspecten worden in dit hoofdstuk gescreend om een beeld 

te geven van de speelruimte. Naast de conventionele aanpak (reguliere 

ontheffing Wnb) is ook de minimale en optimale aanpak in beeld gebracht. De 

oplossing zal binnen deze bandbreedte gezocht moeten worden. In dat kader 

dient al bedacht te worden dat het uiteindelijk bepalend wordt wie de 

verantwoordelijkheid oppakt voor het onderzoek en mitigatie. Voor een 

particulier – en dus een enkele woning – is het al snel te kostbaar en 

tijdrovend. Daarnaast is het zeer de vraag of er een ontheffing aan een 

individuele particulier kan worden verleend gelet op de vereisten 

(uitgezonderd een enkele woning die vanuit provincie wel als wettelijk belang 

wordt gezien). De mogelijke oplossing zit al ‘verstopt’ in de juridische 

oplossing in dit hoofdstuk (generieke aanpak) en het optimale scenario, maar 

wordt in hoofdstuk 5 nader in beeld gebracht en afgewogen. Het gaat daarbij 

om het advies richting GS. 

 

4.2 Volledig mitigeren versus ontheffing of vrijstelling 

Uit de werksessie (zie ook paragraaf 2.4) is gebleken dat onafhankelijk van 

de te kiezen oplossingsrichting een aantal randvoorwaarden gesteld kan 

worden waaraan de gekozen oplossing zal moeten voldoen: 

• de gekozen oplossingsrichting moet voor de particulier laagdrempelig 

zijn: eenvoudig te realiseren maatregelen, praktisch uitvoerbaar, en 

zonder ingewikkelde planning de tot maanden vertraging kan leiden; 

• de gekozen oplossing mag niet tot hoge kosten leiden voor de 

initiatiefnemer. Wanneer duur onderzoek uitgevoerd moet worden of 

wanneer de maatregelen zelf hoge kosten met zich meebrengen loopt de 

terugverdientijd van een na-isolerende maatregel al snel zodanig op dat 

het financiële voordeel verdwijnt; 

• de gekozen oplossingsrichting moet juridisch geborgd zijn, zodat de 

initiatiefnemer niet kwetsbaar is voor strafvervolging of bestuurlijke 

handhaving. Het moet voor de initiatiefnemer duidelijk zijn dat de gekozen 

oplossingsrichting in lijn is met de Wnb, en wanneer dat toch niet zo blijkt 

te zijn, de particulier die van de door de provincie aangereikte 

oplossingsrichting gebruik heeft gemaakt daarvoor niet aansprakelijk 

gesteld kan worden. 

 

Hieruit volgt dat de voorkeur uitgaat naar het uitvoeren van de na-isolatie 

onder een ontheffing van de Wnb, waarbij de particuliere woningeigenaar op 

een laagdrempelige manier in kan stappen zonder met onevenredig hoge 

kosten geconfronteerd te worden. 

 

4.3 Ecologisch onderzoek 

Vanuit onder meer het voorzorgsbeginsel en de juridische uitvoerbaarheid 

van het project wegens het niet mogen overtreden van verbodsbepalingen, is 

het verplicht om voorgaand aan de na-isolatie het volgende te (laten) 

onderzoeken: 

• Welke beschermde soorten komen voor binnen het plangebied (lees: 

woning en tuin van een particulier)? 

• Welke functie vervult het plangebied voor de betreffende soort (vaste rust- 

en verblijfplaats, foerageerfunctie)? 
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• Welk effect kan de voorgenomen ingreep (na-isolatie) hebben op de 

betreffende soort in het licht van de verbodsbepalingen Wnb (verstoring, 

doden, vernietiging verblijfplaats, verlies leefgebied)? Het kan daarbij 

zowel gaan om tijdelijke effecten als permanente effecten. 

 

Er is veel keuze in de wijze van ecologisch onderzoek met een flinke 

bandbreedte (minimaal, maximaal). Dat neemt niet weg dat er wel consensus 

is over de wijze van onderzoek (wenselijk). Onderstaande tabel geeft een 

samenvatting van de onderzoekvormen en bijbehorende voor- en nadelen. 

Dit is als uitgangspunt gebruikt voor de oplossingsrichtingen die voor de 

provincie onder de loep zijn genomen. 

 

Scenario Onderzoek plangebied 

voorafgaand aan 

ingreep 

Voordelen Nadelen 

Minimaal Alleen onderzoek kans 

op soorten en hier 

rekening mee houden bij 

ingreep 

(natuurvriendelijk 

werken en standaard 

mitigatie) 

• Garantie staat 

van 

instandhouding 

(Svi) bij 

voldoende 

mitigatie 

(standaard) 

• Goedkoop, 

korte 

doorlooptijd 

• Geen inzicht in lokale 

populatie (op basis van dit 

onderzoek) 

• mogelijke overtreding 

verbodsbepalingen kan in 

individueel geval niet 

worden uitgesloten.  

Optimaal Combinatie onderzoeks-

technieken 

(protocolonderzoek, 

modelonderzoek, 

visuele inspectie) 

• Completer 

beeld 

verblijfplaatsen 

• Garantie Svi 

(voldoende 

mitigatie)  

• Lange doorlooptijd, zeer 

kostbaar en te weinig 

capaciteit 

Conven-

tioneel 

Onderzoek conform 

landelijke 

onderzoeksprotocollen 

met voorgeschreven 

aantal en tijdstip van 

veldbezoeken.  

• Geen 

juridische 

discussie / 

duidelijke 

leidraad 

• Trefkans onbekend / 

missen van verblijfplaatsen 

• Lange doorlooptijd, 

kostbaar en te weinig 

capaciteit 

• Mogelijke aantasting vam 

de Svi (te weinig mitigatie) 

 

4.4 Mitigatie 

Om de huidige staat van instandhouding te kunnen garanderen, zal de 

mitigatie 

• voldoende moeten zijn qua aard en omvang (mitigatietaak). Van 

mitigerende maatregelen is enkel en alleen sprake als elke overtreding 

volledig wordt voorkomen, anders neemt de rechter niet aan dat van een 

mitigerende maatregel sprake is . Als dat niet het geval is, dan is 

(mogelijk) sprake van een overtreding van de verbodsbepalingen van de 

Wnb en is er noodzaak tot compensatie (en per definitie de noodzaak van 

een ontheffing of vrijstelling).  

• voldoende effectief (bewezen maatregelen) moeten zijn. Anders kan niet 

gesteld worden dat het gaat om mitigatie waarbij overtreding van alle 

verbodsbepalingen uit de Wnb voor beschermde soorten kan worden 

uitgesloten. 

 

De mitigatietaak is afhankelijk van het onderzoek voorafgaand aan de 

ingreep. 

 

Scenario Voldoende mitigatie 

(taak) 

Voordelen Nadelen 

Minimaal Aanbieden van een 

minimaal pakket aan 

mitigatie, zonder 

onderzoek vooraf (zie 

bijlage B en hoofdstuk 

5 voor verdere 

uitwerking) 

• Mitigatietaak 

onafhankelijk van 

onderzoek 

plangebied 

• Behoud populatie en 

Svi (hoewel niet 

nader onderzocht) 

• Kostenverlagend 

(geen onderzoek) 

• Kostenverhogend 

(soms meer mitigatie)  

Optimaal Aanbieden van een 

standaard pakket aan 

mitigatie rekening 

houdend met huidige 

Svi. Onderzoek naar 

kernpopulaties op 

gebiedsniveau en 

nulmeting populatie. 

• Mitigatietaak 

onafhankelijk van 

onderzoek 

plangebied (wel 

gebied) 

• Versterking populatie 

en Svi 

• Kostenverhogend 

(na-isolatie en 

onderzoek) 

Conventioneel Aanbieden van 

alternatieve verblijven 

• Niet te veel mitigatie • Mitigatietaak is 

afhankelijk van 
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(tijdelijk en permanent) 

per soort op basis van 

het aangetroffen 

aantal. Veelal inclusief 

mitigatiefactor 

vanwege lagere 

effectiviteit. 

• Eenduidige en 

simpele berekening 

onderzoek met 

onbekende (lage) 

trefkans 

• Te weinig mitigatie 

• Kans verslechtering 

Svi 

 

Bij het tweede punt (effectiviteit mitigatie) is sprake van een knelpunt. Van 

de meeste vleermuiskasten ontbreekt (nog) het bewijs van effectiviteit. Om 

ondanks deze onzekerheid over de effectiviteit van deze voorzieningen toch 

de zekerheid te kunnen bieden dat er geen gevolgen voor de staat van 

instandhouding zijn, wordt binnen diverse initiatieven gemonitord (waarmee 

kan worden bijgestuurd) en ingezet op variatie van mitigatie maatregelen.  

 

Scenario Effectieve mitigatie Voordelen Nadelen 

Minimaal Aanbieden van een 

minimaal pakket aan 

mitigatie voor meerdere 

soorten en verblijftypen 

• Behoud populatie en Svi 

(hoewel niet nader 

onderzocht) 

• Kostenverhogend 

(soms meer 

mitigatie) en 

verlagend (geen 

onderzoek) 

Optimaal Aanbieden van een 

gevarieerd standaard 

pakket aan mitigatie 

rekening houdend met 

verschillende soorten en 

verblijfsfuncties. Idealiter 

gecombineerd met 

monitoringonderzoek naar 

effectiviteit mitigatie (lees: 

SMP) 

• Gevarieerd aanbod 

mitigatiemaatregelen 

verminderd risico op 

eenzijdige fouten  

• Gerichte monitoring kan 

kennishiaat snel 

opheffen  

• Maximale garantie Svi 

• Kostenverhogend 

(meerdere 

verblijftypen) 

Conven-

tioneel 

Aanbieden van alternatieve 

verblijven (tijdelijk en 

permanent) per soort op 

basis van het aangetroffen 

• Effectiviteit mitigatie 

maatregelen veelal 

onbekend, maar geen 

knelpunt ontheffing Wnb  

• Effectiviteit 

mitigatie 

maatregelen 

veelal onbekend 

type (Kennisdocument 

B12) 

• Kans 

verslechtering 

Svi 

 

4.5 Beoordeling oplossingsrichtingen 

 

4.5.1 Beoordelingscriteria 

In de separaat bijgeleverde memo’s over juridische en ecologische route (zie 

ook hoofdstuk 5 en bijlage B) zijn de verschillende oplossingsrichtingen 

besproken. In de volgende paragraaf worden deze oplossingen beoordeeld 

op basis van de volgende criteria: 

• ecologisch verantwoord 

• juridisch verantwoord 

• praktisch uitvoerbaar voor particulier / isolatiebedrijf 

• op korte termijn te regelen 

 

Bij deze beoordelingen is ervan uitgegaan dat de provincie en gemeenten 

maximaal kunnen en zullen ondersteunen. Dit is daarmee geen onderdeel 

van de beoordeling van de oplossingsrichtingen. 

 

4.5.2 Overzicht oplossingsrichtingen 

In deze studie zijn de volgende drie oplossingsrichtingen in beeld gekomen 

die daadwerkelijk een oplossing kunnen bieden ten opzichte van een 

reguliere ontheffing: 

• 100% mitigatie (daadwerkelijk mitigerende maatregelen treffen) 

zonder ontheffingsverplichting Wnb; 

• Generieke ontheffing of individuele ontheffing o.b.v. generieke 

ontheffing (doormachtiging); 

• Generieke vrijstelling op voorwaarde van actieve 

soortenbescherming op wijkniveau. 

 

Onderstaande tabel geeft voor deze scenario’s de belangrijkste kenmerken 

en daarmee inzicht in de overeenkomsten en verschillen. Ter vergelijking is 

de “reguliere” werkwijze onder de Wnb ook in de tabel opgenomen.  
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Oplossingsrichtingen Regulier Wnb 

nulsituatie 

100% mitigatie  

 

Generieke ontheffing  Actieve bescherming en vrijstelling 

Ontheffing  X  X  

Vrijstelling    X 

Geen ontheffing  X   

Veldonderzoek protocol Kans op onderschatting Kans op onderschatting   

Gebiedsgericht onderzoek   Model, veld, visuele inspectie Model, veld, ndff, MUS 

Mitigatieplan / Ecologisch werkprotocol X X X (X) 

Ontheffingsprocedure X  X  

Positieve afwijzing  Eventueel   

Tijdelijke mitigatie Verplicht Verplicht   

Permanente mitigatie Afhankelijk van aantal 

verblijven 

Afhankelijk van aantal 

verblijven 

Standaard 

Per woning (beperkt) 

Standaard 

Per kerngebied 

Ecologische begeleiding X X X  

Doorlooptijd generieke aanpak - - 1 jaar 6 maanden 

Doorlooptijd project 12 tot 20 maanden 7 maanden of meer 2 maanden 1 maand 

Inzet ecologen project (capaciteit knelpunt) hoog hoog middel laag 

Kosten particulier hoog hoog laag laag 

Ontheffingshouders Initiatiefnemer project Initiatiefnemer project Alle gebouwen bezitters Alle gebouwen bezitters 

Betrokkenheid gemeente - - trekker mede-trekker 

Betrokkenheid provincie - - stimulans trekker 

Monitoring mitigatie - - steekproef - 

Monitoring populatie - - lokaal regionaal 

Garantie huidige Staat van instandhouding Matig / slecht 

 

Matig / slecht Goed Voldoende 

Verbetering Staat van instandhouding - - Standaard mitigatie Mitigatie waar nodig/zinvol 
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4.6 Score oplossingsrichtingen 

In onderstaande tabel zijn de oplossingsrichtingen beoordeeld op 

effectiviteit. Daarbij zijn ze gescoord ten opzichte van de reguliere werkwijze 

(namelijk het laten uitvoeren van onderzoek conform de landelijke 

protocollen en het zelf aanvragen van een ontheffing). In de tabel is deze 

variant om die reden overal gescoord met een 0 (neutraal). Dit is gedaan om 

een objectieve vergelijking te kunnen maken ten opzichte van een bekende 

referentie, de “standaard” werkwijze onder de Wnb. Er kan dus sprake zijn 

van een verslechtering (- en --) of verbetering (+ en ++) ten opzichte van de 

reguliere werkwijze. Indien een aspect vergelijkbaar scoort, dan is de 

beoordeling neutraal (0). 

 

 

Oplossingsrichtingen Regulier Wnb 

nulsituatie 

100% mitigatie  

 

Generieke ontheffing 

Wnb  

Actieve bescherming en 

vrijstelling 

Juridische borging 0 -- 0 0/- 

Doorlooptijd regelen generieke aanpak 0 + - - 

Doorlooptijd project 0 + ++ ++ 

Beperkte inzet ecologen 0 0 + + 

Kosten particulier 0 0/+ ++ ++ 

Garantie huidige Staat van instandhouding 0 0 + + 

Verbetering Staat van instandhouding 0 0 + + 

Praktisch voor particulier 0 0 + ++ 
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5. Uitwerking oplossingsrichtingen 
 

5.1 Varianten en voorkeursoplossing 

Binnen de bandbreedte die in hoofdstuk 4 is beschreven is een aantal 

kansrijke en onderscheidende oplossingsrichtingen uitgewerkt. Met oog op de 

onderlinge vergelijkbaarheid van deze oplossingsrichtingen, zijn deze 

beschreven in de vorm van een aantal tabellen (factsheets). Op die manier 

zijn overeenkomsten en verschillen in één oogopslag inzichtelijk. Deze in 

tabellen uitgewerkte oplossingsrichtingen zijn opgenomen als bijlage B en 

onderstaand kort samengevat op de onderscheidende punten In de 

factsheets wordt ook al gerefereerd naar het SMP waar dit dus een 

tussenoplossing voor is. Om te zorgen voor een werkbare situatie zijn daarbij 

diverse zaken ‘doorgeschoven’ naar het gemeentelijke SMP (wat een 

verplichting is voor deelname). Hieronder worden alleen de aspecten belicht 

die betrekking hebben op de gevraagde tussenoplossing. 

 

 

Aspect Variant 1 

Pre-SMP 

Variant 2 

Brabantse methode en 100% mitigatie 

Variant 3 

Wijknatuurplan 

Juridische borging Tijdelijke ontheffing Wnb op basis van een 

pre-SMP 

Volledige mitigatie zonder ontheffing Wnb, 

maar wel met bestuurlijk rechtsoordeel 

Tijdelijke ontheffing Wnb op basis van 

wijknatuurplan 

Ecologisch onderzoek Representatieve steekproef van 5% 

woningbezit conform landelijke protocollen 

(uitgangspunt steekproef: participatie alle gemeentes) 

Inschatting kans op soort op basis van 

voorspellingsmodel 

Representatieve steekproef van 5% 

woonwijken conform landelijke protocollen 

Omgang gevoelige periode 

soorten 

Rekening houden met gevoelige periode. 

Geen inzet ecoloog. 

Werken op basis van op te stellen 

handleiding voor 100% mitigatie in relatie tot 

kans aanwezigheid/effect. Geen inzet 

ecoloog. 

Rekening houden met gevoelige periode. 

Geen inzet ecoloog. 

Mitigatie verblijfplaatsen Inbouwen 1 verblijf of vergroenen tuin m.u.v. 

binnenmuur/dakisolatie 

Standaard mitigatie conform catalogus. Inzet 

op 100% mitigatie. 

Wijkgerichte aanpak door maatregelen 

woning of tuin op basis van wijkplan. 

Monitoring mitigatie Start jaarlijks monitoring van gerealiseerde 

projecten binnen 5% woningbezit. 

Per isolatievorm 5 gerealiseerde projecten 

monitoren m.b.v. sensoren. 

Start jaarlijks monitoring van gerealiseerde 

projecten binnen 5% woonwijken. 

Monitoring populatietrend Idem. Dit type onderzoek geeft ook 

informatie over de trends. 

Op provinciaal niveau monitoren los van dit 

dossier 

Op provinciaal niveau monitoren los van dit 

dossier 

Ontzorging particulier Onderzoek wordt uitgevoerd door 

gemeente. Verder zelf machtiging en 

mitigatie regelen. 

Onderzoek wordt uitgevoerd door provincie. 

Verder zelf mitigatie regelen. 

Onderzoek wordt uitgevoerd door provincie. 

Verder zelf machtiging en mitigatie regelen. 
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Uit deze oplossingsrichting is één voorkeursoplossing samengesteld. Daarbij 

is nadrukkelijk ook gebruik gemaakt van de reacties van ecologen uit het 

werkveld op de drie varianten. Deze oplossingsrichting vormt het eindadvies 

van dit rapport en is in de onderstaande paragrafen uitgewerkt. Het advies 

wordt in de laatste paragraaf samengevat in een tabel die de zelfde indeling 

heeft als de tabellen in bijlage B. Er zijn ook reacties gegeven door deze 

partijen die bruikbaar zijn voor de SMP-aanpak. Om hier een beeld van te 

krijgen heeft de provincie ook separaat de complete reacties gekregen. 

 

5.2 Ecologische randvoorwaarden 

 

5.2.1 Uitgangspunten 

In de inleiding is de voorgestelde ‘tijdelijke oplossing voor na-isolatie door 

particulieren’ kort beschreven. Het gaat daarbij om tijdelijke ontheffing op 

basis van een pre-SMP. Voor deze oplossing zijn in dit hoofdstuk de 

ecologische randvoorwaarden beknopt uitgewerkt. In dat kader zijn de 

volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 

- Er vindt geen inventarisatie plaats van gebouwbewonende soorten. De 

tijdelijke oplossing moet namelijk zo snel mogelijk van kracht zijn. 

Uitgebreide inventarisatie is daarbij niet realistisch en beperkend. Het 

gevolg is dat we er van uit gaan dat alle woningen geschikt kunnen zijn 

voor gebouwbewonende soorten (zogenaamde ‘real case’) en 

maatregelen nodig zijn die zekerstellen dat de staat van instandhouding 

van soorten niet verslechtert. 

- Er vindt geen ecologische begeleiding plaats en daarmee ook geen 

werkzaamheden binnen de meest kwetsbare perioden. In dat laatste 

geval zullen namelijk voorbereidende maatregelen nodig zijn om 

verblijfplaatsen tijdelijk ongeschikt te maken onder leiding van een 

ecoloog. Er wordt wel gewerkt met een goede instructie / training van de 

bedrijven die de isolatiewerkzaamheden uitvoeren, zodat geborgd is dat 

overtredingen waarvoor geen ontheffing kan worden verleend, zoals het 

opzettelijk1 doden van dieren, wordt voorkomen.  

 

1 Wanneer door onzorgvuldig handelen dieren worden gedood, is ook sprake van overtreding van het 

verbod tot opzettelijk doden (voorwaardelijke opzet).  

2 Daarbij kan worden gedacht aan de volgende ‘wijktypen’ als denkrichting: 1) kleine 

dorpskern/lintbebouwing, 2) groene villawijk, 3) oude vooroorlogse woonwijk zonder groen, 4) idem aan 

- Indien de wens bestaat de werkzaamheden wel in de gevoelige periode 

uit te voeren, kan dat alleen als de woning buiten de gevoelige periode 

ongeschikt (natuurvrij) is gemaakt door een terzake deskundige. 

- De gemeente wordt geadviseerd subsidie beschikbaar te stellen voor 

alle woningen binnen een wijk voor de volgende zaken: 

o Relatief natuurvriendelijke vormen van na-isolatie (binnenmuur en 

binnendak) waarbij de kans op verstoring minimaal is en 

verblijfplaatsen behouden en mogelijk geschikt blijven. 

o Realisatie van voorzieningen binnen geschikte plekken in woning 

(bijvoorbeeld toegang tot ruimte in daklijst) en/of 

inbouwvoorzieningen (bijvoorbeeld neststeen voor gierzwaluw). 

- De provincie stelt de volgende documenten ter beschikking aan de 

gemeente en daarmee aan de isolatiebedrijven. Het gebruik is een 

voorwaarde voor de tijdelijke ontheffing Wnb. 

o Handleiding natuurinclusief na-isoleren door isolatiebedrijven. Hierin 

wordt ook koppeling gemaakt met Wijknatuurplan en 

Mitigatiecatalogus. Speciale aandacht voor het effectief 

ontmoedigen bij isolatie van spouwmuur en buitengevel binnen de 

aangegeven tijdsvenster. 

o Wijknatuurplan – op basis van een indeling van bijvoorbeeld 10 

wijktypen2 - bestaande uit een kaartenset (GIS-viewer), toelichting 

en instructie van de keuze voor mitigatie per wijk. Het vormt in feite 

een bijlage bij de bovengenoemde handleiding. Indien dit plan niet 

tijdig gereed is, wordt eerst uitgegaan van een standaard 

mitigatietaakstelling. 

o Mitigatiecatalogus – althans een selectie – met ecologisch 

verantwoorde mitigatievoorzieningen bij na-isolatie. Het kan daarbij 

– nadrukkelijk – ook gaan om het benutten van ruimtes in de 

buitenkant van de woning (bijvoorbeeld daklijsten). Dit document 

vormt een bijlage bij de handleiding. 

- De isolatiebedrijven verzorgen het regelwerk met de gemeente. Indien 

de bewoner de woning zelf isoleert komt deze verantwoordelijkheid 

logischerwijs bij de particulier te liggen. Het gaat daarbij om de volgende 

zaken: 

3, maar met veel bomen en groene pleintjes, 5) naoorlogse woonwijk met rijwoningen zonder openbaar 

groen en kleine tuinen, 6) idem 5, maar met veel openbaar groen en grotere tuinen, 7) nieuwe woonwijk 

zonder groen, 8) idem 7, maar met veel groen, 9) stedelijk centrum zonder groen, 10) stedelijk centrum 

met veel parken en/of diepe groene tuinen 
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o Eenmalig aanvragen van een machtiging voor het gebruik van de 

tijdelijke ontheffing Wnb. 

o Registratie van de gekozen maatregelen per geïsoleerde woning. 

o Aanvraag van subsidie voor na-isolatie van de te isoleren woningen 

voor zover deze passen binnen de gestelde voorwaarden (zie 

boven). 

- De isolatiebedrijven moeten de handleiding natuurinclusief na-isoleren 

strikt opvolgen om gebruik te kunnen maken van de ontheffing Wnb. 

Zo niet, dan is sprake van wettelijke overtreding. Vooral het gericht 

ontmoedigen vraagt veel aandacht en de nodige kennis en ervaring. Het 

biedt echter ook kansen om onderscheidend te zijn en voor innovatieve 

werkvormen. Er moet van uit worden gegaan dat de provincie en de 

gemeenten steekproefsgewijs controles uitvoeren (toezicht en 

handhaving). Met de machtigingen en registraties hebben de 

gemeenten beeld van de woningen die gebruik maken van de tijdelijke 

ontheffing Wnb. 

 

5.2.2 Voorkómen van opzettelijk verstoren en doden van dieren 

Isolatie binnenmuur en binnendak 

Door het inpandig isoleren van binnenmuur en binnendak vindt normaal 

gesproken geen verstoring plaats van gebouwbewonende dieren. Voor deze 

isolatiemethoden gelden dan ook geen randvoorwaarden met betrekking tot 

het mijden van gevoelige perioden. Zie paragraaf 3.2 voor de isolatievorm die 

hier onder valt. 

 

Isolatie buitendak 

Door het isoleren van het buitendak (zie paragraaf 3.2) kan ernstige 

verstoring plaatsvinden van vogels en vleermuizen en hun verblijfplaatsen. 

Daarnaast kunnen dieren onopzettelijk worden gedood. Deze isolatiemethode 

is alleen toegestaan buiten de meest gevoelige periode van vogels en 

vleermuizen, namelijk: 

- Periode half maart t/m eind april, alleen vrijgeven voor vleermuizen; 

- Periode begin augustus t/m half oktober. 

 

Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle relevante soorten en verblijftypen 

aanwezig kunnen zijn. Indien ter plaatse onderzoek is uitgevoerd conform 

landelijke onderzoeksprotocollen en/of visuele inspectie is uitgevoerd door 

een ter zake kundige ecoloog kunnen soorten en verblijffuncties worden 

uitgesloten. In dat geval kan een ruimere tijdvenster worden gehanteerd op 

advies van een ecoloog. 

 

Isolatie spouwmuur en buitengevel 

Door het isoleren van het buitendak (zie paragraaf 3.2) kan ernstige 

verstoring plaatsvinden van vogels en vleermuizen en hun verblijfplaatsen. 

Daarnaast kunnen dieren onopzettelijk worden gedood. Deze isolatiemethode 

is -tenzij buiten de gevoelige periode afdoende ontmoedigd (‘natuurvrij’ 

gemaakt)- alleen toegestaan buiten de meest gevoelige periode van vogels 

en vleermuizen, namelijk: 

- Periode half maart t/m eind april; 

- Periode begin augustus t/m half oktober; 

tenzij door een terzake deskundige is vastgesteld dat de delen van de woning 

die door de na-isolatie geraakt worden ongeschikt zijn als verblijfplaats. 

 

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle relevante soorten en verblijftypen 

aanwezig kunnen zijn. Indien ter plaatse onderzoek is uitgevoerd conform 

landelijke onderzoeksprotocollen en/of visuele inspectie is uitgevoerd door 

een ter zake kundige ecoloog, kunnen soorten en verblijffuncties worden 

uitgesloten. In dat geval kan een ruimer tijdvenster worden gehanteerd op 

advies van een ecoloog.  

 

Voordat de isolatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zal de betreffende 

woning ‘natuurvrij’ gemaakt moeten worden door het isolatiebedrijf. Daarbij 

geldt de volgende instructie: 

- Uitvoeren 4 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden bij een 

minimale nachttemperatuur > 10 °C 

- De aanwezige vogels en vleermuizen moeten wel uit de spouwmuur 

en gevel kunnen vliegen en niet meer terug kunnen keren. Daarbij 

gebruik maken van exclusion flaps of andere hulpmiddelen met 

vergelijkbare functionaliteit. Let daarbij op dat de meeste dieren in- 

en uitvliegen onder de dakrand om in de spouwmuur te komen. In de 

nog op te stellen provinciale ‘handleiding natuurinclusief na-isoleren’ 

zullen praktische voorbeelden worden opgenomen. Daarmee moet 

het mogelijk zijn om als isolatiebedrijf de ontmoediging geheel 

zelfstandig uit te voeren. 

- Geen toepassing van lampen (‘aanschijnen van de gevel’) omdat dit 

onvoldoende effectief is en storend voor buurtbewoners, tenzij uit 

onderzoek is gebleken dat dit een effectieve methode is. 
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Mocht er ondanks het zorgvuldig toepassen van bovengenoemde 

mitigerende maatregelen alsnog onbedoeld sprake zijn van verstoren of 

doden van dieren, dan is geen sprake meer van een overtreding omdat als 

gevolg van de maatregelen geen sprake meer kan zijn van (voorwaardelijke) 

opzet. 

 

5.2.3 Mitigeren van verblijfsplaatsen 

Voorzieningen in woningen – standaard maatregel 

Er wordt van uitgegaan dat de aanwezige verblijfplaatsen door de 

isolatiewerkzaamheden verdwijnen of (mogelijk) ongeschikt worden. Per 

woning moeten daarom voldoende alternatieve verblijfplaatsen worden 

gerealiseerd vooruitlopend op de gebiedsgerichte aanpak vanuit SMP. 

Afhankelijk van het betreffende Wijknatuurplan kan deze taak worden verrijkt 

met het permanent vergroenen van de tuin om daarmee het leefgebied van 

gebouwbewonende soorten te verbeteren. Het gaat daarbij om maximaal 

50% of 75% vervanging van de voorzieningen in woningen. Op deze manier 

wordt geborgd dat geen sprake zal zijn van een (negatieve) verandering in de 

staat van instandhouding van de diersoorten waarvoor de ontheffing geldt. 

Deze norm (van alternatieve verblijfplaatsen vinden in combinatie met 

vergroening) wordt vastgelegd in het wijknatuurplan – op basis van een 

wijktypologie - en is geheel afhankelijk van het karakter van de wijk.  

 

Wij adviseren om de gemeenten (of provincie) in dit kader subsidie te laten 

verstrekken – via het isolatiebedrijf – voor de isolatiemethode en 

voorzieningen die het meest gunstig zijn voor gebouwbewonende soorten. Dit 

is ook van groot belang om er voor te zorgen dat particulieren geen financiële 

drempels ervaren bij de uitvoering van de tijdelijke ontheffing en daarmee 

afzien van na-isolatie. Anders zal het voorstel niet voldoen aan de doelstelling 

om te zorgen voor een aantrekkelijke tussenoplossing die particulieren en 

isolatiebedrijven stimuleren om snel te starten met na-isolatie. 

 

In de Mitigatiecatalogus (bijlage bij Handleiding natuurinclusief na-isoleren) 

worden de geschikte voorzieningen nader uitgewerkt die mogen worden 

gebruikt. Het gaat daarbij onder meer om de ontwerpeisen en de plek in de 

woning. Zie onderstaand schema voor de minimaal vereiste voorzieningen 

en of – en in welke mate - de gemeentelijke subsidie van toepassing zou 

kunnen zijn (werkelijke kosten zoals verantwoord door isolatiebedrijf). Merk 

daarbij op dat in elke situatie meerdere maatregelen worden vereist. Verder 

in deze alinea worden twee fictieve voorbeelden gegeven om een concreet 

beeld te geven hoe een en ander doorwerkt.  

 

Isolatiemethode Natuurinclusieve voorziening in woning  Inbouw voorziening Opbouw voorziening duurzaam 

materiaal 

Binnendakisolatie - Behoud toegang tot dak voor dieren 

- 1 voorzieningen voor vleermuizen en vogels 

in daklijst of andere geschikte plek 

- Behoud toegang tot dak voor dieren 

- 1 kast voor gierzwaluw die tevens geschikt is 

voor huismus en spreeuw 

- 1 kleine vleermuiskast (met 2 of 3 lagen) 

- Behoud toegang tot dak voor dieren 

- 1 kast voor gierzwaluw die tevens 

geschikt is voor huismus en spreeuw 

- 1 kleine vleermuiskast (met 2 of 3 

lagen) 

Binnenmuurisolatie - Behoud toegang tot spouwmuur voor dieren 

- 1 voorziening voor vleermuizen en vogels in 

daklijst of andere geschikte plek 

- Behoud toegang tot spouwmuur voor dieren 

- 2 kleine vleermuiskasten (met 2 of 3 lagen) 

- Behoud toegang tot spouwmuur voor 

dieren 

- 2 kleine vleermuiskasten (met 2 of 3 

lagen) 

Buitendakisolatie - 2 voorzieningen voor vleermuizen en vogels 

in daklijst of andere geschikte plek 

- 2 kasten voor gierzwaluw die tevens geschikt 

is voor huismus en spreeuw 

- 1 kleine vleermuiskast (met 2 of 3 lagen) 

- 2 kasten voor gierzwaluw die tevens 

geschikt is voor huismus en spreeuw 

- 1 kleine vleermuiskast (met 2 of 3 

lagen) 
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Spouwmuurisolatie / buitengevelisolatie - 2 voorzieningen voor vleermuizen en vogels 

in daklijst of andere geschikte plek 

- 1 kast voor gierzwaluw die tevens geschikt is 

voor huismus en spreeuw 

- 2 kleine vleermuiskasten (met 2 of 3 lagen) 

- 1 kast voor gierzwaluw die tevens 

geschikt is voor huismus en spreeuw 

- 2 kleine vleermuiskasten (met 2 of 3 

lagen) 

    

 25% subsidie werkelijke kosten 

 75% subsidie werkelijke kosten 

 100% subsidie werkelijke kosten 

 

 

Indien de dak en gevel worden geïsoleerd geldt dat voor vogels en 

vleermuizen maximaal 2 voorzieningen gemaakt hoeven te worden op een 

geschikte plek (dus in totaal maximaal 4 voorzieningen). Voor de realisatie 

van een inbouw kraamkast wordt een subsidie verstrekt van 150% van de 

werkelijke kosten wat een beloningseffect heeft. Daarbij wordt uitgegaan van 

maximaal 5 voorzieningen per woonwijk. Hiermee kan dus een bonus worden 

verdiend door de particulier. 

 

 

Fictief voorbeeld A 

 

Een 2-onder-1 kap woning wordt door beide eigenaren gezamenlijk 

geïsoleerd. Er is gekozen voor gevel- en dakisolatie aan de buitenzijde. De 

bewoners zijn trots op het feit dat de huismus hier al jaren broedt en hebben 

gelezen dat de tuin heel belangrijk is voor deze soort. Een van de tuinen is 

echter 2 jaar geleden geheel betegeld uit oogpunt van onderhoud. Bij nader 

inzien was dat niet zo verstandig vanwege de warme zomers. 

 

De betrokken isolatiebedrijf is gelukkig goed bekend met de regels vanuit de 

gemeente en heeft ze gewezen op de mogelijkheid om ook iets te doen aan 

vergroening van de tuin. In dat geval mag 50% van de verplichte 

voorzieningen aan de woningen worden vervangen door een groene tuin. 

Verder heeft hij de bewoners gewezen op de mogelijkheid om de daklijst te 

benutten voor nieuwe bewoning, onder ander de huismus. Dit advies volgen 

ze graag op. De financiële dekking is daarbij een mooie bijkomstigheid. 

 

Op bovenstaande keuze en regels worden de volgende voorzieningen 

gerealiseerd: 

• Realisatie van 2 voorzieningen in de daklijst geschikt voor vogels 

en/of vleermuizen. Dit wordt volledig vergoed via het isolatiebedrijf, 

dus niet kostenverhogend. Omdat de hele daklijst van dubbele 

woning geschikt kan worden gemaakt zullen per saldo meer 

voorzieningen worden gerealiseerd. 

• Als onderdeel van het realiseren van verblijfplaatsen, worden e 

tuinen vergroend door een deel van de tegels te verwijderen. De 

bewoner gaat 5 grote struiken planten, waaronder liguster en 

meidoorn. 

 

 

Fictief voorbeeld B 

 

Een bewoner van de hoek van 8 rijwoningen heeft last van hitte in de zomer 

en kou in de winter. De woning moet nodig geïsoleerd worden. Dat is ook 

goed voor de portemonnee. Als echte natuurliefhebber is de woning en tuin 

een eldorado voor vogels en vleermuizen. Alle tuinvogels hebben een eigen 

naam. Kortom, de isolatie mag niet ten koste gaan van deze vrienden. 

Daarom heeft de bewoner zich goed laten informeren bij de gemeente en 

isolatiebedrijf. Zo lijkt het beste te zijn om te kiezen voor een duurdere 

binnendak- en binnenmuurisolatie. Dat heeft de bewoner er graag voor over. 

En de kosten worden gewoon gedekt, dus dat is een meevaller en zeker 

aanleiding om hier direct werk van te maken. Volgens het wijknatuurplan mag 

de tuin ook vergroend worden, maar dat is geen optie. De tuin is namelijk al 

heel groen. 

 

Als echte natuurliefhebber wil je natuurlijk ook iets extra’s doen. Daarom 

heeft de bewoner er ook voor gekozen om een inbouw kraamkast te 
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realiseren. Dit levert zelfs een flinke ecologische bonus op. Doordat de 

bewoner snel instapte in dit traject waren de 5 kraamkasten voor de wijk nog 

niet allemaal vergeven. 

 

In overleg met het isolatiebedrijf wordt gekozen voor het volgende pakket aan 

maatregelen: 

• Binnendakisolatie waarbij het pannendak toegankelijk blijft voor 

vogels en vleermuizen. 

• Realisatie van een inbouw gierzwaluwkast direct onder de dakgoot. 

• Realisatie van twee kleine inbouw vleermuiskasten in de blinde gevel 

op zolderhoogte (onder dakrand). 

• Realisatie van een grote inbouw kraamkast in de blinde gevel. 

 

 

Vergroenen van tuinen – indien gewenst voor woonwijk 

Gebouwbewonende soorten zijn afhankelijk van voldoende aanbod aan 

verblijfplaatsen en voldoende geschikt leefgebied. In de op te stellen 

Wijknatuurplannen wordt met behulp van geschiktheidsanalyse (zie 

Ecologische verkenning, 6 april 2020) per wijk bepaald hoe geschikt de 

woning en directe omgeving is per gebouwbewonende soort. Hieruit zal een 

‘wijkprofiel’ worden gedestilleerd die aangeeft of sprake is een ‘tekort’ aan 

verblijfplaatsen en/of groen in de wijk. Bij een tekort aan groen – dus geschikt 

leefgebied – wordt de mitigatietaakstelling voor verblijfplaatsen (groten)deels 

vervangen door het permanent vergroenen van de tuin. Dit is overigens op 

vrijwillige basis, omdat niet iedereen beschikt over voldoende tuin of al een 

groene tuin heeft. Er zal dus een eigen keuze gemaakt moeten worden. 

 

Vervanging 

mitigatietaak 

verblijven 

door groene tuinen 

Voorwaarden 

Wijknatuurplan 

Permanente vergroening 

tuin 

Minimale maatregelen 

Geen mogelijkheid 

tot vervanging 

Voldoende wijkgroen 

aanwezig. Leefgebied 

vormt geen beperkende 

factor gebouw-bewonende 

soorten. 

Niet van toepassing 

Mogelijkheid 

vervanging tot 50% 

mitigatietaak 

Onvoldoende wijkgroen en 

verblijfplaatsen aanwezig. 

Beide vormen beperkende 

Aanplant minimaal 2 struiken 

(liguster, meidoorn), 5 meter 

haag (beuk, haagbeuk, 

factor gebouwbewonende 

soorten. 

liguster of meidoorn) of 3 

meter gevelgroen (klimop, 

vuurdoorn of wingerd) 

Mogelijkheid 

vervanging tot 75% 

mitigatietaak 

Onvoldoende wijkgroen 

aanwezig. Leefgebied 

vormt beperkende factor 

gebouwbewonende 

soorten. 

Aanplant minimaal 4 struiken 

(liguster, meidoorn), 10 

meter haag (beuk, 

haagbeuk, liguster of 

meidoorn) of 5 meter 

gevelgroen (klimop, 

vuurdoorn of wingerd) 

 

Als stimulans stelt de gemeente een subsidie (tegoedbon) van € 50,-- ter 

beschikking voor het vergroenen van de tuin voor 50% van de mitigatietaak. 

De mitigatie van 75% wordt gesubsidieerd voor het dubbele bedrag van  

€ 75,--. 

 

5.3 Overzicht van acties en maatregelen 

 

5.3.1 Voorbereidingsfase 

In onderstaande tabel worden – voor de overzichtelijkheid - de 

voorbereidende acties en maatregelen samengevat. Zie ook de bijbehorende 

factsheet ‘voorstel, 20 mei 2020’. Per actie (wat) wordt aangegeven wie, hoe, 

waar en wanneer maatregelen moet treffen cq zaken moet regelen. Het is 

daarmee een streeplijst voor de voorbereidingsfase. Dus voordat de 

isolatieprojecten daadwerkelijk van start kunnen gaan.  

 

Wat Wie Hoe Waar Wanneer 

Opstellen 

wijknatuurplan 

Provincie 

Utrecht 

GIS-analyse m.b.v. 

geschiktheidsmodel 

Bebouwde kom 

van alle 

deelnemende 

gemeenten 

2020 

Opstellen 

handleiding 

natuurinclusief 

na-isoleren 

Provincie 

Utrecht 

Nadere uitwerking 

onderhavige notitie 

afhankelijk van 

besluit GS 

- 2020 

Aanvraag 

ontheffing Wnb 

voor 

Gemeenten, 

in overleg 

met 

Op basis van 

handleiding en 

wijknatuurplan 

Bebouwde kom 

van alle 

deelnemende 

2020 
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deelnemende 

gemeenten 

Provincie 

Utrecht 

gemeenten in 

provincie 

Utrecht 

Regelen 

subsidie voor 

na-isolatie 

Gemeenten 

in overleg 

provincie 

Nadere uitwerking 

subsidievoorwaarden 

op basis van 

onderhavige notitie 

en ontheffing Wnb 

Van toepassing 

voor particuliere 

woningbezitters 

in bebouwde 

kom 

2020 

 

Eventuele voorlichting en communicatie is hierbij buiten beschouwing 

gelaten, maar zal straks ook nodig zijn om een en ander in gang te zetten. 

Ook de vervolgstappen voor het verkrijgen van een gebiedsontheffing Wnb 

zijn hier niet op een rij gezet. 

 

5.3.2 Implementatiefase 

Zodra de tijdelijke ontheffing Wnb van kracht is worden isolatiebedrijven 

uitgenodigde – of gevraagd – om deel te nemen aan ‘dit project’ door 

gemeenten. Daarvoor zullen ze een aantal zaken moeten regelen met de 

gemeente en particuliere woningbezitters voordat de uitvoeringsfase van start 

kan gaan. Hieronder samengevat de acties en maatregelen voor de 

implementatiefase. 

 

Wat Wie Hoe Waar Wanneer 

Aanvragen 

machtiging 

voor uitvoering 

binnen 

ontheffing 

Wnb 

Isolatiebedrijf 

bij gemeente 

Aanvragen bij 

betreffende gemeente 

(=ontheffinghouder) 

Van 

toepassing 

voor na-

isolatie door 

particulieren 

in bebouwde 

kom 

betreffende 

gemeente 

Eind 2020 

tot 2023 

Aanvragen 

subsidie 

(achteraf op 

basis werkelijk 

gemaakte 

Isolatiebedrijf 

bij gemeente 

voor 

particulier 

Na afronding 

werkzaamheden 

aanvragen bij 

betreffende gemeente 

op basis van 

subsidievoorwaarden 

Van 

toepassing 

voor na-

isolatie door 

particulieren 

in bebouwde 

Eind 2020 

tot 2023 

kosten) voor 

particulier  

kom 

betreffende 

gemeente 

 

5.3.3 Uitvoeringsfase 

Zodra de voorbereidingsfase en implementatie is afgerond kunnen de 

isolatiebedrijven daadwerkelijk aan de slag. Hierbij zijn de volgende acties en 

maatregelen van toepassing. 

 

Wat Wie Hoe Waar Wanneer 

Inplannen 

werkzaamheden 

buiten meest 

gevoelige periode 

Isolatiebedrijf 

in overleg 

particulier 

Met uitzondering van 

isolatie binnendak en 

binnenmuur geldt een 

tijdsvenster (zie 

paragraaf 3.2) 

Geldt per 

woning 

afhankelijk 

van keuze 

isolatie 

methode 

Eind 

2020 tot 

2023 

Natuurvrij maken 

bij isolatie 

spouwmuur en 

gevel  

Isolatiebedrijf 4 dagen voorafgaand 

aan isolatie 

werkzaamheden (zie 

3.2.3) 

Geldt per 

woning 

indien 

isolatie 

spouwmuur 

en gevel 

Eind 

2020 tot 

2023 

Registratie 

mitigatie per 

woning en 

woonwijk 

Gemeente 

via 

isolatiebedrijf 

Na afronding 

werkzaamheden 

aanvragen bij 

betreffende gemeente 

op basis van 

subsidievoorwaarden 

Van 

toepassing 

voor na-

isolatie door 

particulieren 

in bebouwde 

kom 

betreffende 

gemeente 

Eind 

2020 tot 

2023 

 

5.4 Samenvatting advies 

In onderstaande tabel is het advies samengevat. De structuur van de tabel 

komt overeen met die van de tabellen in bijlage B waarin de verschillende 

verkende oplossingsrichtingen zijn beschreven. Onderaan de tabel is – net 

zoals bij de drie eerder onderzochte varianten – de voorkeursvariant van  
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deze tijdelijke oplossing beoordeeld op doelmatigheid, namelijk: 

- Juridische borging; 

- Behoud van soorten (ecologische houdbaarheid); 

- Praktische uitvoerbaarheid; 

- Betaalbaarheid. 

 

Op basis hiervan is geconcludeerd dat de gekozen variant voldoet aan  

alle eisen en wensen. 

 

 

Verkenning tijdelijke oplossing Wnb voor na-isolatie particuliere woningen  

Overmorgen in opdracht Provincie Utrecht 

Voorstel 
 

Tijdelijke ontheffing Wnb op basis van een pre-SMP 

Gebiedsgericht mitigatie via een ‘wijknatuurplan’ 

Gemeentelijke subsidie voor natuurvriendelijke isolatie en mitigatie 

Vooruitlopend op en als basis voor gemeentelijk SMP en gebiedsontheffing Wnb 

Procedure Ontheffing Wnb met korte procedure waarbij alleen goedkeuring is vereist van GS 

Daarnaast ook verankering mogelijk in gemeentelijke Omgevingsvisie en -plan 

Ca 2 maanden exclusief opstellen wijknatuurplan op hoofdlijnen (ca 4 maanden). Dit kan echter wel deels parallel lopen. Totale doorlooptijd 

ca 4 maanden. 

 

Rechten Particulieren / 

isolatiebedrijven 

Alle vormen van na-isolatie in relatie tot Wnb indien de betreffende gemeente actief 

deelneemt. Rechten regelen via eenmalige doormachtiging richting isolatiebedrijven 

die zich conformeren aan ontheffing Wnb. 

Stimulans keuze voorkeursaanpak (binnenmuur/binnendak-isolatie, 

inbouwvoorzieningen en/of benutten geschikte ruimten in woning voor mitigatie) door 

gemeentelijke subsidie via isolatiebedrijven. 

2020 – 2023  

Plichten Provincie Utrecht Opstellen wijknatuurplan gebruik makend van GIS-analyse waarbij woonwijken 

worden beoordeeld op geschiktheid woningen, geschiktheid omgeving en actuele 

aanwezigheid soorten (NDFF). Het plan geeft gericht aan welke maatregelen 

wenselijk zijn voor particulieren (keuze aanbieden verblijfplekken en/of vergroenen 

tuin) om de wijk optimaliseren. De mate van wenselijkheid of vereisten is ter afweging 

van de provincie. 

2020 (2021) 

Indien niet op tijd gereed, 

dan voorlopig werken met 

standaard mitigatietaak 
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 Opstellen handleiding natuurinclusief na-isoleren rekening houdend met 

wijknatuurplan en Mitigatiecatalogus. Duidelijke instructie voor het natuurvrij maken 

zodat isolatiebedrijf dit zelfstandig kan uitvoeren. Dit wordt gebruikt voor de 

ontheffingsaanvraag.  

2020 

 Verlenen tijdelijke ontheffing aan deelnemende gemeenten, onder meer op basis van 

handleiding natuurinclusief na-isoleren 

2020 

 Gemeenten Aanvragen doen voor gebiedsgerichte ontheffing SMP. Regelen subsidie na-isolatie 

voor de meeste wenselijke – en duurdere - natuurinclusieve aanpak tot een maximum 

van 5% van de woningen per woonwijk op volgorde van binnenkomst aanvraag 

2020 

 Onder strikte voorwaarden doormachtigen ontheffing Wnb en subsidieverstrekking 

naar isolatiebedrijven en daarmee verantwoordelijk voor goede uitvoering 

2020 - 2023 

 Uitvoeren gebiedsinventarisatie en monitoring in het kader van SMP als voorwaarde 

voor pre-SMP 

2021 / 2022 

 Opstellen gemeentelijke SMP en indienen aanvraag gebiedsontheffing Wnb. Het 

wijknatuurplan zal daar de basis in vormen, dus goede voorinvestering. Doel SMP is 

beschermen soorten, verminderen procedures en verlagen kosten. Het is aan de 

gemeente om hier – al of niet via Omgevingswet – aanvullende doelen te stellen met 

betrekking tot het groen (buiten het woningbezit van particulieren). 

Eind 2022 

 Particulieren / 

isolatiebedrijven 

Aanvragen machtiging en subsidie bij gemeente door isolatiebedrijven voor isolatie 

van woningen conform tijdelijke ontheffing Wnb 

Voorafgaand aan na-

isolatie 

 Voldoen aan mitigatieplicht conform wijknatuurplan  Tijdens na-isolatie 

 

Nader onderzoek  Pre-SMP De meeste woningen (die voor na-isolatie in aanmerking komen) zijn geschikt voor 

bewoning gebouwbewonende soorten. Hier wordt dan ook van uitgegaan (dus ‘real 

case’) bij mitigatie. Dus geen plicht voor nader onderzoek bij pre-SMP. 

Geen actie 
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 Gemeentelijk SMP Nulmeting door steekproef conform landelijke onderzoeksprotocollen 5% van de 

woonwijken verdeeld over deelnemende gemeenten met een representatieve selectie 

van woningtypen, woonwijktypen en spreiding binnen provincie 

2021 / 2022 

 Aanvullende gebiedsinventarisatie per gemeente over 100% woningbezit voor SMP. 

Methodiek nader te bepalen in overleg ambtenaren provincie, Zoogdiervereniging, 

Sovon en NGB. Voorstel om te richten op belangrijke verblijven en bijzondere soorten 

waarvoor maatwerk wenselijk is. Daarbij ook wenselijk om de trefkans te weten. Ook 

slim om gebruik te maken van vrijwilligers. 

2021 / 2022 

 

Mitigatie Periode jaar / tijdsvenster Bij isolatie buitendak uitvoeren buiten gevoelige perioden beschermde soorten. Uitvoering half mrt-apr en 

aug-half okt 

 Bij isolatie spouwmuur en buitengevel buiten gevoelige perioden beschermde soorten 

(natuurkalender). Natuurvrij maken 4 dagen voorafgaand aan isolatiewerkzaamheden 

bij nachttemperatuur > 10°C. 

Uitvoering half mrt-apr en 

aug-half okt 

 Bij isolatie binnenmuur en/of binnendak geen directe kans op verstoring of doden 

dieren. Hoeft geen rekening te houden met gevoelige perioden beschermde soorten. 

Geen beperkingen 

 Voorzieningen Verlies van verblijfplaatsen of ongeschikt microklimaat. Daarom wijk specifieke 

bijdrage aan soorten door maatregel woning (realiseren verblijfplaats) of tuin conform 

wijknatuurplan (indien nog niet gereed, dan eerst nog conform standaardtaak) en 

mitigatiecatalogus. Subsidie voor natuurvriendelijke isolatie en inpandige mitigatie. 

Realisatie tijdens isolatie 

(verblijf) of zelfde jaar 

(tuin) 

 

Monitoring Effectiviteit mitigatie De meeste mitigatiemaatregelen zijn nog onbewezen. Voorstel om een steekproef van 

gerealiseerde projecten jaarlijks te monitoren conform landelijke 

onderzoeksprotocollen via SMP en nog niet bij pre-SMP vanwege regelwerk en 

mogelijk te beperkte omvang na-isolatie. 

Vanaf 2023 

 Populatietrend Staat van instandhouding op provinciaal niveau onderzoeken en monitoren, los van dit 

dossier 

N.t.b. 

 

Beoordeling Juridische borging Met ontheffingsverlening Wnb is sprake van goede juridische borging en lopen 

particulieren / isolatiebedrijven geen juridisch risico 

Goed 
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 Behoud soorten De aanpak gaat uit van gerichte mitigatie per woonwijk. Daarmee zal de impact op 

soorten beperkt zijn en kan zelfs worden gewerkt aan versterking / verbetering van de 

situatie. Er wordt echter geen rekening gehouden met bijzondere soorten en 

verblijven. Daardoor kan staat van instandhouding toch in het geding komen.  

Matig tot goed 

 Praktisch uitvoerbaar De verplichtingen voor particulieren moeten uitvoerbaar zijn, zeker omdat de 

isolatiebedrijven de machtiging (eenmalig) en subsidie (per woning) regelen bij de 

gemeente. Uitvoering in winterperiode is beperkend voor isolatie spuwmuur, 

buitengevel en buitendak. In dat geval keuze voor natuurvriendelijke isolatie van 

binnenmuur en/of binnendak zonder tijdsvenster. 

Matig tot goed 

 Betaalbaar Geen extra kosten voor particulieren vanwege dekkende subsidie door de gemeenten 

voor duurdere voorzieningen 

Goed 

 

Advies  Deze variant voldoet aan de eisen en wensen en heeft geen onoverkomelijke 

juridische en ecologische bezwaren. Het is – ecologisch gezien - alleen te verdedigen 

als binnen korte termijn wordt overgestapt op een SMP en gebiedsontheffing Wnb en 

start van monitoring. 

Positief 
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Bijlagen 
 

A. Memo juridische basis 

B. Uitgewerkte oplossingsrichtingen 
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BIJLAGE A Juridische verkenning en resultaten werksessie 
 

A.1 Inleiding 

Deze bijlage schetst het juridisch kader uit de Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en 

de Wet Natuurbescherming (Wnb) voor zover dat relevant is voor 

energetische verduurzaming van woningen (het na-isoleren). De tekst is 

bedoeld om met juridisch kader (speelveld) te schetsen waarbinnen een 

oplossing voor het geschetste probleem moet passen. Het is bedoeld om het 

juridisch kader (speelveld) te schetsen waarbinnen een oplossing voor het 

geschetste probleem moet passen, dan88=8=63 wel de juridische 

speelruimte te verkennen die mogelijk binnen de huidige jurisprudentie niet 

(volledig) is benut. Ook is aangegeven op welke momenten en met welke 

handelingen zeker sprake is van overtreding van de Wnb, en wat de 

gevolgen van dergelijke overtredingen kunnen zijn.  

 

A.2 Afwegingskader 

Indien werkzaamheden voor het isoleren van woningen worden uitgevoerd 

kunnen verboden uit de Wnb worden overtreden. Overtreding van een verbod 

is niet toegestaan zonder dat daarvoor een ontheffing is verleend of een 

vrijstelling geldt. Niet in alle gevallen kan er echter een ontheffing worden 

verleend of geldt er een vrijstelling. 

 

Wettelijk kader 

In Nederland zijn de regels met betrekking tot soortenbescherming 

neergelegd in de Wnb (in het bijzonder hoofdstuk 3 Wnb). Er wordt 

onderscheid gemaakt in de Wnb tussen drie soortgroepen, te weten: (i) 

vogels, (ii) strikt beschermde soorten (waaronder vleermuizen) en (iii) overige 

soorten. Per soortgroep is in de Wnb bepaald wat is verboden en of en zo ja 

onder welke voorwaarden en beperkingen er ontheffing van de verboden 

verleend kan worden, dan wel een vrijstelling geldt. 

 

Aangezien de Wnb bepaalde effecten van handelingen en/of ingrepen 

verbiedt, dient eerst te worden vastgesteld welke verboden aan de orde 

kunnen zijn bij isolatiewerkzaamheden ter verduurzaming van woningen. 

 

De verbodsbepalingen verschillen per soortgroep. 

Voor vogels gelden de volgende verbodsbepalingen die bij 

renovatie/isolatiewerkzaamheden aan de orde kunnen zijn. Artikel 3.1 Wnb 

geeft de volgende verboden: 

5 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende 

vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden 

of te vangen. 

6 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als 

bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen. 

7 (…). 

8 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

9 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de 

storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 

de desbetreffende vogelsoort. 

  

Voor strikt beschermde soorten (Habitatrichtlijnsoorten, zoals vleermuizen) 

gelden de volgende verbodsbepalingen die bij 

renovatie/isolatiewerkzaamheden aan de orde kunnen zijn. Artikel 3.5 Wnb 

geeft de volgende verboden: 

10 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in 

bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van 

Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, met uitzondering van de 

soorten, bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

11 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te 

verstoren. 

12 (...) 

13 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als 

bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 

14 (…) 

  

Daarnaast zijn er nog ‘overige soorten’ waarvoor verboden van kracht zijn, 

deze worden hier niet nader besproken, nu deze niet tot nauwelijks in de weg 

staan aan de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden, dan wel dat altijd 

ontheffing verleend kan worden. Uiteindelijk dienen bij een eventuele 

ontheffingsaanvraag wel de effecten voor deze soorten te worden 
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meegenomen. De steenmarter, die onder ‘overige soorten’ valt, is een soort 

die een verblijfsplaats in een woning kan hebben, en in dat geval is die 

verblijfsplaats wettelijk beschermd.  

 

Voor de aan de orde zijnde isolatiewerkzaamheden geldt dat mogelijk (i) 

vogels verstoord worden (al is het de vraag of dat verboden verstoringen zijn 

waarbij de storing van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding 

van de vogelsoort, zie art. 3.1 lid 5 ); (ii) nesten of vaste rustplaatsen van 

vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen; (iii) strikt beschermde 

soorten worden verstoord; (iv) de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

strikt beschermde soorten worden beschadigd of vernield en (v) strikt 

beschermde soorten worden gedood. Let op ,voor strikt beschermde soorten 

is elke verstoring verboden en geldt de uitzondering die in artikel 3.2 lid 5 

Wnb is opgenomen niet. Voor het vernielen of beschadigen van vaste rust- 

en verblijfplaatsen van strikt beschermde sorten geldt dat geen ‘opzet’ is 

vereist. Voor overtreding van deze verbodsbepalingen is niet van belang of 

de overtreding invloed heeft op de staat van instandhouding van de 

betreffende soorten. De toets aan de staat van instandhouding komt niet 

eerder dan bij de verlening van een ontheffing (of vrijstelling) aan de orde. 

Voor het antwoord op de vraag of een activiteit, handeling, of werkzaamheid 

tot overtreding leidt, is het deskundig advies van een ecoloog benodigd. Een 

jurist kan niet zelfstandig beoordelen of een verbodsbepaling wordt 

overtreden nu met name het overtreden van het verbod op ‘verstoren’ een 

ecologische beoordeling behoeft. Ook voor de vraag of sprake is van een 

overtreding van het verbod op het beschadigen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen en nesten dient een ecologisch oordeel te worden geveld. 

 

Verstoren 

Voor het overtreden van het verbod op verstoren zijn nog de volgende 

aanknopingspunten vanuit juridisch perspectief van belang. Let op, het 

verbod op verstoren dient ‘opzettelijk’ te worden begaan wil sprake zijn van 

een overtreding. Er wordt echter vrij eenvoudig aangenomen dat van opzet in 

de zin van de VRL/HRL en Wnb sprake is. Opzettelijke acties/handelingen 

dienen te worden opgevat als acties van een persoon die, in het licht van de 

relevante wetgeving die van toepassing is op de betrokken soorten en de 

algemene informatie geleverd aan het publiek, weet dat zijn actie 

waarschijnlijk zal leiden tot een overtreding van een soort, maar hij hoeft niet 

de intentie te hebben deze overtreding te plegen, maar aanvaardt wel bewust 

de voorzienbare gevolgen van zijn actie/handelingen. (HvJ EG 30 januari 

2002, zaak C-103/00, ECLI:EU:C:2002:60 (Caretta Caretta), r.o. 36, 39 e.v.). 

Daarbij geldt als nuancering op grond van de jurisprudentie wel dat niet 

ieder(e)  (handeling) plan dat tot gevolg heeft dat een beschermde diersoort 

zich moet aanpassen aan de veranderde omgeving reeds daarom moet 

worden aangemerkt als een opzettelijke (ver)storing’.  

 

Voor het verstoren van vleermuizen (en vogels) geldt het volgende. In de 

Wnb is geen definitie van het begrip ‘verstoren’ opgenomen. Ook artikel 12 

HRL bevat een dergelijke definitie niet (ook niet van ‘storen’). In het Guidance 

document wordt wel een nadere invulling van het begrip gegeven. Over 

verstoring bijvoorbeeld door lawaai, licht, wordt opgemerkt dat dit geen direct 

effect op de populatie of een individueel dier, zoals dat bij doden het geval is. 

Het effect van ‘verstoren’ is per definitie meer een indirect effect, zo stelt het 

Guidance document. De intensiteit, de duur en de frequentie (van de 

herhaling van), de verstoringen zijn belangrijke parameters bij de beoordeling 

van de impact ervan op een diersoort. Verschillende soorten zullen 

verschillende gevoeligheden kennen en mogelijk anders reageren op 

hetzelfde type verstoring. Een ecoloog moet dit bepalen/vaststellen.  

 

Ondanks dat artikel 3.5 Wnb niet de uitzondering van de wezenlijke invloed 

op het verbod op storen kent geldt wel dat niet elke verstoring verboden is. 

Zo heeft de ABRvS (ABRvS 12 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO9200) reeds 

onder de Ffw overwogen dat niet in alle gevallen van opzettelijk verontrusten 

(de destijds gebruikte term voor het ‘verstoren’ van dieren) kan worden 

gesproken. Dat geldt ook nog onder de Wnb (ABRvS 10 januari 2018, 

ECLI:NL:RVS:2018:12). Zo overwoog de Afdeling in deze uitspraak onder 

meer: ‘Als uitgangspunt geldt dat niet ieder bouwplan dat tot gevolg heeft dat 

een beschermde diersoort zich moet aanpassen aan de veranderde 

omgeving reeds daarom moet worden aangemerkt als een opzettelijke 

verontrusting van beschermde diersoorten’. En daarnaast :“Bovendien kan 

het tijdelijk wegvluchten voor werkzaamheden naar een rustigere plek niet 

worden aangemerkt als verontrusting (…) nu niet gebleken is dat de tijdelijke 

verstoring in onderhavig geval negatieve effecten zal hebben op de 

aanwezige diersoorten.” Deze uitspraak is nog gewezen onder de Flora en 

faunawet, maar geldt uitdrukkelijk tevens voor het bepaalde in de Wnb. 

Hoewel hier een specifieke uitspraak wordt genoemd, kan gelet op andere 

uitspraken worden aangenomen dat meer algemeen niet elke verstoring als 

overtreding geldt, maar steeds dient de specifieke casus beoordeeld te 

worden. 
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Beschadigen en vernielen van nesten en vaste rust- en verblijfplaatsen 

Voor het overtreden van het verbod op het beschadigen of vernielen van 

nesten, vaste rust- of verblijfplaatsen zijn nog de volgende 

aanknopingspunten vanuit juridisch perspectief van belang. Het verbod op 

het overtreden van deze verbodsbepalingen geldt (bij vleermuizen) zowel 

voor opzettelijke handelingen als voor niet-opzettelijke handelingen. De uitleg 

over opzet is hierbij dus niet van belang.  

 

Bij de juridische uitleg van het begrip nest en vaste rust- en verblijfplaats, 

komt aan de orde wat de “omvang” van een nest of vaste rust- en 

verblijfplaats is. Zo moet de vraag worden beantwoord of tot de vaste rust- en 

verblijfplaats bijvoorbeeld ook (een deel van) het foerageergebied moet 

worden gerekend. Voor vogels en vleermuizen is het tevens de vraag of de 

vliegroutes van en naar het nest tot de bescherming van dat nest gerekend 

moeten worden. Voor de vraag naar overtreding van het verbod van artikel 

3.2 lid 2 en art. 3.5 lid 2 Wnb zijn de antwoorden op deze vragen van groot 

belang. Al deze vragen zijn reeds uitgebreid aan de orde gekomen in de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie en de ABRvS (onder Wnb en tevens 

onder de Ffw). De  oude jurisprudentie blijft onder de Wnb relevant.(zie 

bijvoorbeeld: Kamerstukken II, 2011/12, 33 348, nr. 3. p. 259.) 

 

Vaste jurisprudentie van de Afdeling is dat foerageergebied en vliegroutes in 

beginsel niet tot de vaste rust- en verblijfplaats moet worden gerekend. Dat is 

slechts anders indien door de aantasting van de vliegroutes de ecologische 

functionaliteit van de buiten het plangebied gelegen vaste rust- en 

verblijfplaatsen zodanig worden verstoord, dat de dieren om die reden deze 

plaatse zullen verlaten.’  

 

Een veel gestelde vraag is of een nest enkel en alleen wordt beschermd in 

het broedseizoen of ook buiten die periode. De bescherming van nesten van 

vogels is niet beperkt tot het broedseizoen, althans voor bepaalde soorten 

niet. Dit volgt onder meer uit een arrest van het Hof van Justitie van 27 april 

1988.414. In dit arrest werd door het Hof van Justitie overwogen dat de 

verboden van artikel 5, sub b en c, van de VRL dienen te gelden zonder 

beperking in de tijd. Een ononderbroken bescherming van het leefgebied van 

vogels is noodzakelijk, omdat vele soorten de in vorige jaren gebouwde 

nesten jaarlijks opnieuw benutten. Het Hof concludeert dat “De opheffing van 

deze bescherming gedurende een periode van het jaar kan dus niet 

verenigbaar met die verboden worden geacht.” Kortom, de bescherming van 

nesten buiten het broedseizoen geldt alleen voor vogels die ook 

daadwerkelijk jaarlijks naar hetzelfde nest terugkeren om daar te broeden en 

de jongen grootbrengen. Dit worden de zogenaamde jaarrond beschermde 

nesten genoemd. Een nest betreft slechts dan een jaarrond beschermd nest, 

indien hetzelfde nest ook daadwerkelijk in de achtereenvolgende jaren wordt 

gebruikt. In een uitspraak van de Afdeling (ABRvS 15 februari 2012, 

ECLI:NL:RVS:2012:BV5086.)  wordt duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. In 

deze uitspraak van 15 feb 2012 was het nest van een lepelaar  aan de orde. 

De lepelaar keert weliswaar ieder jaar terug om te nestelen, maar niet naar 

het eigen, in het vorig jaar door hem gebruikte nest. Een lepelaar gebruikt de 

bestaande nestfundamenten opnieuw voor het bouwen van een nest voor het 

nieuwe jaar. De Afdeling is van oordeel dat de na het broedseizoen 

achterblijvende nestfundamenten niet zijn te beschouwen als nesten 

waarvoor het verbod tot het wegnemen van nesten geldt, daarbij neemt de 

Afdeling mede in aanmerking dat de lepelaar indien die fundamenten weg zijn 

zij eenvoudig een nieuw nest bouwt. Zie tevens de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de Afdeling, d.d. 7 februari 2017 

(ECLI:NL:RVS:2017:288) waarin een uitgebreide motivering staat waarom de 

voorzieningenrechter de boomvalk niet als jaarrond beschermde soort 

aanmerkt (voor die situatie – al wordt ook wel aangenomen dat de uitspraak 

algemeen toepasbaar is). Er is een lijst vastgesteld door het ministerie met 

daarop vogels met zogenaamde jaarrond beschermde nesten. Deze lijst heeft 

echter juridisch geen bijzondere status en moet slechts gezien worden als 

een hulpmiddel of beleid. Na overgang van de Ffw naar de Wnb zijn de lijsten 

met jaarond beschermde nesten door de provincies vastgesteld. Indien een 

vogel op de lijst staat is dat een indicatie dat de vogel een jaarrond 

beschermd nest heeft. De Provincie Utrecht heeft een eigen lijst met jaarrond 

beschermde nesten van soorten.  

 

Voor overtreding van het verbod zoals neergelegd in artikel 3.2 lid 2 Wnb, 

geld dat sprake moet zijn van een nest (of vaste rust- en verblijfplaats), maar 

tevens moet sprake zijn van een verboden handeling. In artikel 3.2 lid 2 Wnb 

zijn de volgende handelingen verboden gesteld “vernielen, beschadigen of 

wegnemen.” De vraag die gesteld kan worden is of als een vogel van zijn 

nest wordt verjaagd en daarmee zijn eieren en jongen voorgoed verlaat, 

sprake is van een overtreding van artikel 3.2 lid 2 Wnb. Als er eenmaal 

jongen op het nest zijn, zal al snel sprake zijn van het doden (indirect) van de 

jongen als deze niet meer gevoed worden door hun ouders. De vraag is of 
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het verbod op ‘doden’ dan wordt overtreden. Daarnaast blijft mijns inziens 

daarbij met name de uitleg van de omvang van het begrip nest en vaste rust- 

en verblijfplaats relevant. Gesteld zou kunnen worden dat omdat het begrip 

nest zo moet worden uitgelegd dat ‘indien door de aantasting van de 

vliegroutes de ecologische functionaliteit van de buiten het plangebied 

gelegen vaste rust- en verblijfplaatsen zodanig worden verstoord, dat de 

dieren om die reden deze plaatsen zullen verlaten’, ook het foerageergebied 

en de vliegroutes tot het nest gerekend moeten worden, dit van invloed kan 

zijn op de uitleg van de verboden handelingen. Enerzijds kan er gesteld 

worden dat als sprake is van een aantasting zoals hiervoor beschreven dit 

kan worden aangemerkt als het ‘beschadigen’ van de vaste rust- en 

verblijfplaats, ondanks het feit dat het nest zelf niet wordt aangeraakt of 

anderszins sprake is van een fysieke ingreep. Anderzijds acht ik het goed 

pleitbaar dat voor de handelingen ‘vernielen, beschadigen of wegnemen’ een 

meer fysieke handeling nodig is en het nest als het ware daadwerkelijk 

aangeraakt moet worden of anderszins door een fysieke ingreep moet 

worden beschadigd. Er is geen jurisprudentie waaruit dit duidelijk wordt. De 

algemene zorgplicht (art 1.11 Wnb) is in meer algemene zin bedoeld om 

verstoring van beschermde soorten te voorkomen. De zorgplicht zou op die 

manier een nadere inkleuring kunnen geven aan dit verbod. Naar mijn 

mening heeft de specifieke verbodsbepaling echter als ‘lex specialis’ 

voorrang op de algemene zorgplichtbepaling van de Wnb, en kan de 

zorgplicht een specifieke verbodsbepaling niet nader inperken. Er zijn echter 

ook auteurs die menen dat de zorgplicht wel een nadere inperking kan geven.  

                           

Opzetcriterium 

Door het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden staat niet ter discussie of 

sprake is van ‘opzet’ als bedoeld in de verbodsbepalingen. Hiervan is sprake 

gelet op de strikte uitleg van dit begrip in de (Europese en Nederlandse) 

jurisprudentie (zie bijvoorbeeld: HvJEU 30 januari 2002, C-103/00, ook: 

Rechtbank Rotterdam 29 juli 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:6627 (strafrecht), 

ABRvS 3 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2169 (bestuursrecht)). Opzet dient 

juridisch gezien te worden uitgelegd als voorwaardelijke opzet (“consciously 

accepts the foreseeable results”).  

 

De verboden handelingen die zijn opgenomen in de Wnb bij de verschillende 

beschermingsregimes hebben vrijwel allemaal alleen betrekking op 

opzettelijke handelingen. Dit is een verschil met de oude regeling in de Ffw. 

De verboden van de Wnb zien nu vrijwel alleen op opzettelijke handelingen, 

omdat de wetgever hiermee beter wilde aansluiten bij de VRL en HRL. Voor 

het verbod op het vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van soorten 

beschermd als gevolg van art. 3.5 e.v. Wnb geldt geen opzet vereiste, elke 

overtreding is verboden. Dat wil echter niet zeggen dat door het vervallen van 

het verbod op niet opzettelijke handelingen het aantal (mogelijke) 

overtredingen van de verbodsbepalingen heel drastisch afneemt. In de 

memorie van toelichting bij de Wnb wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat het 

opzetvereiste, zoals dat voor het overgrote deel van de verbodsbepalingen 

binnen alle beschermingsregimes (vogels, strikt beschermde soorten en 

overige soorten) geldt, gelet op de HRL en VRL, zich tevens uitstrekt tot 

“voorwaardelijke opzet”. Voorwaardelijke opzet is aanzienlijk ruimer dan wat 

in het normaal spraakgebruik onder ‘opzet’ wordt verstaan. Een dergelijke 

ruime uitleg is in overeenstemming met de uitleg die het Hof van Justitie geeft 

aan het begrip opzet in de verbodsbepalingen van de HRL en VRL. Van 

voorwaardelijke opzet is sprake als “iemand een handeling verricht en daarbij 

bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke 

gevolgen kan hebben voor een dier of een plant.’’(Kamerstukken II, 2011/12, 

33348, 3, p. 137).  In de memorie van toelichting wordt daarnaast nog 

opgemerkt dat het Hof van Justitie heeft bevestigd dat handelingen, die 

worden verricht in het kader van normaal gebruik van de bodem voor 

landbouw-, bosbouw- en visserijdoeleinden, onder de reikwijdte van het 

opzetvereiste in de verbodsbepalingen van artikel 5 VRL vallen. Zulke 

handelingen moeten daarom, aldus de toelichting, indien zij worden verricht 

in strijd met de verbodsbepalingen van artikel 5 VRL, voldoen aan de 

vereisten van artikel 9 van de VRL. (Kamerstukken II, 2011/12, 33348, 3, p. 

137.) Artikel 9 VRL geeft de afwijkingsmogelijkheden van de verschillende 

verboden voor vogels weer, oftewel de ontheffingsgronden alsmede de 

overige inhoudelijke vereisten. Te weten de eis dat de gunstige staat van 

instandhouding van de soort niet in gevaar mag komen en er geen 

alternatieven mogen zijn. Daarnaast staat in artikel 9 VRL een aantal 

vereisten waaraan de zogenaamde “afwijkende bepalingen” moeten voldoen. 

Het gaat dan om de bepalingen waarmee van de verboden kan worden 

afgeweken, kortom de nationale (wettelijke) regels op grond waarvan 

ontheffing of vrijstelling kan worden verleend. Zo moet kort gezegd op grond 

van artikel 9 VRL worden bepaald in de “afwijkende bepalingen” voor (i) 

welke soorten mag worden afgeweken; (ii) welke middelen, installaties of 

methoden voor het vangen of doden zijn toegestaan; (iii) onder welke 

voorwaarden de afwijkende bepalingen mogen worden genomen; (iii) welke 

autoriteit bevoegd is dat aan de voorwaarden wordt voldaan en; (iv) welke 
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controles zullen worden uitgevoerd. Artikel 9 VRL geeft derhalve zowel de 

vormvoorschriften als inhoudelijke voorschriften zoals de ontheffingsgronden, 

en overige vereisten waaraan een ontheffing of vrijstelling dient te voldoen, 

aan. Hetgeen geldt voor artikel  9 VRL geldt evenzeer voor artikel 12 HRL. 

De memorie van toelichting Wnb biedt verder geen aanwijzingen over 

hetgeen onder voorwaardelijke opzet moet worden verstaan.  In de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie kunnen aanknopingspunten worden 

gevonden, voor de uitleg van het begrip ‘opzet’. Het Hof van Justitie geeft in 

een van haar arresten (C-103/00 and C-221/04), de volgende definitie van 

‘opzet’ als bedoeld in de HRL (en daarmee ook in de VRL gelet op het feit dat 

het criterium in de VRL hetzelfde moet worden uitgelegd): “Opzettelijke acties 

dienen te worden opgevat als acties van een persoon die, in het licht van de 

relevante wetgeving die van toepassing is op de betrokken soorten en de 

algemene informatie geleverd aan het publiek, weet dat zijn actie 

waarschijnlijk zal leiden tot een overtreding van een soort, maar hij hoeft niet 

de intentie te hebben deze overtreding te plegen, maar aanvaardt wel bewust 

de voorzienbare gevolgen van zijn actie." Het gaat het Hof van Justitie 

blijkens deze uitleg dus niet alleen om gevallen waarin degene die de 

handeling verricht opzet heeft om het dier te vangen of doden, maar 

eveneens op gevallen waarin (i) deze persoon voldoende is geïnformeerd en 

(ii) bewust is van de mogelijke consequenties en (iii) zijn handelingen naar 

alle waarschijnlijkheid tot het doden of vangen van de dieren zal leiden, maar 

hij of zij er (iv) desondanks voor kiest om de handeling te verrichten (als 

ongewenst maar wel geaccepteerd bijeffect). Hulp voor de uitleg van het 

begrip ‘opzettelijk’ kan ook worden gevonden in het Guidance document 

waarin wordt verwezen naar een arrest van het Hof van Justitie over Griekse 

zeeschildpadden zaak (HvJ EG 30 januari 2002, zaak C-103/00, 

ECLI:EU:C:2002:60 (Caretta Caretta), r.o. 36, 39 e.v.). Uit dit arrest en onder 

verwijzing naar de conclusie van de AG wordt in het Guidance document de 

conclusie getrokken dat het begrip ‘opzettelijk’ moet worden uitgelegd als de 

bewuste acceptatie van de consequenties. Er wordt tevens verwezen naar 

een ander arrest van het Hof van Justitie, waarin de redenering van het Hof 

van Justitie3 over de uitleg het opzetvereiste nog wat specifieker tot 

uitdrukking wordt gebracht.  Het betrof een procedure waarbij de Spaanse 

autoriteiten toestemming hadden verleend voor de jacht met behulp 

 

3 HvJ EU 18 mei 2006, zaak C-221/04, ECLI:EU:C:2006:329, ro. 64. “For the condition as to ‘deliberate’ 

action in 

toestemming wel voldoende deden ter bescherming van de otter ter plaatse, 

aangezien ook otters in de aanwezige strikken terecht konden komen. Het 

Hof van Justitie verwijst naar het Griekse zeeschildpaddenarrest en 

overweegt dat degene die de handeling uitvoert de intentie moet hebben om 

het dier te doden of te vangen, dan wel in ieder geval de mogelijkheid daartoe 

moet hebben geaccepteerd. Let wel, in deze zaak had niemand de intentie 

om otters te vangen of te doden, de vergunning zag op de vossenjacht. Het 

Hof van Justitie neemt in haar overwegingen in aanmerking dat in het 

betreffende gebied geen otters aanwezig waren, zodat de Spaanse 

autoriteiten niet (konden) weten dat zij een risico liepen dat de otters een 

mogelijk gevaar liepen bij deze vergunning voor vossenjacht met behulp van 

strikken. Het Hof kwam in deze procedure dan ook tot de conclusie dat geen 

sprake was van opzet. 

 

Voorbeelden waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State ‘opzet’ op het overtreden van verbodsbepalingen uit de 

Wnb aanneemt zijn: het realiseren en in werking laten hebben van 

een windmolenpark (een voorbeeld betreft, maar geldt voor alle 

windmolenparken: ABRvS 13 februari 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:296). Zie ook: ABRvS 3 juli 2019, 

(ECLI:NL:RVS:2019:2169) (Voor het uitvoeren van voorgenomen 

werkzaamheden op drie schansen en omliggende dijken in Weesp). 

En tevens: Rb Midden-Nederland 10 oktober 2018, 

ECLI:NL:RBMNE:2018:5145 (het project “Gebiedsontwikkeling betreft 

de uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein en het omvormen 

van bestaande percelen tot een woonwijk. Omdat het betreffende 

gebied ligt in het territorium van de das, heeft derde-partij ontheffing 

aangevraagd voor het verstoren van holen of andere voortplantings- 

of vaste rust- en verblijfplaatsen van de das.)  

 

In de uitspraak van de ABRvS van 3 juli 2019 (ABRvS 3 juli 2019, 

ECLI:NL:RVS:2019:2169) lag de vraag voor of de werkzaamheden in het 

kader van het achterstallig onderhoud in die casus leidt tot het opzettelijk 

beschadigen of vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de ringslang, 

de rugstreeppad en van vleermuizen. De ABRvS komt gelet op de toelichting 

Article 12(1)(a) of the directive to be met, it must be proven that the author of the act intended the 

capture or killing of a specimen belonging to a protected animal species or, at the very least, accepted 

the possibility of such capture or killing. 
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door een ecoloog over de uitvoering van de werkzaamheden tot de conclusie 

dat dit niet het geval is. Er werd in dat geval een opgesteld werkplan gevolgd.  

 

Kortom: Ja, er worden mogelijk verbodsbepalingen overtreden bij het 

uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan woningen. Slechts indien 

ecologisch kan worden onderbouwd dat er een werkprotocol oid wordt 

gevolgd waardoor van opzet geen sprake is, is dat anders. Let wel, dat is 

alleen relevant voor het overtreden van het verbod op verstoren. Voor het 

verbod om vaste rust- en verblijfplaatsen (van vleermuizen) niet te mogen 

vernielen of beschadigen geldt geen opzetvereiste en is dus elke overtreding 

zonder meer verboden. Dat betekent dat dit verbod wordt overtreden indien 

er een vaste rust of verblijfplaats wordt vernield of beschadigd. Of die situatie 

zich in de praktijk feitelijk voordoet kan wederom niet door een jurist worden 

beoordeeld maar vergt een ecologische beoordeling.  

  

Mitigerende maatregelen 

 

Wanneer zijn mitigerende maatregelen aan de orde? 

Indien er geen enkele verbodsbepaling wordt overtreden dan geldt dat er ook 

geen ontheffing (of vrijstelling) is vereist voor de werkzaamheden. De 

werkzaamheden zijn niet verboden als er geen aan de orde zijnde verboden 

worden overtreden. Dat kan in dit geval zijn dat er geen nesten en/of vaste 

rust- en verblijfplaatsen worden beschadigd of vernietigd en geen exemplaren 

van de soorten worden verstoord (bij vogels geldt dat deze niet zodanig 

verstoord mogen worden dat sprake is van wezenlijke invloed op de staat van 

instandhouding van de vogelsoort). Alleen die maatregelen die (volledig) 

voorkomen dat een verbodsbepaling wordt overtreden wordt mitigerende 

maatregelen genoemd. 

 

Het verbod op verstoren geldt enkel en alleen bij vogels niet indien de 

verstoring niet van ‘wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de 

soort is’. Voor vleermuizen (en ander strikt beschermde soorten die op grond 

van artikel 3.5 ev Wnb beschermd zijn) geldt het verbod op storen echter 

onverkort. Voor vleermuizen is elke verstoring verboden.  

 

Het treffen van - en beschrijven van - daadwerkelijk mitigerende maatregelen 

waarmee dus voorkomen dat verbodsbepalingen worden overtreden maakt 

dat geen ontheffing is vereist. In beginsel worden mitigerende maatregelen 

echter nergens vastgelegd en wordt geen ‘besluit’ genomen over deze 

maatregelen, zodat niet in rechte vast komt te staan of daadwerkelijk sprake 

is van een situatie waarin geen verbodsbepalingen worden overtreden. 

Handhaving is de enige wijze waarop daarover in beginsel zekerheid kan 

worden verkregen. Het aanvragen van een zogenaamde ‘positieve afwijzing’ 

is binnen het soortenbeschermingsrecht echter een bekende figuur. Daarbij 

wordt een aanvraag om ontheffing ingediend met het oog en doel om een 

weigering te ontvangen, omdat deze niet noodzakelijk is aangezien er geen 

verbodsbepalingen worden overtreden. Anders dan binnen andere 

deelrechtsgebieden is een dergelijke positieve afwijzing een besluit 

waartegen rechtsbescherming open staat. Ontstaan onder de Ffw, maar 

onder de Wnb is deze werkwijze voortgezet. Bij het verlenen van een 

omgevingsvergunning wordt soms in de voorschriften opgenomen welke 

mitigerende maatregelen getroffen moeten worden, echter strikt juridisch 

gezien kunnen in een omgevingsvergunning waarbij geen ontheffing op grond 

van de Wnb aanhaakt, geen mitigerende maatregelen worden opgenomen. 

Aangezien voor het overgrote deel van de isolatiewerkzaamheden voor 

verduurzaming ook geen nadere omgevingsvergunning is vereist, wordt dit 

spoor hier niet nader beschreven. 

 

Wat zijn mitigerende maatregelen? 

In de HRL, VRL en Wnb is geen definitie opgenomen van het begrip 

mitigerende maatregel(en). Aangenomen wordt in onder meer de 

jurisprudentie dat er maatregelen bestaan waarmee overtreding van 

verbodsbepalingen volledig kan worden voorkomen. Dit worden mitigerende 

maatregelen genoemd. De idee van mitigerende maatregelen is geen 

Nederlandse ‘uitvinding’, maar is (mede) gebaseerd op Europese 

jurisprudentie.  

 

In het Guidance Document on the strict protection of animal species of 

Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC, (Verder ook: 

Guidance Document) wordt het begrip mitigerende maatregelen ook 

uitgelegd. Dit Guidance Document is geen juridisch bindend document, 

echter het wordt door lidstaten wel veelvuldig aangehaald en gebruikt voor de 

uitleg (van begrippen uit de) richtlijn (Hrl). Voor de uitleg van gelijke 

begrippen uit de Vrl is dit Guidance Document ook bruikbaar.  

 

Zoals geformuleerd in het Guidance document: “The decisive question when 

drawing the line is: “Does or will a breeding site / resting place suffer from 

deterioration or destruction (even if only temporarily) due to a certain 
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project/activity?” If the answer is “yes”, Article 16 needs to be applied; if the 

answer is “no”, it is reasonable to assume that Article 12 is complied with. 

What are “measures that ensure the continued ecological functionality of a 

breeding site/resting place” (in the following “CEF measures”)?”  

  

“First of all, they must have the character of mitigation measures. Mitigation 

measures aim at minimising or even cancelling out the negative impact of an 

activity through a range of preventive actions. However, they may also go 

beyond this and include actions that actively improve or manage a certain 

breeding site / resting place so that it does not — at any time — suffer from 

reduced or lost ecological functionality. This could include e.g. enlarging the 

site or creating new habitats in, or in direct functional relation to, a breeding 

site or resting place, as a counterweight to the potential loss of parts or 

functions of the site. The ecological functionality of such measures for the 

species in question would of course have to be clearly demonstrated.” 

(onderstreping FO).  

  

“CEF measures may be an option when an activity can affect parts of a 

breeding site or resting place. If the breeding site or resting place, as a result 

of such measures, will still remain at least the same size (or greater) and 

retain the same quality (or better) for the species in question, there will be no 

deterioration in the function, quality or integrity of the site and the activity can 

be undertaken with no need for a derogation under Article 16. It is crucial that 

the continued ecological functionality of the site is maintained or improved. 

Therefore, the monitoring of CEF measures is important. An interesting 

approach in this regard is outlined in a Dutch publication entitled “Effective 

protection of Annex IV species of the EU Habitats Directive: The landscape 

approach”. (Alterra report n° 590, Wageningen, September 2002) 

  

“In accordance with the precautionary principle, if the measures proposed do 

not guarantee the continued ecological functionality of a site, they should not 

be considered under Article 12(1)(d). There must be a high degree of 

certainty that the measures are sufficient to avoid any deterioration or 

destruction. The assessment of the probability of success must be made on 

the basis of objective information and in the light of the characteristics and 

specific environmental conditions of the site concerned. In addition, the use of 

CEF measures has to take into account the conservation status of the 

species concerned. For example, in the case of rare species with an 

unfavourable conservation status, there must be a higher degree of certainty 

that the measures will work as intended than in the case of more common 

species with a favourable conservation status.” 

  

“CEF measures could be an integral part of the specifications of an activity or 

project; they could also form part of preventive measures under a strict 

protection system to comply with Article 12(1)(d). Such measures can be 

used only in situations where an authorisation or planning regime with formal 

procedures is in place, and where the competent authorities are able to 

assess whether the measures taken to preserve the "breeding" or "resting" 

functionality of a site are sufficient.” (Guidance Document p. 47-48). 

  

“Summary: Measures that ensure the continued ecological functionality of a 

breeding site/resting place in the case of projects/activities with a possible 

impact on such sites/places must have the character of mitigation measures 

(i.e. measures minimising or even cancelling out the negative impact), but 

may also include measures that actively improve or manage a certain 

breeding site / resting place in such a way that it does not — at any time — 

suffer from a reduction or loss of ecological functionality. As long as this 

precondition is fulfilled and such processes are controlled and monitored by 

the competent authorities, there is no need for recourse to Article 16.” 

(Guidance document, p. 49). 

 

Vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (ABRvS) en rechtbanken in Nederland is dat alleen die maatregelen die 

zien op het daadwerkelijk voorkómen dat een verbodsbepaling wordt 

overtreden, als mitigerende maatregelen aangemerkt kunnen worden.  

 

Conclusie mitigerende maatregelen 

De hiervoor geciteerde delen uit het Guidance document, lijken enige extra 

ruimte te geven voor de toepassing en uitleg van hetgeen op grond van de 

Nederlandse jurisprudentie als mitigerende maatregelen wordt aangemerkt. 

Let wel, het betreft hooguit een subtiel verschil en is op dit moment nog nooit 

goedgekeurd door de ABRvS en daarmee op dit moment als overtreding te 

beschouwen. In een eventuele procedure op dit punt zou het volgende 

betoogd kunnen worden. 

  

Op grond van het Guidance document mag om van een mitigerende 

maatregel te kunnen spreken de ‘ecologische functionaliteit van de vaste 

rust- en verblijfplaats’ op geen enkel moment aangetast worden. Wel lijken 
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maatregelen toegestaan waarbij de vaste rust- of verblijfplaats als gevolg van 

dergelijke maatregelen nog steeds ten minste even groot (of groter) is en 

dezelfde kwaliteit (of beter) behoudt voor de betrokken soort. Dit lijkt te 

suggereren dat de eigenlijke vaste rust- of verblijfplaats wel aangepast kan 

worden. Ten slotte geldt wel zoals uitdrukkelijk wordt overwogen in het 

Guidance Document dat geen sprake mag zijn van een verslechtering van de 

functie, de kwaliteit of de integriteit van het gebied. Het is van cruciaal belang 

dat de ecologische functionaliteit van het gebied behouden blijft of wordt 

verbeterd (op elk moment). 

 

Anders dan de huidige lijn van de ABRvS-jurisprudentie, zou betoogd kunnne 

worden in een procedure dat deze uitleg ook binnen de Nederlandse 

jurisprudentie past, nu de toepassing van een mitigerende maatregel moet 

voorkomen dat een verbodsbepaling wordt overtreden. Echter alleen indien 

en voor zover wordt aangenomen dat de ecologische functionaliteit niet 

verloren mag gaan of aangetast mag worden en dat daarmee alleen de 

verbodsbepaling wordt overtreden, kan betoogd worden dat maatregelen 

zoals het aanbrengen van een volledige vergelijkbare nestruimte voor vogels 

of andere soorten waarbij op geen enkel moment verlies aan ecologische 

functionaliteit optreedt is toegestaan als mitigerende maatregel. Let wel, het 

verbod luidt dat geen ‘nest, of vast- rust- en verblijfplaatsen mogen worden 

beschadigd, vernield of weggenomen’. Betoogd moet dan worden dat de 

verbodsbepaling zo moet worden uitgelegd dat deze ziet op het behoud van 

de functionaliteit en niet zozeer de plaats als zodanig. In het licht van de 

letterlijke tekst van de verbodsbepalingen lijkt de uitleg van het Guidance 

Document niet zonder discussie en overigens zoals opgemerkt op dit moment 

in strijd met uitleg die Afdeling geeft aan dit begrip. Er is over deze exacte 

vraag nooit uitspraak gedaan en betoogd kan worden dat de uitleg uit het 

Guidance Document gebruikt moet worden en dat dit niet in strijd is met 

uitgangspunten ABRvS over Wnb, maar de huidige jurisprudentie-lijn is 

streng. Dat betekent dat het uitvoeren van de werkzaamheden bij deze uitleg 

zeer waarschijnlijk als overtreding van het verbod wordt gezien, in dat geval 

is zowel bestuursrechtelijke handhaving alsmede strafrechtelijke handhaving 

niet uitgesloten. Gelet op de beginselplicht tot handhaving in het 

bestuursrecht, zou handhaving zelfs afgedwongen kunnen worden. Daarbij 

komt dat een ecoloog eea zal moeten onderbouwen. Alleen een ecoloog kan 

beoordelen of de functionaliteit niet verloren gaat ,dat is geen juridisch 

oordeel.  

 

Afwijkingen van de verbodsbepalingen: eisen uit de richtlijnen  

(Hrl en Vrl) 

Lidstaten zijn op grond van artikel 9 van de Vogelrichtlijn en artikel 16 van de 

Habitatrichtlijn bevoegd om afwijkingen toe te staan op de strikte 

beschermingsregimes. Uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat 

de afwijkingsmogelijkheden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn strikt 

moeten worden geïnterpreteerd. De in de artikelen 2 van beide richtlijnen 

genoemde sociaal-economische vereisten bieden geen zelfstandige 

afwijkingsgrond buiten de limitatieve opsomming van afwijkingsgronden in 

artikel 9 van de Vogelrichtlijn, onderscheidenlijk artikel 16 van de 

Habitatrichtlijn. Afwijkingen op grond van de artikelen 9 Vogelrichtlijn en 16 

van de Habitatrichtlijn moeten worden beperkt tot het strikt noodzakelijke en 

de artikelen moeten een concrete en gerichte toepassing vinden teneinde 

tegemoet te komen aan nauwkeurige eisen en specifieke situaties.  

De lidstaten moeten waarborgen dat elke ingreep die de beschermde 

vogelsoorten raakt, slechts wordt toegestaan op basis van besluiten die 

steunen op een nauwkeurige en treffende motivering, die verwijst naar de in 

artikel 9, eerste en tweede lid, van de Vogelrichtlijn opgesomde tweede lid, 

van de Vogelrichtlijn. redenen, voorwaarden en vereisten. 

 

Vrijstelling of ontheffing 

Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing is als volgt. Voor een 

vrijstelling geldt dat geen nader besluit nodig is, indien aan de voorwaarden 

uit de vrijstellingsbepaling wordt voldaan geldt het verbod uit de Wnb niet 

meer en kan de activiteit uitgevoerd worden. Er staat derhalve geen 

rechtsbescherming open tegen de toepassing van een eenmaal verleende 

vrijstelling, wel tegen eventuele overtreding van de voorwaarden en 

beperkingen die voor toepassing van de vrijstelling zijn geformuleerd, dan wel 

middels exceptieve toetsing kan de vrijstelling zelf ter discussie gesteld 

worden, maar dan enkel in het kader van een handhavingsprocedure. Bij een 

ontheffing dient echter steeds een nader besluit (besluit ontheffingsverlening) 

dat ziet op de specifieke situatie/activiteit te worden genomen. Tegen dat 

besluit staat rechtsbescherming open.  

De ontheffing en vrijstelling moeten beide voldoen aan de voorwaarden uit de 

Wnb, of het Besluit natuurbescherming en/of de (provinciale) Verordening. 

 

Ontheffingsmogelijkheden 

Van de verbodsbepalingen uit de Wnb kan worden afgeweken door verlening 

van een ontheffing of op basis van een (bestaande) vrijstelling. Zonder 
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(vrijstelling of) ontheffing gelden de verboden en is handelen in strijd met die 

verboden niet toegestaan.  

 

Voor het kunnen verlenen van een ontheffing dient per soortgroep te worden 

bekeken op grond van welk wettelijk belang de ingreep (de 

isolatiewerkzaamheden) kan worden toegestaan. Zonder geldig wettelijk 

belang mag de ontheffing niet (nooit) verleend worden. Een deel van de 

ontheffingsgrondslagen (wettelijke belangen) valt direct af omdat deze geen 

enkel verband hebben met de onderhavige werkzaamheden (bijvoorbeeld: 

het belang van de veiligheid van het luchtverkeer). Deze niet relevante 

ontheffingsgronden worden in het hiernavolgende niet besproken.  

  

De volgende wettelijke belangen (die voor de isolatiewerkzaamheden aan de 

orde kunnen zijn) kunnen worden gebruikt voor vogels: 

1°. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

2°.(…); 

3°. (…); 

4°. ter bescherming van flora of fauna; 

 

De volgende wettelijke belangen (die voor de isolatiewerkzaamheden aan de 

orde kunnen zijn) kunnen worden gebruikt voor strikt beschermde soorten 

(vleermuizen): 

1°. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het 

belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 

2°. (…); 

3°. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere 

dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu 

wezenlijke gunstige effecten; 

 

Voor overige soorten kan vrij eenvoudig ontheffing worden verleend 

aangezien de wettelijke belangen waarvoor de ontheffing mag worden 

verleend zeer ruim zijn. De overige soorten worden daarom in het 

hiernavolgende niet nader besproken. 

 

Wettelijk belang voor isolatiewerkzaamheden bij vogels en strikt 

beschermde soorten 

Denkbaar is dat de isolatiewerkzaamheden in het kader van de 

verduurzaming van de woningvoorraad en het bereiken van doelen uit het 

Klimaatakkoord kan worden gezien gevat onder het wettelijk belang 

kortgezegd: ‘volksgezondheid’ (artikel 3.3 lid 4 onder b ten eerste en artikel 

3.8 lid 5 onder b ten derde Wnb)’ of kortgezegd: ‘ter bescherming van flora en 

fauna’ indien op de een of andere manier een grote ‘plus’ voor de natuur 

wordt gecreëerd. deze laatste ontheffingsgrond is juridisch wel discutabel, 

omdat het project zelf niet de bevordering van flora en/of fauna betreft (artikel 

3.3 lid 4 onder b ten vierde en artikel 3.8 lid 5 onder b ten eerste Wnb).  

 

Voor het gebruik van een wettelijke grondslag is een goede motivering 

vereist. Gemotiveerd moet worden waarom en op welke wijze het wettelijk 

belang aan de orde is bij de werkzaamheden (isolatiewerkzaamheden). 

 

Bescherming flora en fauna en volksgezondheid 

De Wnb (noch Hrl of Vrl) geven een nadere definitie of beschrijving van de 

wettelijke belangen. Voor de uitleg van de reikwijdte van deze wettelijke 

belangen is daarom de Europese en Nederlandse jurisprudentie van belang.  

 

Indien een aanvraag voor ontheffing (al dan niet generiek) zou worden 

ingediend voor de onderhavige isolatiewerkzaamheden op basis van het 

belang ‘volksgezondheid’ dient te worden gerealiseerd dat hierover geen 

jurisprudentie beschikbaar lijkt, echter dit zou niet de eerste ontheffing zijn 

voor soortgelijke werkzaamheden met het wettelijke belang volksgezondheid 

als onderbouwing. Dat wil zeggen dat geen zekerheid bestaat of deze 

grondslag gebruikt kan worden (een rechtelijke toetsing hiervan ontbreekt). 

De juridische toetsing aan de wettelijke belangen is zeer strikt.  Het belang 

volksgezondheid wordt steeds vaker ruimer uitgelegd in de jurisprudentie en 

omvat daarmee ook zaken die verband houden met klimaatdoelstellingen etc. 

Echter individuele projecten (de isolatie van 1 huis) worden niet eenvoudig 

geacht zulke zwaarwegende en meer ‘algemene’ belangen te dienen. Het zal 

lastig te onderbouwen zijn dat het isoleren van 1 enkele woning bijdraagt aan 

de klimaatdoelstellingen. Met een meer generieke ontheffing en daarmee een 

groter project lijkt dit een eenvoudiger te onderbouwen ontheffingsgrondslag 

te zijn. Alles hangt of staat met de vraag of goed gemotiveerd onderbouwd 

kan worden of een project of handeling bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen 

en daarmee in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid is. 

Het begrip ‘volksgezondheid’ wordt niet nader beschreven of toegelicht in het 

Guidance Document. 
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De afwijkingsgrond ‘bescherming van flora en fauna’ in artikel 9 van de 

Vogelrichtlijn heeft volgens het Guidance Document van de Europese 

Commissie, in het licht van de doelstelling van de richtlijnen, met name tot 

doel kwetsbare, zeldzame, bedreigde of inheemse soorten en natuurlijke 

habitats te beschermen, hoewel andere soorten en habitats niet volledig 

kunnen worden uitgesloten. 

  

In het Guidance Document, p. 54, wordt over het belang ‘ter bescherming van 

de flora en fauna, uit de Hrl het volgende opgemerkt: “ The first reason for 

granting a derogation is the protection of wild flora and fauna and the 

conservation of natural habitats. Article 16(1)(a) specifies neither the types of 

fauna, flora or natural habitats covered nor the types of threats. In the light of 

the general objective of the Directive, vulnerable, rare, endangered or 

endemic species and natural habitats (as for example listed in the annexes to 

the Habitats Directive) are more likely to be concerned by this reason, which 

would effectively aim to reduce the negative impact of a given species on 

them. It would be unusual to prioritise the interests of a common and thriving 

species over the interests of a species meeting the criteria of Article 1(c) and 

(g) of the Directive. However, one may not exclude other species and habitats 

completely from consideration.”  Hoewel bekend is dat bij ontheffing voor 

soortenbescherming in het kader van isolatieprojecten dit belang wel eens 

wordt gebruikt, lijkt de onderbouwing daarvan juridisch gezien zeer 

kwetsbaar.  

 

Jurisprudentie 

Voorbeelden uit de jurisprudentie waarbij de belangen ‘volksgezondheid’ en 

‘bescherming flora en fauna’ aan de orde zijn geweest zijn: 

  

Volksgezondheid 

De rechtbank Noord-Nederland heeft in haar uitspraak van 29 november 

2018 het goedkeuringsbesluit voor de Gedragscode Natuurinclusief het 

goedkeuringsbesluit voor de Gedragscode Natuurinclusief renoveren, 

bestemd voor projecten met het Nul op de Meter (NOM) Keur in stand 

gelaten (procedure bij Afdeling loopt op dit moment nog). De rechtbank is van 

oordeel dat voldoende is gemotiveerd door de minister dat het tegengaan van 

klimaatverandering zowel in het belang van de flora en fauna als in het 

belang van de volksgezondheid kan zijn en dat beide belangen daarmee aan 

het goedkeuringsbesluit ten grondslag gelegd mochten worden. Daarnaast 

kan de rechtbank de minister volgen in de stelling dat met het beperken van 

de klimaatverandering een groot openbaar belang is gediend. (Let wel, Voor 

de goedkeuring van Gedragscodes gelden dezelfde voorwaarden en 

wettelijke belangen als voor de verlening van een ontheffing).  

Voor het verlenen van ontheffingen voor vogels en/of vleermuisslachtoffers 

van windturbines kan een beroep worden gedaan op het wettelijk belang 

“volksgezondheid en openbare veiligheid”.  Dit belang kan voor alle soort 

categorieën (vogels, habitatrichtlijnsoorten en overige soorten) worden 

ingeroepen. Zie bijvoorbeeld ABRvS 13 december 2017, 

ECLI:NL:RVS:2017:3405, waarin wordt verwezen naar een uitspraak van de 

ABRvS van 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1227. Zo heeft de ABRvS  voor 

het oprichten van windturbines overwogen dat voor de overtreding van de 

verbodsbepalingen op het gebied van soortenbescherming, het belang 

volksgezondheid of de openbare veiligheid ten grondslag kan worden gelegd. 

Klimaatverandering heeft effecten op de openbare veiligheid, 

volksgezondheid en flora en fauna, zo wordt in deze procedure overwogen.  

 

Ook de elektriciteitsvoorziening in ons land, kan (bij problemen hiermee) 

zorgen voor problemen met de volksgezondheid of de openbare veiligheid. In 

deze procedure wordt verwezen naar het guidance document "Wind energy 

developments and Natura 2000" waarin eveneens is opgenomen dat 

volksgezondheid en openbare veiligheid vrijstellingsgronden kunnen zijn voor 

windmolenparken. (ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1227). 

 

Aan een ontheffing voor het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van 

de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger ten behoeve van een project 

waarmee onder meer gasleidingen van asbestcement werd verwijderd 

vanwege het breukrisico (en daarmee asbestbesmetting), kon het belang van 

de volksgezondheid en de openbare veiligheid ten grondslag gelegd worden, 

zo werd geoordeeld. (ABRvS 28 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:643.) De 

feitelijke onderbouwing staat niet in de uitspraak, maar hier is van groot 

belang dat er asbest was en dat hiermee de volksgezondheid in gevaar 

gebracht werd. Dat lijkt eenvoudiger aantoonbaar dan bij isolatie i.v.m. tocht.  

 

In een arrest van het Hof van Justitie van 8 juli 1987 (zaak 247/85 

(ECLI:EU:C:1987:339), Commissie/België) over een Belgische zaak, is 

overwogen dat het voorkomen van brand en waterschade alsmede 

voorkomen van ziekten als ontheffingsgrond kan worden gebruikt voor het 

wegnemen en vernietigen van nesten van meeuwen. De aanwezigheid van 

(vogel)nesten in schoorstenen en pijpen en leidingen hadden, (in veel 
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gevallen) geleid tot brand en overstromingen en hygiëne problemen in de 

voedingsindustrie, zo overwoog de Belgische overheid. Het voorkomen dan 

de brand werd uitdrukkelijk aan de voedingsindustrie en strikte hygiëneregels 

gekoppeld.  

 

Het belang ‘volksgezondheid’ kan ruim worden uitgelegd. Met name de 

uitspraken over de Gedragscode NOM en windturbines lijken voor de 

onderhavige isolatiewerkzaamheden in het kader van verduurzaming en 

beperken CO2 uitstoot gebruikt te kunnen worden. Let wel, hoe beperkter de 

ontheffingsaanvraag (minder woningen/kleinere schaal) hoe lastiger wellicht 

is aan te tonen dat aan dit wettelijk belang ‘volksgezondheid’ kan worden 

voldaan. 

  

Bescherming flora en fauna 

Uit de jurisprudentie met betrekking tot de uitleg van het wettelijke belang 

‘bescherming van de flora en fauna’  lijkt geconcludeerd te kunnen worden 

dat ook activiteiten die niet zozeer zien om het beschermen van flora in fauna 

in die zin dat geen nadere aantasting of een beperking van de aantasting van 

flora en fauna plaatsvindt, onder dit begrip valt, maar ook nieuwe 

maatregelen en positieve bijdragen aan natuur(ontwikkeling). Er zijn echter 

geen uitspraken die relevant worden geacht voor dit project, maar in de 

praktijk in Limburg valt een voorbeeld op van een generieke 

/gebiedsontheffing 4 voor isolatiewerkzaamheden waarbij zowel 

volksgezondheid als bescherming flora en fauna ten grondslag zijn gelegd is: 

de ontheffing provincie Limburg d.d. 3 mei 2017. Voor zover bekend is er niet 

geprocedeerd over deze ontheffing.  

  

In deze Limburgse ontheffing wordt de onderbouwing voor het wettelijke 

belang volksgezondheid (zowel voor vogels als strikt beschermde soorten) 

met de daarin opgenomen motivering toegespitst op de werkzaamheden die 

ook hier aan de orde zijn.  

 

Dwingende redenen  

 

4 https://docplayer.nl/110414619-Generieke-ontheffing-wet-natuurbescherming-artikel-3-1-lid-2-en-

artikel-3-5-lid-2-en-4.html 

5 3.8 (en 3.10) : “er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in 

hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.” 

De laatst genoemde ontheffingsgrondslag ‘dwingende redenen’ kan bij vogels 

niet worden toegepast. Daarnaast geldt dat dit een grondslag is die niet 

eenvoudig gemotiveerd kan worden en met name bij zeer grote ingrijpende 

projecten een rol kan spelen. De motivering gebruikt voor de onderbouwing 

van dit wettelijk belang, lijkt mij eerder bruikbaar voor het belang 

‘volksgezondheid en openbare orde’. 

 

Overige ontheffingsvoorwaarden 

Naast een wettelijk belang dient nog aan twee andere vereisten te worden 

voldaan, alvorens ontheffing verleend kan worden. Deze voorwaarden gelden 

overigens ook voor vrijstellingen.  

  

De overige voorwaarden voor ontheffing (ex artikel 3.2 en 3.8 Wnb) zijn: 

15 Er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan. Bij deze 

zogenaamde ‘alternatieventoets’ dient te worden nagegaan of er 

alternatieven voorhanden zijn, waardoor overtreding van 

verbodsbepalingen uit de Wnb bijvoorbeeld niet noodzakelijk is. Indien er 

geen mogelijkheden zijn om te voorkomen dat verbodsbepalingen uit de 

Wnb worden overtreden, dan dient voor een middel te worden gekozen 

dat tot zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de soorten zal leiden.  

16  De maatregelen (de isolatiewerkzaamheden) mogen niet leiden tot 

verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende 

soort. De toets aan de staat van instandhouding is een ecologische toets. 

Let op: dit betreft de formulering voor vogels, deze verschilt iets van de 

formulering voor soorten op grond van art 3.5/3.10 Wnb)5.  

 

Een ontheffing die geen wettelijk belang dient, kan niet verleend worden er 

hoeft dan niet meer naar de andere vereisten te worden gekeken. Het 

wettelijk belang is in paragrafen hiervoor besproken. 

 

Dat aan deze twee nadere vereisten wordt voldaan bij de uitoefening van de 

activiteit/werkzaamheden dient eveneens te worden gemotiveerd in de 

aanvraag om ontheffing. Dit speelt eerst nadat vaststaat dat een verbod 

wordt overtreden en dat er een wettelijk belang aan de ontheffing ten 

En 3.3: “de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort.” 
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grondslag gelegd kan worden. De motivering van de andere bevredigende 

oplossing zal moeten bestaan uit een motivering waarom de 

isolatiewerkzaamheden op deze wijze uitgevoerd moeten worden en waarom 

geen andere uitvoering mogelijk is met minder of zelfs geen effecten op 

beschermde soorten. De motivering van de gunstige staat betreft een 

ecologische onderbouwing/motivering. Maar zonder wettelijke belang mag 

ook indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat of de gunstige 

staat in gevaar komt de ontheffing niet verleend worden.  

 

 

Generieke (gebieds)ontheffing 

Het op grote(re) schaal aanvragen van een ontheffing (voor meerdere 

isolatieprojecten en/of woningen) is mogelijk. Een dergelijke ontheffing wordt 

wel generieke of gebiedsontheffing genoemd. Dit betreft geen aparte 

categorie ontheffing in de wet en dient daarom aan het bepaalde in artikel 3.1 

ev Wnb, art. 3.5 ev Wnb en art. 3.10 ev. Wnb te voldoen. Een dergelijke 

ontheffing kan weliswaar tijdwinst opleveren en de onderzoekslasten 

beperken echter let wel, voor een dergelijke ontheffing gelden dezelfde 

voorwaarden als voor een (individuele) ontheffing. Dat betekent dat de 

‘wettelijke belangen’ nog altijd een beperking kunnen zijn en een generieke 

ontheffing onmogelijk kan maken.  

 

Als alternatief voor een generieke ontheffing, kan een kader worden 

beschreven dat regels stelt waarbinnen ene individuele ontheffing (snel) 

verleend kan worden. Dit maakt een toets van geval tot geval mogelijk. Gelet 

echter op het feit dat de isolatiewerkzaamheden aan een individuele woning 

niet eenvoudig kunnen worden gerechtvaardigd onder een wettelijk belang 

voor zover het in ieder geval vogels en strikt beschermde soorten betreft, lijkt 

het aangewezen om de route van de mitigerende maatregelen voldoende te 

onderzoeken en dient te worden beoordeeld of het mogelijk is om op die 

manier zonder ontheffing de isolatiewerkzaamheden in overeenstemming met 

de wet uit te kunnen voeren. 

 

 

6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-7438.html Besluit van Gedeputeerde Staten van 

Utrecht van 25 september 2018, nr. 81DABDB4, tot vaststelling van de wijziging van de Beleidsregels 

natuur en landschap 2017 

Vrijstellingsmogelijkheden voor isolatiewerkzaamheden 

In plaats van een ontheffing, kan ook gedacht worden aan vrijstelling of 

ontheffing op grond van een provinciale verordening. In de beleidsregels 

natuur en landschap6 van de provincie Utrecht is in artikel 3.2.1 beschreven 

onder welke voorwaarde de provincie een ontheffing verleent. Blijkens artikel 

3.1 van deze beleidsregels, gelden de bepalingen voor de beleidsregels ook 

voor het verlenen van een vrijstelling. 

 

Artikel 3.2.1 Ontheffingen algemeen 

1. Ontheffing betrekking hebbend op vogels als bedoeld in artikel 3.1, 

eerste lid, van de wet: 

a. Het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid als 

bedoeld in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b, 1 van de wet: 

i. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien het 

belang in de aanvraag aangetoond wordt op basis van een 

onderbouwing, bijvoorbeeld in de vorm van een verklaring van de 

GG&GD, een arts, of een deskundige op het gebied van 

volksgezondheid. 

b. Ter bescherming van flora of fauna als bedoeld in artikel 3.3, vierde 

lid, onderdeel b, 4: 

i. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien het 

belang onderbouwd wordt met betrouwbare onderzoeksgegevens. 

(…) 

2. Ontheffing betrekking hebbend op dieren als bedoeld in artikel 3.5, 

eerste lid en 3.10, eerste lid van de wet: 

a.  In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna; 

i. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien het 

belang onderbouwd wordt met betrouwbare onderzoeksgegevens. 

(…) 

c. In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid; 

i. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen indien het 

belang in de aanvraag aangetoond wordt op basis van een 

onderbouwing, bijvoorbeeld in de vorm van een verklaring van de 

GG&GD, een arts of een deskundige op gebied van 

volksgezondheid.(..) 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-7438.html
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In de toelichting op de beleidsregels is het volgende beschreven over deze 

bepalingen: 

 

Artikel 3.2.1 Ontheffingen 

 

Eerste lid 

Onderdeel a: Het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid. 

Dit belang wordt geschaad als de gezondheid van groepen mensen in gevaar 

komt en als onveilige situaties voor groepen mensen ontstaan. Om een 

objectieve afweging te maken wordt een onderbouwing van ter zake 

deskundigen verlangd. 

 

Onderdeel b: In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna. 

Het kan voorkomen dat een vogelsoort een negatieve invloed heeft op de 

stand van andere soorten en dat er voor het beperken van die invloed een 

ontheffing wordt aangevraagd. Om de noodzaak, de effectiviteit en de 

gevolgen op het ecosysteem te kunnen beoordelen wordt een onderbouwing 

op basis van betrouwbare gegevens verlangd als onderdeel van de 

aanvraag. 

 

Tweede lid: 

Onderdeel a: In het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna. 

Het kan voorkomen dat een diersoort een negatieve invloed heeft op de 

stand van andere soorten en dat er voor het beperken van die invloed een 

ontheffing wordt aangevraagd. Om de noodzaak, de effectiviteit en de 

gevolgen op het ecosysteem te kunnen beoordelen wordt een onderbouwing 

op basis van betrouwbare gegevens verlangd als onderdeel van de 

aanvraag. 

 

Onderdeel c: In het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid. 

Dit belang wordt geschaad als de gezondheid van groepen mensen in gevaar 

komt en als onveilige situaties voor groepen mensen ontstaan. Om een 

objectieve afweging te maken wordt een onderbouwing van ter zake 

deskundigen verlangd. 

 

De beleidsregels laten ruimte voor het verlenen van een vrijstelling waarin 

onder voorwaarden verduurzaming van woningen wordt toegestaan. Bij een 

dergelijke werkwijze is indien de vrijstelling zeer specifiek is, mogelijk sprake 

van een appellabel besluit (en staat dus wel bezwaar en beroep open indien 

sprake is van een concretiserend besluit van algemene strekking (C-bas) 

maar die kans is klein), maar indien de vrijstelling een avv (algemeen 

verbindend voorschrift) betreft betekent dit dat belanghebbenden zich alleen 

via het handhavingsspoor kunnen verzetten tegen 

verduurzamingsmaatregelen waarmee zij het oneens zijn. In vergelijking 

daarmee biedt een ontheffing meer rechtszekerheid aan een initiatiefnemer. 

 

A.3 Werksessie 

 

Inleiding 

In de werksessie is verkend welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Het 

ging daarbij niet om het tot in detail uitwerken van een oplossing, maar om 

het verkennen van de verschillende mogelijke oplossingsrichtingen en de 

voor- en nadelen daarvan. De juridische houdbaarheid is daarbij een 

belangrijke toets geweest. Op basis van hetgeen in het tweede hoofdstuk van 

dit memo is beschreven lagen op hoofdlijn drie oplossingsrichtingen voor: (i) 

zodanige mitigatie dat geen sprake is van een overtreding, (iia) een 

generieke ontheffing die bepaalde verduurzamingsmaatregelen onder 

(strikte) voorwaarden toestaat; (iiib) een kader voor individuele 

ontheffingsverlening en (iii) een vrijstelling die geldt voor een op nader te 

beschrijven uitvoering van bepaalde verduurzamingsmaatregelen. 

Onderstaand zijn deze drie oplossingsrichtingen op hoofdlijn uitgewerkt.  

 

Oplossingsrichtingen 

Onderstaand worden drie oplossingsrichtingen op hoofdlijnen uitgewerkt. 

Deze oplossingen dienen als denkrichting om de discussie in de bijeenkomst 

te voeren en te sturen. Houd daarbij voor ogen dat het in alle gevallen een 

tijdelijke oplossing is gedurende de periode dat de betreffende gemeente 

werkt aan de totstandkoming van een op een SMP gebaseerde generieke 

ontheffing. 

 

Volledige mitigatie zodat geen ontheffing nodig is 

Wanneer op zodanige wijze wordt gemitigeerd dat geen sprake is van een 

overtreding van de Wnb, is ook geen ontheffing nodig om de na-isolatie uit te 

kunnen voeren.  

 

Deze oplossingsrichting gaat er van uit dat het aanbrengen van een 

vervangende verblijfsmogelijkheid, zoals een vleermuiskast in de spouw of op 

de gevel of een vogelvide/huismusnestkasten, niet gezien wordt als 
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compensatie voor het vernielen van een verblijfsplaats, maar als mitigerende 

maatregel waardoor de (functie van de) verblijfsmogelijk in de woning wordt 

behouden en dus geen sprake is van een overtreding. Deze werkwijze staat 

haaks op de huidige jurisprudentie van de Afdeling (ABRvS), maar lijkt op 

grond van het Europese guidance document niet op voorhand volledig 

onmogelijk. Let wel, het Guidance document betreft slechts een richtsnoer. 

Deze manier van werken wordt ook wel de Brabantse methode of RVO-

methode genoemd, omdat in Brabant en door RVO op deze wijze wordt 

getoetst. Zie voor een verdere toelichting het schema op de website van 

Ecologica (ingevoegd als bijlage 1 bij deze bijlage). 

 

De werkwijze (door de ecologisch adviseurs ingegeven, want geen juridisch 

oordeel) zou dan als volgt zijn: 

1 Breng de verspreiding van gebouwbewonende soorten provincie- of 

gemeentebreed in beeld om te bepalen wat de staat van instandhouding 

is en wat de kerngebieden van de soorten zijn. 

2 Bepaal op basis daarvan per wijk / deelgebied een mitigatietaakstelling die 

van zodanige omvang is dat zeker gesteld van worden dat de SvI niet in 

gevaar wordt gebracht. 

3 Stel een werkprotocol / regeling op waaruit duidelijk is onder welke 

voorwaarden na-isolatie kan worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot een 

overtreding van de Wnb. De regeling moet zodanig zijn dat onderstaande 

vraag door een ecoloog kan worden beantwoordt met ‘Ja’  

Blijft, ondanks verstoring of aantasting van het nest of verblijfplaats, de 

functionaliteit van het nest of verblijfplaats gegarandeerd door het tijdig 

treffen van effectief bewezen maatregelen of zijn er voldoende 

alternatieven? 

 

Generieke ontheffing of individuele ontheffing op grond van een vaste 

regeling 

Bij de eerste oplossingsrichting is een keuze gemaakt voor een lijn die in 

Brabant en door RVO wordt gevolgd, maar in strijd is met de vaste 

jurisprudentie van de Afdeling (ABRvS). Dit veroorzaakt rechtsonzekerheid, 

en mogelijke strafrechtelijke vervolging/bestuursrechtelijke handhaving. Want 

niet in de laatste plaats bij een woningeigenaar die zonder ontheffing een 

woning na-isoleert geldt dat deze het risico loopt een overtreding van de Wnb 

te begaan (en daarmee zowel bestuursrechtelijke handhaving als 

strafrechtelijke handhaving riskeert) door die oplossingsrichting te volgen. 

Overtreding van de verbodsbepaling uit de Wnb is via de Wet economische 

delicten (Wed) strafbaar gesteld. Overtreding van het verbod om nesten en 

vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen is strafbaar gesteld in de Wed 

en overtreding levert een misdrijf op. De overtreder zal indien strafrechtelijke 

vervolging wordt ingezet een aantekening justitiële documentatie krijgen en 

een geldboete of zelfs gevangenisstraf. Een alternatieve oplossing is dan ook 

de te volgen werkwijze ‘vast te leggen’ in een ontheffing, zodat hiertegen 

rechtsbescherming open staat en vooraf zekerheid kan worden verkregen 

over de juridische houdbaarheid van de maatregelen.  

 

Verschil met de eerste oplossingsrichting is dat hier wordt aangenomen dat 

na-isolatie kan leiden tot een overtreding van de Wnb (uitleg van het begrip 

vaste rust- en verblijfplaats conform jurisprudentie ABRvS) waarvoor een 

ontheffing nodig is. Voor verlening van een ontheffing dient dan nog wel de 

alternatieventoets en toets aan staat van instandhouding (SvI) doorlopen te 

worden. Om te borgen dat de SvI niet nadelig wordt beïnvloed, zijn nog 

steeds maatregelen nodig, zoals vleermuiskasten, vogelvides en dergelijke. 

(Door een ecoloog te bepalen). In dit geval worden deze maatregelen echter 

niet gezien als een mitigerende maatregel die een overtreding voorkomt, 

maar als een compenserende maatregelen die het nadelig gevolg van een 

overtreding teniet doen. 

 

De werkwijze zou dan als volgt zijn (vanuit ecologisch perspectief): 

1 Breng de verspreiding van gebouwbewonende soorten provincie- of 

gemeentebreed in beeld om te bepalen wat de staat van instandhouding 

is en wat de kerngebieden van de soorten zijn. 

2 Bepaal op basis daarvan per wijk / deelgebied van welke overtreding van 

de Wnb sprake kan zijn en bepaal welke compenserende maatregel in 

verband daarmee nodig is om de SvI te borgen.  

3 Baseer op het voorgaande ofwel 

– een generieke ontheffing waarin de voorwaarden staan waaronder die 

ontheffing gebruikt kan worden om een woning te isoleren (het doen 

van een melding aan de provincie of RUD dat van de generieke 

ontheffing gebruik gemaakt wordt, kan onderdeel zijn van de 

voorwaarden)  dit alles gebaseerd op een wettelijke belang, ofwel; 

– een regeling waarin staat onder welke voorwaarden een 

woningeigenaar een ontheffing kan krijgen voor het na-isoleren van 

een woning. 

 

https://ecologica.eu/uploads/files/w1wrzRUk1xAr6VZRf1PGYhSGzAIEVCip.pdf
https://ecologica.eu/uploads/files/w1wrzRUk1xAr6VZRf1PGYhSGzAIEVCip.pdf
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Vrijstellingsregeling voor na-isolatie 

In plaats van een generieke ontheffing kan ook gekozen worden voor een 

vrijstellingsregeling.  

 

Ten aanzien van een vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij een 

ontheffing (te weten: wettelijk belang, staat van instandhouding en 

alternatieventoets). Deze oplossingsrichting lijkt in de uitwerking dan ook 

sterk op de voorgaande oplossingsrichting (met generieke ontheffing). Het 

doorlopen van een vrijstellingstraject zal echter meer tijd in beslag nemen, 

hetzelfde geldt voor een Gedragscode. Tenzij de Gedragscode NOM kan 

worden gebruikt. Dat kan echter alleen door een ecoloog worden vastgesteld.  

 

De werkwijze (vanuit ecologisch perspectief beoordeeld) zou dan als volgt 

zijn: 

1 Breng de verspreiding van gebouwbewonende soorten provincie- of 

gemeentebreed in beeld om te bepalen wat de staat van instandhouding 

is en wat de kerngebieden van de soorten zijn. 

2 Bepaal op basis daarvan per wijk / deelgebied van welke overtreding van 

de Wnb sprake kan zijn en bepaal welke compenserende maatregel in 

verband daarmee nodig is om de SvI te borgen.  

3 Baseer op het voorgaande een vrijstellingsregeling waarin is uitgewerkt 

onder welke voorwaarden van die vrijstelling gebruik gemaakt kan worden. 

Het doen van een melding aan de provincie of RUD dat van de vrijstelling 

gebruik gemaakt wordt, kan onderdeel zijn van de voorwaarden van de 

vrijstelling. 

 

A.4 Resultaat werksessie 

 

Inleiding 

In de werksessie zijn deze oplossingsrichtingen stuk voor stuk besproken. In 

het navolgende zijn de uitkomsten per oplossingsrichting beschreven. In het 

algemeen werd een aantal zaken als zeer belangrijk bestempeld. Het ging 

daarbij om de volgende zaken:  

• de gekozen oplossingsrichting moet voor de particulier laagdrempelig zijn: 

eenvoudig te realiseren maatregelen, praktisch uitvoerbaar, en zonder 

ingewikkelde planning de tot maanden vertraging kan leiden; 

• de gekozen oplossing mag niet tot hoge kosten voor de initiatiefnemer 

leiden. Wanneer duur onderzoek uitgevoerd moet worden of wanneer de 

maatregelen zelf hoge kosten met zich meebrengen loopt de 

terugverdientijd van een na-isolerende maatregel al snel zodanig op dat 

het financiële voordeel verdwijnt; 

• de gekozen oplossingsrichting moet juridisch geborgd zijn, zodat de 

initiatiefnemer niet kwetsbaar is voor strafvervolging of bestuurlijke 

handhaving. Het moet voor de initiatiefnemer duidelijk zijn dat de gekozen 

oplossingsrichting in lijn is met de Wnb, en wanneer dat toch niet zo blijkt 

te zijn, de particulier die van de door de provincie aangereikte 

oplossingsrichting gebruik heeft gemaakt daarvoor niet aansprakelijk 

gesteld kan worden. 

• In de werksessie is ook verkend of heel andere oplossingsrichtingen 

denkbaar zijn dat die op de agenda stonden. Het resultaat daarvan was 

dat er geen andere mogelijke oplossingsrichtingen waren om te 

bespreken. 

 

Oplossingsrichting “Volledige mitigatie” 

Als het mogelijk is om de na-isolatie van woningen zodanig te mitigeren dat 

op voorhand met voldoende zekerheid is dat als gevolg daarvan geen sprake 

zal zijn van een overtreding van de verbodsbepalingen van de Wnb is voor 

deze werkzaamheden geen ontheffing van de Wnb meer nodig. Uit de 

inbreng van de specialisten in de workshop volgt dat hierbij een aantal 

kanttekeningen geplaatst moet worden. Deze hebben betrekking op de 

praktische uitvoerbaarheid en het juridisch risico. 

 

Praktische uitvoerbaarheid 

Het volledig mitigeren zou neerkomen op het tijdig (inclusief 

gewenningsperiode) treffen van bewezen effectieve maatregelen binnen de 

actieradius van het exemplaar (bijv. binnen 100m of 200m beschikbaar) 

conform de kennisdocumenten van BIJ12 per nest/verblijfplaats. Bovendien 

moet er per nest of verblijfplaats een bepaald aantal alternatieven worden 

aangeboden om de kans op acceptatie te verhogen. De nesten of 

verblijfplaatsen vormen het uitgangspunt, en niet de SvI. De SvI is pas aan de 

orde bij ontheffingverlening. Bovendien is het uitgangspunt dat er geen (ook 

niet tijdelijk) effecten optreden, zodat de ecologische functionaliteit te allen 

tijde gewaarborgd blijft. Dan is er ook geen sprake van een effect op de SvI. 

Dit vergt een behoorlijke analyse per aangetroffen nest/verblijf. Bovendien 

zijn er niet voor alle beschermde soorten of situaties ook daadwerkelijk 

effectief bewezen maatregelen voorhanden. Zo zijn er bijv. geen maatregelen 

effectief bevonden voor laatvlieger. Ook mbt kraamverblijfplaatsen of 

massawinterverblijfplaatsen van de meest algemene vleermuissoort van 
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Nederland, de gewone dwergvleermuis, zijn er vooralsnog geen effectief 

bewezen maatregelen. Dat betekent dat het niet goed mogelijk is op 

voorhand zeker te zijn dat een bepaalde manier van werken er in alle 

gevallen voor zorgt dat een overtreding wordt voorkómen. Als gevolg daarvan 

zullen zich dus situaties kunnen voordoen waarvoor alsnog een overtreding 

niet kan worden voorkomen en er dus een ontheffing / vrijstelling noodzakelijk 

is. Deze uitzonderingen zijn niet in een generieke regeling te vatten. Omdat 

meerdere vervangende voorzieningen moet worden aangebracht (nieuwe 

nestplaatsen, vleermuiskasten) Zal het niet altijd mogelijk zijn deze 

voorzieningen in de eigen woning aan te brengen wat de praktische 

uitvoerbaarheid beperkt. Voorts is onderzoek nodig om vast te stellen of 

mogelijk sprake is van een uitzondering waarvoor alsnog een ontheffing 

nodig is: een dergelijk onderzoek is kostbaar en daarom bezwaarlijk (zie 

eerdere opmerking over de terugverdientijd van een maatregel).  

Juridisch risico 

Als de na-isolatie wordt uitgevoerd zonder dat deze in een ontheffing of ander 

toestemmingsbesluit is geborgd, is niet zeker dat de manier van werken niet 

zal leiden tot een overtreding van de Wnb. En daarmee is onzeker of een 

bestuursrechter of strafrechter het oordeel dat van een overtreding geen 

sprake is volgt.  Dat hangt af van de onderbouwing van een ecoloog. 

Wanneer deze oplossingsrichting leidt tot een overtreding van de Wnb, kan 

de particulier te maken krijgen met bestuurlijke handhaving of zelfs 

strafvervolging. Een strafrechtelijke veroordeling kan leiden tot een geldboete 

of gevangenisstraf en kan leiden  tot een aantekening in het Justitieel 

Documentatie Systeem (een strafblad). De oplossingsrichting “volledig 

mitigeren” lijkt daarom alleen raadzaam wanneer met zekerheid vaststaat dat 

een bepaalde werkwijze met zekerheid geheel in lijn is met de Wnb en geen 

risico met zich meebrengt voor de particulier die daarvan gebruik maakt. Of 

dat mogelijk is, hangt mede af van de ecologische oplossingsrichtingen die 

mogelijk zijn en hangt af van het oordeel van een ecoloog. Daarop wordt in 

het volgende hoofdstuk nader ingegaan. Een eventuele positieve afwijzing 

behoort eveneens tot de mogelijkheden om het risico op handhaving te 

beperken/ zekerheid vooraf te verkrijgen. 

 

Oplossingsrichting “Generieke of individuele ontheffing” 

Wanneer niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat na-isolatie leidt tot 

een overtreding van de Wnb is het verlenen van een toestemming, 

bijvoorbeeld in de vorm van een ontheffing, een optie. Daarbij is de juridische 

zekerheid voor de initiatiefnemer een voordeel. Voordat een ontheffing 

aangevraagd kan worden is echter onderbouwend onderzoek noodzakelijk. 

Zo moet zijn aangetoond dat er geen alternatieve oplossingen zijn, een bij 

wet genoemd belang wordt gediend en de staat van instandhouding van de 

betrokken soorten niet in gevaar wordt gebracht. Met name het wettelijk 

belang is voor een individuele aanvraag moeilijk te onderbouwen 

(volksgezondheid of andere dwingende reden van groot openbaar belang). 

Voor grootschalige verduurzamingsprojecten is een dergelijk belang 

eenvoudiger te onderbouwen, omdat dan eerder sprake zal zijn van reductie 

van CO2-emissie die een bijdrage kan leveren aan het behalen van de 

klimaatdoelen.  

 

Individuele door de particulier aan te vragen ontheffingen zijn mede hierom 

lastig haalbaar. Verder vraagt het aanvragen van een dergelijke ontheffing 

veel tijd, zijn de onderzoekslasten relatief hoog en is het een voor veel 

particulieren (te) ingewikkelde procedure en er is veel onbekendheid met de 

Wnb bij burgers. De drempel om een ontheffing aan te vragen is dan al snel 

te hoog.  

 

Een generieke ontheffing of een basis-ontheffing die ook gebruikt kan worden 

(middels machtiging)  als de initiatiefnemer aan bepaalde voorwaarden 

voldoet wordt door de deelnemers aan de sessie als minder risicovol en 

daarmee raadzamer ingeschat. De onderbouwing van de ontheffing moet in 

een dergelijk geval dan wel door de provincie zelf geleverd worden. De 

provincie bereidt dan zelf een aanvraag voor, voert het noodzakelijke 

onderzoek uit en dient de aanvraag bij de betreffende afdeling van de 

provincie in. Voordeel is dat de initiatiefnemer juridisch is gedekt, de provincie 

zelf de kwaliteit van het onderzoek en de onderbouwing van de aanvraag 

bepaalt. Vanuit het oogpunt van toezicht en handhaving is het wenselijk dat 

bekend is wie gebruik maakt van de ontheffing. Dat kan gerealiseerd worden 

door te werken met een generieke ontheffing waaraan de voorwaarde van 

heen meldplicht is verbonden, of door een ontheffing te maken die individueel 

gebruikt kan worden op aanvraag van de initiatiefnemer.  

 

Oplossingsrichting “Vrijstelling” 

Een vrijstelling verschilt in essentie niet veel van een ontheffing. Ook bij een 

vrijstelling is onderbouwend onderzoek nodig en aan een vrijstelling kunnen -

net als aan een ontheffing- voorwaarden worden verbonden. Tegen het 

vaststellen van een vrijstelling staat echter geen bezwaar en beroep open, 

wat betekent dat een appellant pas in verweer kan komen als van de 
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vrijstelling gebruik gemaakt wordt middels het indienen van een 

handhavingsverzoek. Dit kan nadelig zijn voor de particulier die dit treft, 

omdat de werkzaamheden dan bijvoorbeeld stil gelegd kunnen worden. Bij 

een ontheffing kan (moet) al bezwaar en beroep worden ingesteld wanneer 

deze is verleend, dus nog voordat een particulier een aanvang heeft 

genomen met de werkzaamheden. Mede hierom ging in de sessie de 

voorkeur niet uit naar de figuur van een vrijstelling. 

 

Samenvatting resultaat juridische werksessie 

Uit de werksessie volgt geen heldere conclusie of unanieme voorkeur voor 

een bepaalde oplossingsrichting. Wel zijn ten aanzien van de eerste (volledig 

mitigeren) en derde (vrijstelling) zo veel risico’s en bezwaren naar voren 

gebracht, dat het voor de hand ligt eerst te verkennen of het -op welke wijze 

dan ook- werken met een generieke ontheffing van de Wnb of een regeling 

waarmee eenvoudig een algemene ontheffing doorgeschoven (middels 

machtiging) kan worden een haalbare optie is. 
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BIJLAGE B Uitgewerkte oplossingsrichtingen 
 

Verkenning tijdelijke oplossing Wnb voor na-isolatie particuliere 

woningen in opdracht Provincie Utrecht 
       

Variant 1        

Tijdelijke ontheffing Wnb op basis van een pre-SMP 

Vooruitlopend op gemeentelijk SMP en gebiedsontheffing Wnb 
       

Ontheffing Wnb (korte procedure; alleen goedkeuring GS) 

Doorlooptijd ca 2 maanden 
       

       

           

  Ons concept  Input Marije Langstraat 

NGB / By Nature Advies 

Input Jarno Beijk 

NatuurInclusief 

Input Marcel Schillemans 

Zoogdiervereniging 

Input Femke Jochems 

Vogelbescherming 

Input Looplan Ons voorstel 

Rechten Particulieren Alle vormen van na-isolatie in 

relatie tot Wnb indien de 

betreffende gemeente actief 

deelneemt. Regelen via 

doormachtiging. 

2020 – 2023    Onderscheid maken tussen 

schadelijke (verbieden) en 

meer natuurvriendelijke 

(promoten) 

isolatiemethoden 

Definiëren en afbaken van 

‘na-isolatie’ dat binnen de 

scope valt van deze 

ontheffing. 

Nogal brede definitie. Maak 

een uitputtende lijst van 

isolatietypen. Dit maakt het 

ook mogelijk om een 

koppeling te maken met de 

mitigatiecatalogus. 

Waarom niet direct breder 

opzetten en ook 

dak(pan)vervanging 

meenemen. Staat los van 

energietransitie maar kans! 

Onderscheid is reeds 

gemaakt in memo’s. 

Hanteren financiële prikkel 

om natuurvriendelijke 

methoden te stimuleren en 

onvriendelijke te beperken. 

Plichten Provincie 

Utrecht 

Ontheffing verlenen en 

ontheffinghouder Wnb en 

daarmee verantwoordelijk voor 

goede uitvoering 

2020      Heel goed; hiermee haal je 

een van de belangrijkste 

angels bij heel veel 

gemeentes weg.  

- 

 Nulmeting onderzoek (zie verder) 2020 / 2021      Ontbreekt - 

 Monitoring mitigatiemaatregelen 

en populatietrend (zie verder) 

Vanaf 2020      Ontbreekt deels - 

 Gemeenten Doormachtigen ontheffing Wnb 

naar particulieren en daarmee 

medeverantwoordelijk voor goede 

uitvoering 

2020 - 2023   Isolatiebedrijven machtigen 

op basis van spelregels. 

Geen werk gemeenten en 

lagere drempel 

particulieren. 

  De provincie is al 

ontheffinghouder (zie 

boven). Zijn er twee 

ontheffing houders?  Wie is 

er nu verantwoordelijk voor 

het toezicht (een van de 

angels bij de gemeentes)   

Goed idee om 

isolatiebedrijven te 

machtigen. Gemeente 

wordt ontheffingshouder. 

Wordt opgenomen in 

voorkeursvariant.  

  Aanvullende gebiedsinventarisatie 

(zie verder) 

2021 / 2022      Aanvullende 

gebiedsinventarisatie (zie 

verder). Ontbreekt 

- 

  Opstellen gemeentelijke SMP en 

indienen aanvraag 

gebiedsontheffing Wnb 

Eind 2022   Een echte SMP, dus: 

beschermen soorten, 

verminderen procedures en 

verlagen kosten 

  Wie stelt het Pre-smp op. Is 

dat een standaard vanuit 

de provincie; moet iedere 

gemeente hier zelf mee 

aan de gang? In deze 

vraagstelling onduidelijk 

Eens mbt doel SMP en 

wordt expliciet genoteerd in 

voorkeursvariant. Pre-SMP 

wordt opgesteld door 

provincie. 

 Particulieren Aanvragen machtiging bij 

gemeente 

Voorafgaand 

aan na-isolatie 

  Niet door particulieren maar 

door isolatiebedrijf 

   Goed idee en wordt 

overgenomen in 

voorkeursvariant 

  Voldoen aan mitigatieplicht (zie 

verder) 

Tijdens na-

isolatie 

      - 

           

Onderzoek-

plicht 

nulmeting 

Pre-SMP Nulmeting door steekproef 

conform landelijke 

onderzoeksprotocollen 5% 

2020 / 2021  Quickscan 

− literatuurstudie 

− potentie-analyse/ 
opstellen kansenkaart 
op basis van:  

Onmogelijk voor 2020. Dus 

niet eisen voor pre-SMP. 

Straks regelen via SMP. 

Gestratificeerde steekproef 

afhankelijk van impact 

verlies.  

− Bepalen kans op soort-
functie-combinatie 

Steekproef op basis 

waarvan? Compleet 

random? En wordt naast 

deze steekproef nog 

- Benutten van nog niet 
ingevoerde 
waarnemingen  

- Het meest kwetsbaar 
zijn de kraam- en 
winterverblijfplaatsen. 

Voorstel van Jarno wordt 

overgenomen in 

voorkeursvariant. Volledig 

onderzoek maakt snelle 
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woningbezit verdeeld over 

deelnemende gemeenten 

o beschikbare 
informatie,  

o omgevings-
kenmerken  

− inspectie van 
woonblokken/panden 
op potentieel geschikte 
verblijfplaatsen en 
sporen.  

 

Hiermee bepalen 

aanvullend 

soortenonderzoek (aard en 

omvang kan verschillen)  

(SFC; bijvoorbeeld 
kraamkolonie of 
massa-winterverblijf) 
mbv potentie 
woningtypen, locatie 
provincie en 
omgevingskenmerken 

− Bepalen risico-effect 

 

Steekproef conform 

vleermuis protocol 

− 10% bij hoog risico 

− 5% bij laag / geen risico 

(bureau)onderzoek naar de 

overige 95 % van woningen 

gedaan?  

 

Minimale eisen onderzoek 

huismus en gierzwaluw 
- Inventarisatie mogelijke 

kernpopulaties op basis 
van NDFF 

- Modelmatige 
geschikheidsanalyse 
woningen en wijken incl 
validatie model 

- Indien werken in 
gevoelige periode / 
kerngebieden: object 
gerichte inventarisatie 

Deze functies moeten 
goed in beeld zijn om 
ecologisch verantwoord 
te kunnen werken of er 
moeten periodes 
worden vastgesteld dat 
er niet gewerkt mag 
worden (zonder 
aanvullend onderzoek).  

- In gebieden zonder 
actueel protoculair 
onderzoek heeft dit 
najaar minimaal 1 ronde 
van 2 uur (auto-, 
fietsvleren) uitvoeren of 
enkele nachten 
autovleren (ca 1 
volledige nacht per 10 
km2) 

toepassing niet mogelijk 

(eerst 1 tot 2 jaar 

veldinventarisatie). Is ook 

niet nodig bij worst-case 

benadering, waarmee 

wordt uitgegaan van de 

aanwezigheid van alle 

mogelijke 

gebouwbewonende soorten 

en alle typen 

verblijfplaatsen. 

 Gemeentelijk 

SMP 

Aanvullende gebiedsinventarisatie 

per gemeente over 100% 

woningbezit voor SMP. 

Onderzoeksmethode nader te 

bepalen in overleg ambtenaren 

provincie, Zoogdiervereniging, 

Sovon en NGB. Voorstel om te 

gaan voor een gerichte 

inventarisatie gericht op 

belangrijke verblijven en 

bijzondere soorten waarvoor 

maatwerk wenselijk is. 

2021 / 2022  Soortgericht onderzoek 

gericht op inventariseren 

− netwerken, 
belangrijkste 
(verblijf)functies en 
populatie-effecten 
vleermuizen dmv 
batdetector en zender 

− nestplekken huismus 
en gierzwaluw 
(huisnummer) 

Maatwerk noodzakelijk mbt 

onderzoek, samenwerking 

etc. zie ook memo. 

− Idem pre-SMP. 

− Daarnaast 100% 
inventarisatie voor nader 
te ontwikkelen vleermuis 
protocol (met trefkans). 

− Inzet vrijwilligers voor 
ochtendrondes tbv 
opsporen grote kolonies 

− Maatwerk hangt af van 
SFC en schaal van de 
ingreep. 

 - Onderzoeksinspanning 
is sterk afhankelijk van 
de te verwachte soorten. 

- Laatvliegers vormen 
aandachtspunt.  

- Uitgaan van gemiddelde 
over afgelopen jaren en 
uitkomsten in MUS (evt 
uitbreiden voor 
statistische 
betrouwbaarheid) 

- Analyse geschiktheid 
kraamverblijfplaatsen en 
gericht 
vervolgonderzoek door 
fietsvleren in grotere 
gebieden en nacontrole 
stukken met verhoogde 
activiteit (zie gemeente 
Utrecht) 

Ideeën meegeven aan 

gemeenten voor SMP. Nu 

niet verder van belang. 

           

Mitigatie-

plicht 

 Isolatie 

spouwmuur,  

buitengevel en  

buitendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

uitvoering 

nov/dec/jan/fe

b 

 Werken buiten kwetsbare 

periode afhankelijk van 

potentie op soorten. 

Eventueel check vooraf (en 

dan specifiek handelen) of 

buiten vorstperiode. Najaar 

enige veilige periode, maar 

knelt wel. 

Eens 

 

Zie tijdsvenster kalender 

veilig na-isoleren: 

− april zonder info verblijf 

− half mrt t/m apr en aug 
t/m half okt (als 
paarverblijf uitgesloten) 
of aug t/m apr (als ook 
winterverblijf 
uitgesloten) 

 

Diverse disclaimers, zoals 

‘als winterverblijf niet 

uitgesloten, dan veilige 

periode 15.03-30.04 en 

01.10-15.11 bij  > 10°C´ 

Wintermaanden bij kou ook 

gevoelige periode voor 

huismus 

Gebruik lamp (batflash) 

voor ontmoediging 

vleermuizen in spouw. 4 

lampen voldoende. Volgens 

test na 2 nachten geen 

activiteit meer. 

Meenemen in tijdsvenster 

(zie xyz notitie). Toevoegen 

gevoelige periode huismus 

bij koude winter, aanvullend 

op de gevoelige periode in 

periode maart – april. 

  Inbouwen minimaal 1 verblijf voor 

vleermuizen, huismus of 

gierzwaluw conform 

Mitigatiecatalogus 

Of permanent vergroenen van de 

tuin: aanplant minimaal 2 struiken 

(liguster / meidoorn), verwijderen 

van 25 m2 tegels of aanplant 

gevelgroen (klimop, vuurdoorn)  

Realisatie 

tijdens na-

isolatie 

(verblijf) of 

zelfde jaar na-

isolatie (tuin) 

 Overcompenseer verlies 

door duurzame 

ophangkasten door 

gemeente binnen robuust 

netwerk 

Inbouwen is duur. Kies voor 

opbouwkasten van 

duurzaam materiaal (bijv 

houtbeton of duurzaam 

hout). Ophangen door 

isolatiebedrijf. 

Vergroenen tuin alleen 

stimuleren (bijv kadobon 

isolatiebedrijf tuincentrum 

en folder met info) 

− Bij bekende SFC 
inbouwvoorziening 
voorschrijven. Evt. 
lichtere mitigatie, maar 
dan zwaardere elders 
door gemeente. 

− Bij onbekende SFC vrije 
keuze particulier / sturing 
vanuit gemeente op nut. 

− Permanent vergroenen 
goed idee, maar mag 
niet ten koste gaan van 
voldoende verblijven 

− Gebruik 
mitigatiecatalogus is 
goed idee 

− Te minimaal qua aantal, 
te veel of/of en te 
generiek. Richten 
mitigatie op bijdrage aan 
soort. 

− Voorstel op basis van de 
0-meting, 
gebouwtypering en 
wijktypering een 
gerichtere “generieke” 

− Zie aparte tabel voor 
indicatie verblijven per 
woning ter onderbouwing 
taak 

− Gebruik combikast 
aanbeveling 

− Uit eigen studie met 12 
bezoeken worden 
evenveel dieren 
gevonden maar ruim 5x 
meer verblijven… 

Goede punten. De 

volgende worden 

meegenomen in 

voorkeursvariant 

− Opbouwkasten ook 
toestaan mits duurzaam 

− Vergroenen tuin 
stimuleren met financiële 
prikkel 

− Wjiknatuurplan (variant 
3) waarbij ook 
toegewerkt kan worden 
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− Mitigatiecatalogus moet 
duidelijkheid geven over 
bewezen maatregelen 

− Maak gebruik van 
kansen in woning (bijv 
daklijsten) 

− Provincie/gemeente kan 
voorzieningen 
beschikbaar stellen 

mitigatie taakstelling via 
menukaart of 
vragenboom.   

− Maatwerk blijft 
noodzakelijk, ook voor 
particulieren 

− Hoe kun je dit juridisch 
borgen? 

 

− Huismuskernen kan in 
broedseizoen 
verschuiven 

− Mitigatietaak per woning 
moet geheel getal zijn 

− Ongeschikte woning? 
Afkopen / laten 
realiseren door 
gemeente (bijv tillen of 
paalkasten) 

− Voorstel om VVE’s ook 
mee te nemen 

− Let op stapelen mitigatie 
bij gefaseerde isolatie… 

naar overcompensatie en 
keuze verblijf versus 
groen (zie xyz notitie). 
Daarbij kan ook gewerkt 
worden met wijktypering 
(sneller). 

 Isolatie 

binnenmuur en 

binnendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

beperkingen 

planning 

 -  Voorwaarde 

binnendakisolatie 

− geen vleermuisverblijf op 
zolder 

− geen laatvlieger/gewone 
grootoorvleermuis onder 
pannen (microklimaat) 

  Deze nuancering is niet 

overgenomen omdat het 

waarschijnlijk 

uitzonderingen zullen zijn. 

  Behoud verblijfplaatsen  Geen 

verplichtingen 

 Let ook op verandering 

abiotische omstandigheden 

 Kans op verlies verblijven 

door veranderingen 

microklimaat. Daarom 

compensatie regelen. 

 − Er treedt zondermeer 
een verschil in 
microklimaat op. ’s 
Zomers warmer en ’s 
winters koeler in de 
spouw en onder de 
pannen.  

− Aanvullend hierop 
voorschrijven van niet 
pluizende dakfolie op het 
dak vanwege slachtoffers 
vleermuizen en mogelijk 
minder aantrekkelijk voor 
huismus en gierzwaluw.  

Compensatieverplicht wordt 

alsnog opgenomen in 

voorkeursvariant. Knelpunt 

gebruik dampopen folie is 

bekend en staat al in de 

Mitigatiecatalogus. 

           

Monitoring Effectiviteit 

mitigatie 

De meeste mitigatiemaatregelen 

zijn nog onbewezen. Voorstel om 

gerealiseerde projecten binnen 

5% woningbezit gericht jaarlijks te 

monitoren conform landelijke 

onderzoeksprotocollen. 

Vanaf 2020  Gericht monitoren kolonies 

huismus, gierzwaluw en 

grotere verblijven 

vleermuizen. Geen 

transecten of telpunten. 

Maatregelen mitigatie 

specifiek maken voor de 

verschillende isolatie 

technieken (en evt ook 

vormen laten afvallen). 

Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

− Cyclus van leren en 
verbeteren inzetten. 

− Monitor 5% woningbezit 
met nieuwe 
voorzieningen met 
stratificatie impact verlies 

− Monitor tot 100% 
voorzieningen voor 
soorten met kennishiaten 
(laatvlieger, 2-kleurige 
vleermuis, 
meervleermuis) 

− Stimuleer ontwikkeling 
automatisch meten 
(sensor) 

 − Niet per pre SMP, maar 
onderzoek op provinciaal 
of zelfs landelijk niveau 
naar de effectiviteit van 
voorzieningen.  

− Gezien 
leveringszekerheid 
kasten als provincie 
afspraken maken met 
een of meerdere 
leveranciers   

Voorstel Jarno wordt 

overgenomen in 

voorkeursscenario. Dus wel 

monitoren, maar pas bij 

SMP. En met een goed 

doordacht plan 

gebruikmakend van 

gedachtenlijnen van 

externe partijen (input). Kan 

daarbij ook gaan om 

provinciaal en/of landelijk 

onderzoek. 

 Populatietrend Idem Idem  Representatief netwerk van 

telpunten voor vleermuizen. 

Tenminste 3 meetronden. 

Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

− Zie tabel monitoren trend 
per soort dmv diverse 
methoden.  

− Inzet combi onderzoeken 
(vleerMUS, 
wintertellingen, 
punttellingen) 

− Gebruik, maar uitbreiden 
bestaande programma’s 
voor provincie Utrecht 

− Altijd in combi met 
monitoring gebruikt 
voorzieningen 

Monitoren via bestaande 

meetnetten met 

ondersteuning opvulling 

lege vlekken 

− Provincie 
verantwoordelijkheid 
voor staat van 
instandhouding op 
provinciaal niveau. 
Daarom ook monitoring 
op dit niveau (ook 
provinciaal instrument) 

− Statistische check of het 
Meetnet UrbareSoorten 
(MUS). Voordeel 
jarenlange 
trendgegevens en 
makkelijk te verdichten.  

− Vleermuisprotocol 
ongeschikt voor grote 
gebieden. Systematiek 
Viridis/Loo Plan is beter 

Voorstel Jarno wordt 

overgenomen in 

voorkeursscenario. Dus wel 

monitoren, maar pas bij 

SMP. En met een goed 

doordacht plan 

gebruikmakend van 

gedachtenlijnen van 

externe partijen (input). Het 

is hierbij noodzakelijk om 

dit op provinciaal niveau op 

te pakken. 



 

52 JULI 2020 

− Gebruik van ruitennet 
van batloggers en een 
jaarrond monitoring. 
Bekend bij 
Zoogdiervereniging. 

           

Beoordeling 

variant 

Juridische 

borging 

Met ontheffingverlening Wnb is 

sprake van goede juridische 

borging en lopen particulieren / 

isolatiebedrijven geen juridisch 

risico 

Goed  In het pre-SMP stadium 

wordt niet voldaan aan de 

Europese Habitat- en 

vogelrichtlijn. Of hiermee 

een ontheffing te verkrijgen 

is, is maar de vraag 

(juridische houdbaarheid) 

    - 

 Behoud soorten De aanpak gaat uit 

standaardmitigatie. Daarmee zal 

de impact op soorten beperkt zijn. 

Er wordt echter geen rekening 

gehouden met bijzondere soorten 

en verblijven. Daardoor kan staat 

van instandhouding toch in het 

geding komen. 

Matig (maar 

veel beter dan 

regulier 

waarbij 

meestal geen 

maatregelen 

worden 

getroffen) 

 Voldoende behoud 

algemenere soorten 

(huismus, gierzwaluw, 

gewone/ruige 

dwergvleermuis). Geldt niet 

voor bijzonder soorten, 

lastig op te sporen soorten 

en soorten met onduidelijke 

eisen mitigatie. 

Gebiedsbrede aanpak is 

kans en risico.  

 Standaard mitigatie is 

wellicht het meest praktisch 

haalbaar. Behoud is echter 

eerder slecht dan matig: 

benut niet kansen 

woningen (bijv daklijsten) 

en geen antwoord op 

bijzondere soorten en 

belangrijke verblijfplaatsen. 

Hierbij enkele tips ter 

verbetering: 

− Extra voorzieningen door 
provincie/gemeente 

− Ontwerp natuurinclusieve 
buitenschil isolatie 
(prefab) 

− In deze fase (pre SMP) 
ontzien van woningen 
met (kans) bijzondere 
soorten en 
verblijffuncties 

 Hangt af van de mate van 

toezicht. Kan goed zijn, 

maar als iets geld kost is er 

altijd een grijs circuit 

Eens met de opmerkingen. 

Maar niet alles is mogelijk. 

Daarom keuze in 

voorkeurscenario voor 

stimulans van echte 

natuurinclusieve 

maatregelen en 

inbouwvoorzieningen 

boven opbouwkasten dmv 

financiële prikkel (subsidie). 

Toezicht is ook van groot 

belang. 

 Praktisch 

uitvoerbaar 

De verplichtingen voor 

particulieren moeten uitvoerbaar 

zijn. De uitvoering in winterperiode 

voor een deel van de na-

isolatievormen is echter wel 

beperkend. Bij een reguliere 

ontheffing Wnb zijn deze 

beperkingen vergelijkbaar. 

Matig tot goed  Grote sturende rol voor 

gemeenten. Vraagt om 

kennis en capaciteit. 

Daarmee lastig uitvoerbaar. 

 Eenvoudige voorziening in 

laten bouwen is goed 

haalbaar. Uitvoering in 

winter alleen mogelijk als 

winterverblijf is uitgesloten 

(dus onderzoek nodig). 

 Probleem zit hem vooral in 

toezicht 

Belangrijkere regelrol 

geven voor 

isolatiebedrijven die een 

bedrijfsmatig belang 

hebben (USP, efficiëntie 

etc.) en kunnen investeren 

in kennis. Ivm valse 

concurrentie is toezicht van 

belang. 

 Betaalbaar De kosten zijn relatief beperkt. De 

provincie / gemeenten kunnen 

nog overwegen om de fysieke 

mitigatie te subsidiëren 

Goed   Niet optimaal voor 

particulier en isolatiebedrijf. 

Teveel en te dure 

maatregelen. Kosten zijn 

niet beperkt voor particulier. 

Subsidie (geld of in natura) 

nodig om particulieren te 

stimuleren. Ook budget 

nodig voor extra 

voorzieningen. 

  Idee voor subsidie wordt 

overgenomen en verder 

uitgewerkt in xyz notitie. 

Daarmee zeker betaalbaar. 

Advies  Deze variant voldoet aan alle 

eisen en wensen en heeft geen 

onoverkomelijke juridische en 

ecologische bezwaren. Het is – 

ecologisch gezien - echter alleen 

te verdedigen als binnen korte 

termijn wordt overgestapt op een 

SMP en gebiedsontheffing Wnb. 

In dat kader kunnen desnoods 

aanvullende maatregelen worden 

Positief  Deze variant voldoet aan 

alle eisen en wensen en 

heeft geen onoverkomelijke 

juridische en ecologische 

bezwaren. 

Niet kansloos, maar wel 

aanpassingen nodig voor 

draagvlak. Zie boven. 

Zonder extra inspanning 

provincie / gemeente de 

nodige ecologische 

bezwaren en daarmee ook 

juridische bezwaren. 

Stel een maximum aan 

aantal woningen met (kans) 

bijzondere soorten en 

verblijffuncties (hoge SFC) 

per gebied. 

Grootste risico: te 

generieke standaard 

mitigatie die daardoor niet 

effectief is 

 

Grootste kans: zo snel 

mogelijk beginnen met 

verbeteren leefgebied door 

bij iedere na-isolatie 

maatregelen te treffen. Dit 

valt of staat wel met 

 Met bovengenoemde 

aanpassingen wordt het 

advies nog positiever (zie 

verder voorkeursvariant) 
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getroffen om de populaties te 

versterken. 

communicatie en 

compliance 

 

Voorstel varianten 

combineren tot pre-SMP 

met handleiding en 

mitigatiecatlogus 
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Verkenning tijdelijke oplossing Wnb voor na-isolatie particuliere 

woningen in opdracht Provincie Utrecht 
       

Variant 2        

Brabantse methode 

100% mitigatie zonder ontheffing Wnb omdat de wet niet wordt 

overtreden, maar wel met bestuurlijk rechtsoordeel op basis van 

handleiding natuurinclusief na-isoleren (standaard natuurinclusieve 

isolatiemaatregelen en veilige werkperioden rekening houdend met 

natuurkalender) en gemeentelijke subsidie voor mitigatie-maatregelen 

 

Qua opzet lijkt dit op een gedragscode Wnb (die alleen landelijk kan 

worden goedgekeurd), maar met actievere rol voor provincie en 

gemeenten 

 

Betreft aanpak vooruitlopend op gemeentelijk SMP en gebiedsontheffing 

Wnb 

       

Bestuurlijk rechtsoordeel (positieve afwijzing ontheffing Wnb) door GS 

Ca 2 maanden exclusief opstellen handleiding (ca 2 maanden). Dit kan echter 

wel parallel lopen. 

       

       

           

  Ons concept  Marije Langstraat 

NGB / By Nature Advies 

Jarno Beijk 

NatuurInclusief 

Marcel Schillemans 

Zoogdiervereniging 

Femke Jochems 

Vogelbescherming 

Looplan 

 

Zie variant 1 

Ons voorstel 

Zie reactie op input variant 

1. Alleen juridische borging 

is echt onderscheidend 

Daar wordt reactie op 

gegeven 

Rechten Particulieren Alle vormen van na-isolatie in relatie 

tot Wnb  

2020 – 2023    Onderscheid maken 

tussen schadelijke 

(verbieden) en meer 

natuurvriendelijke 

(promoten) 

isolatiemethoden 

 Nogal brede definitie. Maak 

een uitputtende lijst van 

isolatietypen. Dit maakt het 

ook mogelijk om een 

koppeling te maken met de 

mitigatiecatalogus. 

En alleen in deelnemende 

gemeente? 

 Onderscheid is reeds 

gemaakt in memo’s. 

Hanteren financiële prikkel 

om natuurvriendelijke 

methoden te stimuleren en 

onvriendelijke te beperken. 

Plichten Provincie 

Utrecht 

Opstellen handleiding natuurinclusief 

na-isoleren (catalogus en 

routeplanner) inclusief inschatting 

kans op soort (kaart op website) 

2020        

 Bestuurlijk rechtsoordeel op basis van 

‘handleiding natuurinclusief na-

isoleren’ 

2020        

 Nulmeting en monitoring 

mitigatiemaatregelen; kennislacune 

(zie verder) 

Vanaf 2020        

 Gemeenten Subsidie voor het realiseren van 

natuurinclusieve maatregelen bij het 

na-isoleren van woningen binnen 

gemeente 

2020 - 2023        

  Aanvullende gebiedsinventarisatie (zie 

verder) 

2021 / 2022        
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  Opstellen gemeentelijke SMP en 

indienen aanvraag gebiedsontheffing 

Wnb waarbij de genoemde 

handleiding een vast onderdeel wordt 

Eind 2022   Een echte SMP, dus: 

beschermen soorten, 

verminderen procedures 

en verlagen kosten 

    

 Particulieren Aanvragen subsidie bij gemeente voor 

natuurinclusieve na-isolatie conform 

handleiding 

Voorafgaand 

aan na-isolatie 

  Tijdrovend en 

bureaucratisch. Daarmee 

niet erg realistisch. 

    

  Voldoen aan mitigatieplicht (zie 

verder) 

Tijdens na-

isolatie 

       

           

Onderzoekplicht 

nulmeting 

100% mitigatie 

zonder 

ontheffing 

Wnb 

Inschatting kans op soort via 

gevalideerd model (kaart provincie 

Utrecht) 

2020 / 2021  QS, zie variant 1. 

Voorspellingsmodellen zijn 

nog onvoldoende geschikt 

vanwege ‘uitzonderingen 

op de regel’. 

De meeste woningen 

zullen geschikt zijn. Als je 

daar van uit gaat is geen 

nader onderzoek nodig 

(maar wel mitigatie). 

Voorstander voor inzet en 

gebruik model, maar moet 

wel voldoende nauwkeurig 

en gevalideerd zijn. Hier is 

nog een slag nodig (rol 

voor Zoogdiervereniging, 

Sovon, Universiteiten en 

NGB). Investering snel 

terugverdiend. 

Zie opmerking variant 1. 

Minimale eisen onderzoek 

huismus en gierzwaluw 
- Inventarisatie mogelijke 

kernpopulaties op basis 
van NDFF 

- Modelmatige 
geschikheidsanalyse 
woningen en wijken incl 
validatie model 

 

Gelet op uitsluiten 

noodzaak ontheffing Wnb 

ook object gerichte 

inventarisatie 

  

 Gemeentelijk 

SMP 

Aanvullende gebiedsinventarisatie per 

gemeente over 100% woningbezit 

voor SMP. Onderzoeksmethode nader 

te bepalen in overleg ambtenaren 

provincie, Zoogdiervereniging, Sovon 

en NGB. Voorstel om te gaan voor 

een gerichte inventarisatie gericht op 

belangrijke verblijven en bijzondere 

soorten waarvoor maatwerk wenselijk 

is. 

2021 / 2022  Zie variant 1. Nadruk op 

inventariseren hotspots en 

onderlinge samenhang 

(vleermuizen) en nesten op 

huisnummer (vogels) 

Maatwerk noodzakelijk 

mbt onderzoek, 

samenwerking etc. zie ook 

memo. 

− 100% inventarisatie voor 
nader te ontwikkelen 
vleermuis protocol (met 
trefkans). 

− Inzet vrijwilligers voor 
ochtendrondes tbv 
opsporen grote kolonies 

− Maatwerk hangt af van 
SFC en schaal van de 
ingreep. 

   

           

Mitigatieplicht 

conform 

handleiding 

 Isolatie 

spouwmuur,  

buitengevel en  

buitendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

uitvoering 

nov/dec/jan/feb 

 Zie variant 1 Eens 

 

Zie variant 1 Wintermaanden bij kou ook 

gevoelige periode voor 

huismus 

  

  Standaard natuurinclusieve 

maatregelen voor na-isolatie conform 

handleiding (catalogus)  

Realisatie 

tijdens na-

isolatie 

 Zie variant 1 Inbouwen is duur. Kies 

voor opbouwkasten van 

duurzaam materiaal (bijv 

houtbeton of duurzaam 

hout). Ophangen door 

isolatiebedrijf. 

Vergroenen tuin alleen 

stimuleren (bijv kadobon 

isolatiebedrijf tuincentrum 

en folder met info) 

Zie variant 1 Zie variant 1. Te minimaal 

qua aantal, te veel of/of en 

te generiek. Richten 

mitigatie op bijdrage aan 

soort. 

− Voorstel op basis van de 

0-meting, 

gebouwtypering en 

wijktypering een 

gerichtere “generieke” 

mitigatie taakstelling via 

menukaart of 

vragenboom.   

− Maatwerk blijft 

noodzakelijk, ook voor 

particulieren 

− Juridisch borging 

aandachtspunt 
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− Gebruik 

mitigatiecatalogus is 

goed idee 

 Isolatie 

binnenmuur 

en binnendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

beperkingen 

planning 

 Zie variant 1  Zie variant 1    

  Behoud verblijfplaatsen  Geen 

verplichtingen 

 Zie variant 1  Zie variant 1    

           

Monitoring Effectiviteit 

mitigatie 

De meeste mitigatiemaatregelen zijn 

nog onbewezen. Voorstel om per 

isolatievorm (spouwmuur, buitgevel, 

buitendak) 5 gerealiseerde projecten 

in detail te volgen met sensoren 

gekoppeld aan de maatregelen zoals 

benoemd in de handleiding 

natuurinclusief na-isoleren 

Vanaf 2020  Zie variant 1 Maatregelen mitigatie 

specifiek maken voor de 

verschillende isolatie 

technieken (en evt ook 

vormen laten afvallen). 

Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

Voorstander voor gericht 

onderzoek naar effectiviteit 

mitigatie in samenwerking 

met Zoogdiervereniging, 

Sovon, Universiteiten. 

Gelet op grote aantal 

parameters wellicht meer 

dan 5 projecten nodig. 

   

 Populatietrend Staat van instandhouding op 

provinciaal niveau onderzoeken en 

monitoren, los van dit dossier 

N.v.t.  Zie variant 1 Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

Zeker relevant. 

Populatietrend is daarbij 

inderdaad een factor. 

Meetprogramma zodanig 

opzetten dat ook info komt 

over effect na-isolatie. 

Daarna is beoordeling en 

prioritering beter mogelijk. 

   

           

Beoordeling 

variant 

Juridische 

borging 

Met ontheffingverlening Wnb is geen 

sprake van goede juridische borging 

en lopen particulieren / 

isolatiebedrijven mogelijk juridisch 

risico 

Matig / slecht  In het pre-SMP stadium 

wordt niet voldaan aan de 

Europese Habitat- en 

vogelrichtlijn. Of hiermee 

een ontheffing te verkrijgen 

is, is maar de vraag 

(juridische houdbaarheid) 

  100% mitigatie zonder 

ontheffing Wnb is een 

onhoudbare stelling. 

Mitigatie is het voorkomen 

van een negatief effect op 

soorten, en dus overtreding 

van de Wnb volledig 

voorkomt. 

 Geen juridische borging 

omdat niet op grond van 

toestemmingsbesluit wordt 

gewerkt. De bewoner en 

isolatiebedrijf daarmee niet 

juridisch gedekt bij 

handhaving of aangifte 

Verder twijfelachtig of 

overtreding Wnb kan 

worden voorkomen. 

 Behoud 

soorten 

De aanpak gaat uit van 

standaardmitigatie. Daarmee zal de 

impact op soorten beperkt zijn. Er 

wordt echter geen rekening gehouden 

met bijzondere soorten en verblijven 

(niet nader onderzocht in deze 

tijdelijke fase). Daardoor kan staat van 

instandhouding toch in het geding 

komen. 

Matig (maar 

veel beter dan 

regulier waarbij 

meestal geen 

maatregelen 

worden 

getroffen) 

 Zeer onwenselijke variant 

vanwege gebrek aan 

noodzakelijk maatwerk 

voor bijzondere functies en 

soorten. Bijvoorbeeld 

massawinter- en 

kraamverblijfplaatsen en 

soorten als laatvlieger en 

meervleermuis.  

 Zie variant 1. 

Standaard mitigatie is 

wellicht het meest 

praktisch haalbaar. 

Behoud is echter eerder 

slecht dan matig. Enkele 

tips ter verbetering: 

− Extra voorzieningen door 
provincie/gemeente 

− Ontwerp natuurinclusieve 
buitenschil isolatie 
(prefab) 

− In deze fase (pre SMP) 
ontzien van woningen 
met (kans) bijzondere 
soorten en 
verblijffuncties   

Juridisch risico als de 

handleiding slecht is 

opgezet en ze die slecht 

volgen. Dus zich niet aan 

de wet houden. En dan is 

handhaving alleen maar 

terecht en noodzakelijk. 

 Juridisch risico bij slechte 

handleiding en gebrek aan 

toezicht. 

 Praktisch 

uitvoerbaar 

De verplichtingen voor particulieren 

moeten uitvoerbaar zijn. De uitvoering 

in winterperiode voor een deel van de 

na-isolatievormen is echter wel 

beperkend. Bij een reguliere 

Matig tot goed  Voor particulieren 

waarschijnlijk goed 

uitvoerbaar. Echter 

juridische en ecologische 

houdbaarheid zeer 

 Zie variant 1.  

Eenvoudige voorziening in 

laten bouwen is goed 

haalbaar. Uitvoering in 

winter alleen mogelijk als 
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ontheffing Wnb zijn deze beperkingen 

vergelijkbaar. De handleiding maakt 

het wel praktisch werkbaar voor 

isolatiebedrijven 

discutabel omdat niet 

voldaan kan worden aan 

de EU Habitat- en 

Vogelrichtlijnen (waar een 

SMP nog aangeduid kan 

worden als  ‘handelen in 

de geest van de Wnb’).  

winterverblijf is uitgesloten 

(dus onderzoek nodig). 

 Betaalbaar De kosten zijn relatief beperkt voor de 

particulier omdat de gemeente de 

mitigatie gaat subsidiëren en 

gemeente/provincie het onderzoek 

uitvoeren 

Goed   Subsidiepot regelen kost 

veel tijd. Toch nog een 

procedure voor gemeente 

en particulier. 

Zie variant 1 

Subsidie (geld of in natura) 

nodig om particulieren te 

stimuleren. Ook budget 

nodig voor extra 

voorzieningen. 

   

Advies  Deze variant voldoet grotendeels aan 

de ecologische eisen en wensen. 

Juridisch gezien blijft er wel een risico 

bestaan, omdat – discutabel – geen 

ontheffing Wnb wordt verleend. Het is 

– juridische gezien - te verdedigen als 

binnen korte termijn wordt overgestapt 

op een SMP en gebiedsontheffing 

Wnb. 

Matig positief  Deze variant voldoet niet 

aan de ecologische eisen 

en wensen. 

 Zie variant 1. 

Zonder extra inspanning 

provincie / gemeente de 

nodige ecologische 

bezwaren en daarmee ook 

juridische bezwaren. 

Stel een maximum aan 

aantal woningen met 

(kans) bijzondere soorten 

en verblijffuncties (hoge 

SFC) per gebied. 

Grootste risico: 

Schijnbescherming van 

beschermde soorten met 

goedkeuring van provincie. 

Weet je wel waar je ja 

tegen zegt?  

 

Grootste kans: draagvlak 

dmv subsidie en duidelijke 

handleiding, maar dat kan 

ook in variant 1 

opgenomen worden. 

 Juridisch risico is groter 

dan aanvankelijk 

aangegeven. Zie reactie 

op juridische borging. 
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Verkenning tijdelijke oplossing Wnb voor na-isolatie particuliere 

woningen in opdracht Provincie Utrecht 
       

Variant 3 
       

Tijdelijke ontheffing Wnb op basis van een ‘wijknatuurplan’ gericht op 

behoud en/of versterking van populaties gebouwbewonende soorten 

inclusief gemeentelijke subsidie 

Past in de filosofie van de Omgevingswet 

Vooruitlopend op en als basis voor gemeentelijk SMP en 

gebiedsontheffing Wnb 

       

Ontheffing Wnb (korte procedure; alleen goedkeuring GS) 

Daarnaast ook verankering tzt in Omgevingsvisie en -plan (gemeente) 

Ca 2 maanden exclusief opstellen wijknatuurplan op hoofdlijnen (ca 4 

maanden). Dit kan echter wel deels parallel lopen. 

       

       

           

  Ons concept  Marije Langstraat 

NGB / By Nature Advies 

Jarno Beijk 

NatuurInclusief 

Marcel Schillemans 

Zoogdiervereniging 

Femke Jochems 

Vogelbescherming 

Looplan 

Zie variant 1 

Ons voorstel 

 

Rechten Particulieren Alle vormen van na-isolatie in relatie 

tot Wnb indien de betreffende 

gemeente actief deelneemt. Regelen 

via doormachtiging. 

2020 – 2023    Onderscheid maken 

tussen schadelijke 

(verbieden) en meer 

natuurvriendelijke 

(promoten) 

isolatiemethoden 

 Nogal brede definitie. 

Maak een uitputtende lijst 

van isolatietypen. Dit 

maakt het ook mogelijk om 

een koppeling te maken 

met de mitigatiecatalogus. 

En alleen in deelnemende 

gemeente? 

 Onderscheid is reeds 

gemaakt in memo’s. 

Hanteren financiële prikkel 

om natuurvriendelijke 

methoden te stimuleren en 

onvriendelijke te beperken. 

Plichten Provincie 

Utrecht 

Opstellen wijknatuurplan gebruik 

makend van GIS-analyse waarbij 

woonwijken worden beoordeeld op 

geschiktheid woningen, geschiktheid 

omgeving en actuele aanwezigheid 

soorten (NDFF). Het plan geeft gericht 

aan welke maatregelen wenselijk zijn 

voor particulieren (keuze aanbieden 

verblijfplekken en/of vergroenen tuin) 

2020   Zeer kostbaar en 

tijdrovend. Niet geschikt 

voor een pre SMP, maar 

wel voor een SMP.  

 Voor alle wijken? Dat is 

dan alleen op heel globaal 

niveau mogelijk in de 

beschikbare tijd. 

 Een dergelijke analyse 

hoeft juist niet kostbaar te 

zijn omdat gebruik kan 

worden gemaakt van een 

GIS-analyse voor de 

gehele provincie. Ook 

goed idee om te werken 

met een wijktypering! 

 Ontheffing verlenen en 

ontheffinghouder Wnb en daarmee 

verantwoordelijk voor goede 

uitvoering 

2020        

 Gemeenten Doormachtigen ontheffing Wnb en 

subsidieverstrekking naar particulieren 

en daarmee medeverantwoordelijk 

voor goede uitvoering 

2020 - 2023   Isolatiebedrijven 

machtigen op basis van 

spelregels. Geen werk 

gemeenten en lagere 

drempel particulieren. 

   Goed idee, wordt 

overgenomen in 

voorkeurscenario. Geldt 

ook voor spelregels (betreft 

handleiding zoals 

omschreven in variant 2) 

  Gebiedsinventarisatie en monitoring 

(zie verder) 

2021 / 2022     Waarom ligt de plicht in 

deze variant bij de 

gemeente? 

 In kader van SMP. 

  Opstellen gemeentelijke SMP en 

indienen aanvraag gebiedsontheffing 

Wnb. Het wijknatuurplan zal daar de 

basis in vormen. Het is aan de 

Eind 2022   Een echte SMP, dus: 

beschermen soorten, 

verminderen procedures 

en verlagen kosten 

   Eens, wordt benadrukt in 

voorkeurscenario 
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gemeente om hier – al of niet via 

Omgevingswet – aanvullende doelen 

te stellen (buiten het woningbezit van 

particulieren). 

 Particulieren Aanvragen machtiging en subsidie bij 

gemeente 

Voorafgaand 

aan na-isolatie 

  Machtiging niet door 

particulieren maar door 

isolatiebedrijf aanvragen 

(1x). Subsidie is 

tijdrovend,  bureaucratisch 

en niet erg realistisch. 

   Goed idee, wordt 

overgenomen in 

voorkeurscenario. 

  Voldoen aan mitigatieplicht conform 

wijknatuurplan (zie verder) 

Tijdens na-

isolatie 

       

           

Onderzoekplicht 

nulmeting 

Wijknatuurplan Nulmeting door steekproef conform 

landelijke onderzoeksprotocollen 5% 

van de woonwijken verdeeld over 

deelnemende gemeenten met een 

representatieve selectie van 

woningtypen 

2020 / 2021  Opstellen potentie*functie 

analyse en/of kansen 

kaarten per wijk en 

netwerken van wijken 

onderling door middel van 

literatuurstudie, 

veldbezoeken en 

aanwezige 

landschapstypen (zie ook 

variant 1).  

Onmogelijk voor 2020. 

Dus niet eisen voor pre-

SMP. Straks regelen via 

SMP. 

Representativiteit 

steekproef heel belangrijk. 

Aandacht voor 

vleermuisnetwerk en 

bijzondere verblijven (oa 

kraamkolonies). Let op, 

vaak wijk overstijgend. 

Verder geen groot verschil 

met 5% steekproef variant 

1. 

Aanvullend op hierboven 

omschreven acties ihkv het 

op te stellen 

wijknatuurplan?  

 

In 5% van de woonwijken 

of in 5% van iedere 

deelnemende woonwijk? 

 Advies van Jarno wordt 

overgenomen. Dus pas 

oppakken bij SMP 

 Gemeentelijk 

SMP 

Aanvullende gebiedsinventarisatie per 

gemeente over 100% woningbezit 

voor SMP. Onderzoeksmethode nader 

te bepalen in overleg ambtenaren 

provincie, Zoogdiervereniging, Sovon 

en NGB. Voorstel om te gaan voor 

een gerichte inventarisatie gericht op 

belangrijke verblijven en bijzondere 

soorten waarvoor maatwerk wenselijk 

is. 

2021 / 2022  In feite blijven de stappen 

en benodigde info voor 

een SMP hetzelfde bij alle 

varianten. Voor een SMP 

moet nu eenmaal een 

gebiedsbreed onderzoek 

uitgevoerd zijn, waarbij de 

belangrijke functies, 

gebieden en netwerken in 

kaart gebracht worden.  

Maatwerk noodzakelijk 

mbt onderzoek, 

samenwerking etc. zie ook 

memo. 

− 100% inventarisatie voor 
nader te ontwikkelen 
vleermuis protocol (met 
trefkans). 

− Inzet vrijwilligers voor 
ochtendrondes tbv 
opsporen grote kolonies 

− Maatwerk hangt af van 
SFC en schaal van de 
ingreep. 

  Ideeën meegeven aan 

gemeenten voor SMP. Nu 

niet verder van belang. 

           

Mitigatieplicht  Isolatie 

spouwmuur,  

buitengevel en  

buitendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

uitvoering 

nov/dec/jan/feb 

  Eens 

 

Zie variant 1 Wintermaanden bij kou 

ook gevoelige periode voor 

huismus 

 Meenemen in tijdsvenster 

(zie xyz notitie) 

  Bijdrage aan versterken woonwijk 

voor soorten door maatregel woning 

(realiseren verblijfplaats) of tuin 

conform wijknatuurplan 

Realisatie 

tijdens na-

isolatie 

(verblijf) of 

zelfde jaar na-

isolatie (tuin) 

  Inbouwen is duur. Kies 

voor opbouwkasten van 

duurzaam materiaal (bijv 

houtbeton of duurzaam 

hout). Ophangen door 

isolatiebedrijf. 

Vergroenen tuin alleen 

stimuleren (bijv kadobon 

isolatiebedrijf tuincentrum 

en folder met info) 

Wijkaanpak heeft 

meerwaarde. Zie verder 

opmerkingen bij variant 1. 

  Goede punten. De 

volgende worden 

meegenomen in 

voorkeursvariant 

− Opbouwkasten ook 
toestaan mits duurzaam 

− Vergroenen tuin 
stimuleren met financiële 
prikkel 

 

Tevens aanleiding om 

wijknatuurplan voor te 

stellen voor 

voorkeursscenario 

 Isolatie 

binnenmuur en 

binnendak 

Rekening houden met gevoelige 

perioden beschermde soorten 

(natuurkalender) 

Geen 

beperkingen 

planning 

   Zie variant 1   Deze nuancering is niet 

overgenomen omdat het 

waarschijnlijk 

uitzonderingen zullen zijn. 
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  Behoud verblijfplaatsen. Oproep tot 

vrijwillige bijdrage aan vergroenen 

tuin. Hiervoor wordt ook subsidie 

verstrekt 

Geen 

verplichtingen, 

wel stimulans 

   Zie variant 1   Compensatieverplicht 

wordt alsnog opgenomen 

in voorkeursvariant 

           

Monitoring Effectiviteit 

mitigatie 

De meeste mitigatiemaatregelen zijn 

nog onbewezen. Voorstel om 

gerealiseerde projecten binnen 5% 

woonwijken jaarlijks te monitoren 

conform landelijke 

onderzoeksprotocollen. Dit wordt 

voortgezet in SMP. 

Vanaf 2020  Zie variant 1 Maatregelen mitigatie 

specifiek maken voor de 

verschillende isolatie 

technieken (en evt ook 

vormen laten afvallen). 

Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

Zie variant 1. Misschien 

ook reden om specifieker 

te mitigeren op wijkniveau 

gelet op de verschillen. 

Zie variant 1 en 2  Voorstel Jarno wordt 

overgenomen in 

voorkeursscenario. Dus 

wel monitoren, maar pas 

bij SMP. En met een goed 

doordacht plan 

gebruikmakend van 

gedachtenlijnen van 

externe partijen (input). 

 Populatietrend Staat van instandhouding op 

provinciaal niveau onderzoeken en 

monitoren, los van dit dossier 

N.v.t.  Zie variant 1 Monitoring alleen via SMP 

en niet eerder via pre-SMP 

vanwege regelwerk. 

Zeker relevant. 

Populatietrend is daarbij 

inderdaad een factor. 

Meetprogramma zodanig 

opzetten dat ook info komt 

over effect na-isolatie. 

Daarna is beoordeling en 

prioritering beter mogelijk. 

  Voorstel Jarno wordt 

overgenomen in 

voorkeursscenario. Dus 

wel monitoren, maar pas 

bij SMP. En met een goed 

doordacht plan 

gebruikmakend van 

gedachtenlijnen van 

externe partijen (input). Het 

is hierbij noodzakelijk om 

dit op provinciaal niveau op 

te pakken. 

           

Beoordeling 

variant 

Juridische 

borging 

Met ontheffingsverlening Wnb is 

sprake van goede juridische borging 

en lopen particulieren / 

isolatiebedrijven geen juridisch risico 

Goed  In het pre-SMP stadium 

wordt niet voldaan aan de 

Europese Habitat- en 

vogelrichtlijn. Of hiermee 

een ontheffing te 

verkrijgen is, is maar de 

vraag (juridische 

houdbaarheid) 

    - 

 Behoud 

soorten 

De aanpak gaat uit van gerichte 

mitigatie per woonwijk. Daarmee zal 

de impact op soorten beperkt zijn en 

kan zelfs worden gewerkt aan 

versterking / verbetering van de 

situatie. Er wordt echter geen 

rekening gehouden met bijzondere 

soorten en verblijven. Daardoor kan 

staat van instandhouding toch in het 

geding komen. 

Matig tot goed  Met betrekking tot behoud 

soorten en de praktische 

uitvoerbaarheid komt deze 

variant sterk overeen met 

de eerste variant.  

 

Sterke punt van deze 

variant betreft de wijk 

aanpak in het pre-SMP 

stadium, waardoor 

(potentiele) netwerken 

meer aandacht krijgen. 

Aandachtpunt is wel de 

‘wijk overschrijdende’ 

netwerken.  

 Zie variant 1. 

Standaard mitigatie is 

wellicht het meest 

praktisch haalbaar. 

Behoud is beter dan 

variant 1, maar let wel op 

specifieke wijkgerichte 

aanpak.  

 

Enkele tips ter verbetering: 

− Extra voorzieningen door 
provincie/gemeente 

− Ontwerp natuurinclusieve 
buitenschil isolatie 
(prefab) 

− In deze fase (pre SMP) 
ontzien van woningen 
met (kans) bijzondere 
soorten en 
verblijffuncties   

  Eens met de opmerkingen. 

Maar niet alles is mogelijk. 

Daarom keuze in 

voorkeurscenario voor 

stimulans van echte 

natuurinclusieve 

maatregelen en 

inbouwvoorzieningen 

boven opbouwkasten dmv 

financiële prikkel (subsidie) 

 Praktisch 

uitvoerbaar 

De verplichtingen voor particulieren 

moeten uitvoerbaar zijn. De uitvoering 

in winterperiode voor een deel van de 

Matig tot goed  Eender als variant 1, 

waarbij de coördinatie 

waarschijnlijk 

 Zie variant 1.  

Eenvoudige voorziening in 

laten bouwen is goed 

  Belangrijkere regelrol 

geven voor 

isolatiebedrijven die een 
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na-isolatievormen is echter wel 

beperkend. Bij een reguliere 

ontheffing Wnb zijn deze beperkingen 

vergelijkbaar. 

overzichtelijker is door de 

wijk-aanpak.  

haalbaar. Uitvoering in 

winter alleen mogelijk als 

winterverblijf is uitgesloten 

(dus onderzoek nodig). 

bedrijfsmatig belang 

hebben (USP, efficiëntie 

etc.) en kunnen investeren 

in kennis 

 Betaalbaar De kosten zijn relatief beperkt. De 

provincie / gemeenten kunnen nog 

overwegen om de fysieke mitigatie te 

subsidiëren 

Goed   Niet optimaal voor 

particulier en 

isolatiebedrijf. Teveel en te 

dure maatregelen. Kosten 

zijn niet beperkt voor 

particulier. 

Zie variant 1 

Subsidie (geld of in natura) 

nodig om particulieren te 

stimuleren. Ook budget 

nodig voor extra 

voorzieningen. 

  Idee voor subsidie wordt 

overgenomen en verder 

uitgewerkt in xyz notitie. 

Daarmee zeker betaalbaar. 

Advies  Deze variant voldoet aan alle eisen en 

wensen en heeft geen 

onoverkomelijke juridische en 

ecologische bezwaren. Het is – 

ecologisch gezien - echter alleen te 

verdedigen als binnen korte termijn 

wordt overgestapt op een SMP en 

gebiedsontheffing Wnb. In dat kader 

kunnen desnoods aanvullende 

maatregelen worden getroffen om de 

populaties te versterken. 

Positief  Voldoet juridisch niet aan 

de eisen. Aanpak is 

voldoende voor 

algemenere soorten. 

Aanvullend plan nodig 

voor overige soorten. 

Niet kansloos, maar wel 

aanpassingen nodig voor 

draagvlak. Zie boven. 

Zie variant 1. 

Zonder extra inspanning 

provincie / gemeente de 

nodige ecologische 

bezwaren en daarmee ook 

juridische bezwaren. 

Stel een maximum aan 

aantal woningen met 

(kans) bijzondere soorten 

en verblijffuncties (hoge 

SFC) per gebied.  

Grootste risico: gebrekkig 

uitvoering en draagvlak op 

lange termijn door te 

snelle, niet volledige 

aanpak 

 

Grootste kans: integrale 

verbetering leefgebied en 

natuur op wijkniveau. 

Draagvlak particulieren 

 

Inhoudelijk de meest 

veelbelovende optie, maar 

ik betwijfel of deze 

haalbaar is als 

tussenoplossing. Dit kan 

beter je ambitie zijn voor 

een breed SMP op lange 

termijn dan een houtje 

touwtje wijknatuurplan op 

korte termijn.  

 

 Met bovengenoemde 

aanpassingen wordt het 

advies nog positiever (zie 

verder voorkeursvariant) 
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1 Beknopte inhoud 

Periode van ongeschikt maken 
In de kraamperiode zijn vleermuizen zeer kwetsbaar: in deze periode zijn 
grote aantallen vleermuizen in één kraamverblijfplaats samen, tot wel 100 
vrouwtjes met hun jongen. Als er bij werkzaamheden in de 
kraamperiode verblijfplaatsen verstoord worden, heeft dat een groot 
effect op de lokale populatie en de (lokale) staat van instandhouding van 
de soort. Daarom wordt aanbevolen om binnen het SMP geen 
verstorende werkzaamheden in de kraamperiode uit te voeren 
(15 mei tot 1 augustus). 
Vóór de winter komen enkele honderden tot zelfs duizenden 
vleermuizen samen om te overwinteren in zogenaamde 
massawinterverblijven. In deze periode zijn vleermuizen in winterrust en 
erg kwetsbaar. Massawinterverblijven worden voornamelijk aangetroffen 
in grotere gebouwen zoals ziekenhuizen, appartementencomplexen en 
kantoorgebouwen. Woningen in de scope van het pre-SMP zijn 
ongeschikt als massawinterverblijfplaats, maar overwinterende individuen 
kunnen niet worden uitgesloten. Bij verstorende werkzaamheden in de 
winterperiode gaan  verblijfplaatsen van individuele vleermuizen 
verloren, maar wordt de mortaliteitskans beperkt als de dieren 
voorafgaand aan de werkzaamheden verjaagd worden. Dit heeft geen 
effect op de staat van instandhouding van de lokale of landelijke 
populatie, omdat massawinterverblijven intact blijven en de individuele 
dieren kunnen vluchten.  
 
Vleermuizen gebruiken binnen hun territorium een netwerk aan 
verblijfplaatsen en zijn, buiten de kraam- en winterperiode, flexibel in de 
keuze van een verblijfplaats. Indien een verblijfplaats (tijdelijk) niet meer 
beschikbaar is, gaan de vleermuizen binnen hun territorium naar een 
vervangende verblijfplaats. Zolang verblijfplaatsen bij enkel afzonderlijke 
huizen worden aangetast, zijn er altijd andere verblijfplaatsen binnen het 
territorium aanwezig. Het ontdekken van nieuwe (in het kader van het 
pre-SMP aangebrachte) verblijfplaatsen vergt enkele maanden. Het 
verstoren van zomer-, paar-,  en winterverblijfplaatsen van enkele 
vleermuizen bij individuele woningen, heeft geen invloed op de staat van 
instandhouding.  
 
Voor gevels met kantpannen wordt aanbevolen om dergelijke situaties 
niet te isoleren tussen 1 maart en 15 augustus in verband met de grote 
kans op aanwezigheid van de jaarrond beschermde nesten van huismus 
en gierzwaluw.  
 
Natuurvrij maken woningen 
Om het doden van vleermuizen te voorkomen, moeten verblijfplaatsen 
voorafgaand aan de werkzaamheden ongeschikt gemaakt worden. 
Vleermuizen kunnen zo de verblijfplaats wel verlaten maar niet 
terugkeren. De reguliere methode, waarbij een woning met potentiële 
verblijfplaatsen ongeschikt wordt gemaakt door het dichtzetten van 
toegangen en het aanbrengen van vluchtmogelijkheden, is effectief maar 
zeer arbeidsintensief. Bij ongeschikt maken in grotere gebieden/bezit van 
corporaties liggen de kosten tussen de € 250,- en € 1.750,- per woning. 
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Bij het ongeschikt maken van individuele, particuliere woningen nemen 
de kosten toe door de verspreide ligging en minder efficiënte uitvoering.  
In het achtergronddocument zijn daarom op basis van een 
literatuurstudie en ervaringen uit het werkveld alternatieve manieren 
van ongeschikt maken onderzocht. Het verjagen van vleermuizen met 
ultrasoon geluid is bewezen effectief, maar het is nog onduidelijk of er 
bijeffecten zijn met gebruik binnen de bebouwde kom. Het gebruik van 
geforceerde ventilatie en het toepassen van licht is op basis van het 
onderzoek kansrijk. 
Op dit moment lijken alle drie de methoden kostentechnisch 
interessant. Met de nu beschreven methodiek lijken de kosten tussen € 
150,- en € 250,-  per woning haalbaar. Maar voordat deze werkwijzen 
kunnen worden toegepast, moet de effectiviteit van elk van de 
methoden nog worden bewezen.  
 
 

2 Inleiding 

In het klimaatakkoord heeft Nederland zich ten doel gesteld om in 2021 
minimaal 50.000 bestaande woningen te isoleren. Dit aantal loopt op tot 
200.000 woningen in 2030. Actueel is de praktijk dat bij particulieren 
slechts invulling wordt gegeven aan de Wet natuurbescherming in die 
gevallen dat de isolatie plaatsvindt in combinatie met werkzaamheden 
waarvoor een Omgevingsvergunning is aangevraagd. Dit is een 
ongewenste situatie waarvoor de provincie Utrecht een oplossing wil 
bieden.  
 
Binnen de huidige regelgeving is de meest optimale situatie dat per 
cluster van enkele woningen een inventarisatie conform de vastgestelde 
protocollen wordt uitgevoerd. Naast dat dit kostbaar is, moet gemiddeld 
op minimaal een tot maximaal twee jaar doorlooptijd gerekend worden, 
voordat de inventarisatie is afgerond en de ontheffing is verkregen, zodat 
de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
 
Door te werken met een gebiedsgerichte ontheffing kan dit proces 
versneld worden. Hierbij wordt vooraf op grote schaal de geschiktheid 
vastgesteld voor de verschillende soorten én worden voorwaarden 
gesteld over de periode van uitvoering en mitigerende maatregelen. In 
deze notitie wordt ingegaan op de kwetsbaarheid van de verschillende 
functies, en op de periode waarbinnen verstoord kan worden zonder 
dat effecten op de staat van instandhouding worden verwacht ook 
worden verschillende technieken voor het ongeschikt maken toegelicht.  
 
Hiertoe is de gangbare wijze van ongeschikt maken (door 
gecontroleerde afsluiting van toegangen) vergeleken met innovatieve 
werkwijzen. Daarbij is gekeken naar geluid, licht, trillingen en 
geforceerde luchtcirculatie. De basis voor het ongeschikt maken wordt 
gevormd door de periode waarin gewerkt kan worden.  
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3 Kritische periode  

3.1 Gebouwbewonende vleermuizen 

Nader onderzoek naar vleermuizen richt zich vooral op drie 
veelvoorkomende urbane soorten in Nederland: de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. De gewone 
dwergvleermuis is veruit de meest voorkomende gebouwbewonende 
vleermuissoort in Nederland (BIJ12, 2017).  
 
Vleermuizen hebben verscheidene verblijfplaatsen, die ze door het jaar 
heen voor verschillende functies gebruiken. Er kan onderscheid gemaakt 
worden tussen: paar-, zomer-, kraam-, en (massa)winterverblijfplaatsen 
(figuur 1). Gebouwbewonende vleermuizen hebben vaak verblijfplaatsen 
in spouwmuren, tussen de pannen en het dakbeschot, maar ook de 
ruimte achter boeiboorden en windveren is geschikt als paar-, en 
zomerverblijfplaats of winterverblijfplaats in milde winters. Bekend is dat 
vleermuizen achter luiken blijven zitten tot enkele graden vorst. Er zijn 
geen aanwijzingen dat dit anders is bij windveren en boeiboorden.   
Ook ruimtes achter de gevelbetimmering en luiken alsmede in 
dilatatievoegen kunnen dienstdoen als verblijfplaats, maar deze plekken 
zijn minder relevant in het kader van de energietransitie.  

Met name (na)-isolatie, waarbij isolatiemateriaal wordt aangebracht in 
een spouwmuur, of aan de buitenzijde van de woning heeft grote 
effecten op gebouwbewonende vleermuizen. Bij het opvullen van de 
spouwmuur of het aanbrengen van isolatiemateriaal aan de buitenzijde 
van de woning worden verblijfplaatsen vernietigd of ontoegankelijk 
gemaakt. Maar vleermuizen kunnen bij de werkzaamheden ook gewond 
raken of worden gedood.  
Doden en verstoren van vleermuizen moet volgens de Wet 
natuurbescherming altijd actief worden voorkomen, een woning moet 
vooraf ongeschikt worden gemaakt als de aanwezigheid van vleermuizen 
niet kan worden uitgesloten.  
 

KRAAMVERBLIJFPLAATSEN Bij rigoureuze ingrepen zoals isoleren of het vervangen van daken wordt 
de oorspronkelijke verblijfplaats vernietigd. Met name in de kraam-, en 
winterperiode zijn vleermuizen zeer kwetsbaar. In de kraamperiode zijn 
grotere aantallen vleermuizen in één verblijfplaats samen, waardoor de 
impact heel groot is. Daarnaast zijn in een deel van de kraamperiode nog 

Figuur 1. De globale kwetsbare periode van de meest voorkomende vleermuis in Nederland, de gewone dwergvleermuis (bron: BIJ12, 2017). 
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niet-vliegvlugge jonge dieren aanwezig en neemt de kans op sterfte 
daardoor toe.  
Vleermuizen gebruiken een netwerk aan verblijfplaatsen. Afhankelijk van 
de functie ervan, wisselen zij regelmatig tussen deze verblijven. 
Kraamverblijven van de gewone dwergvleermuis verplaatsen zich 
gemiddeld om de ca. twaalf dagen (Feyerabend & Simon, 2000).  
 
Aan het eind van de kraamperiode moeten vrouwtjes dikwijls aansterken 
en de jongen bouwen hun gewicht op, waardoor ook in die periode 
dieren kwetsbaar kunnen zijn (Zoogdiervereniging, persoonlijke 
communicatie) 
 
Wanneer bij werkzaamheden (kraam)verblijven aangetast of verstoord 
worden, heeft dat een groot effect op de lokale populatie en op de 
(lokale) staat van instandhouding. Om deze reden is het belangrijk om 
verblijven niet te vernietigen of verstoren tijdens, net voor en net na de 
kraamperiode, 15 mei t/m 1 augustus1.   
 
Bij woningen waarbij een kraamverblijf kan worden uitgesloten, door 
bijvoorbeeld het ontbreken van geschikte toegangen tot de spouwmuur, 
kan gedurende het gehele jaar gewerkt worden. Een andere optie is het 
ongeschikt maken van de woning vóór aanvang van de kraamperiode, 
waardoor vleermuizen weinig kans hebben zich te vestigen.  
 
Vleermuizen die gebruik maken van een paar-, of zomerverblijf kunnen 
flexibeler omgaan met verstoring of verjaging. Het verliezen van 
individuele vleermuizen kan incidenteel voorkomen, maar de staat van 
instandhouding blijft behouden.  
 

WINTERVERBLIJFPLAATSEN Vóór de winter komen enkele honderden tot duizenden vleermuizen 
samen om te overwinteren in zogenaamde massawinterverblijven. 
Verstoring of vernietiging van deze verblijven heeft een groot effect op 
de gehele populatie, omdat er doorgaans weinig alternatieven zijn voor 
massawinterverblijven in de omgeving. Massawinterverblijven worden 
voornamelijk aangetroffen bij grotere gebouwen zoals ziekenhuizen, 
appartementencomplexen en kantoorgebouwen. Veelal zijn dit 
gebouwen uit de jaren ’60 en ’70 (Brekelmans & Korsten, 2014). Volgens 
de Zoogdiervereniging moet gericht onderzoek worden gedaan naar 
massa winterverblijfplaatsen in gebouwen hoger dan 4 etages. Dit soort 
gebouwen vallen buiten de scope van het pre-SMP. 
 
Vleermuizen overwinteren ook alleen of met enkele exemplaren in 
gebouwen met een of meer etages. Over deze individuele of kleine 
winterverblijven is doorgaans weinig bekend. Aangenomen wordt dat 
gebruik gemaakt wordt van zomer-, paar-, of kraamverblijven die 
voldoende buffering bieden tegen extreme kou of 
temperatuurschommeling.  
 
In de winter gaan vleermuizen in torpor of in winterslaap. In 
tegenstelling tot een dier in winterslaap, ontwaken dieren in torpor 

 
 
1 In situaties waar laatvliegers aanwezig zijn tot 1 september 
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kortstondig tijdens warmere periodes in de winter en verlaten dan de 
verblijfplaats. Als de verblijfplaats dan ongeschikt wordt, is de 
verwachting dat het dier naar een andere verblijfplaats in het netwerk 
gaat.  
 
Maar juist in de winterperiode is het van belang dat bij verjaging er 
voldoende warmere opeenvolgende nachten zijn. Bij lagere 
temperaturen (onder het vriespunt) verlaten vleermuizen hun 
verblijfplaats niet meer omdat zij zich in torpor begeven. Daarbij speelt 
de energiehuishouding van de dieren ook een belangrijke rol. Het 
verjagen bij meerdere opeenvolgende koudere dagen zorgt ervoor dat 
de dieren relatief veel energie moeten steken in het vinden van een 
nieuw verblijf.  
 
Het incidenteel verloren gaan van individuele vleermuizen kan echter 
niet worden uitgesloten. Dit zal geen effecten hebben op de staat van 
instandhouding van de lokale of landelijke populatie. 
 

ZOMERVERBLIJVEN Voor de zomer-, en paarverblijfplaatsen, waar ze solitair gebruik van  
PAARVERBLIJVEN maken, zijn de dieren minder kritisch wat betreft omvang en 

microklimaat. Dieren verblijven vaak achter boeiboorden of daklijsten en 
op andere locaties met een lagere(re) bufferwaarde (Korsten, 2010). 
Vooral tijdens de paartijd zijn vleermuizen flexibel en hebben de dieren 
genoeg energie om te spenderen aan het zoeken van een nieuw verblijf 
wanneer zij worden verdreven.  
 

Uit eigen bevindingen is bekend dat binnen een baltsterritorium van 
ruige dwergvleermuizen meerdere verblijfplaatsen in een en dezelfde 
nacht worden gebruikt. Als structureel vervangende voorzieningen 
worden aangeboden, blijven voldoende verblijfplaatsen beschikbaar.  
 
Met de werkzaamheden binnen de scope in combinatie met een 
effectieve manier van ongeschikt maken, is er een geringe kans op 
verwonding van individuele vleermuizen, maar is op populatieniveau geen 
invloed (op de staat van instandhouding) te verwachten.  
 
 

3.2 (jaarrond) beschermde nesten 

Van de gebouw bewonende vogels met jaarrond beschermde nesten zijn 
de huismus en de gierzwaluw min of meer gevoelig voor 
spouwmuurisolatie.  Vaak bevinden de nesten zich onder kantpannen op 
de buitenmuur, maar huismussen maken ook grote nesten in de 
spouwmuur waarbij de bovenkant van het nest dichtbij de bovenkant van 
de spouw zit.  
 
Door spouwmuurisolatie kunnen zowel de nesten van de huismus als die 
van de gierzwaluw verstoord en vernietigd worden.  Een en ander is 
afhankelijk van het type isolatie en tot hoever de spouw gevuld is.  
 
Aanbevolen wordt om geen isolatie bij gevels met kantpannen toe te 
staan tussen 1 maart en 15 augustus wanneer de aanwezigheid van 
bewoonde nesten niet kan worden uitgesloten.  
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4 Wijze om vleermuisverblijven 
ongeschikt te maken 

4.1 Reguliere werkwijze 

Bij een reguliere beschikking Wet natuurbescherming wordt nu vaak een 
fysieke beperking van de toegankelijkheid tot de gebouwen voor 
vleermuizen opgelegd.  Iedere aannemer heeft hiervoor haar eigen 
werkwijze. De essentie is dat de toegang wordt afgesloten in combinatie 
met voldoende uitgangen waarbij vleermuizen hun verblijfplaatsen 
kunnen ontvluchten, maar niet meer kunnen terugkeren.  
 
In tabel 1 is een schematisch overzicht van veelvuldig toegepaste 
methoden opgenomen.  
 
Tabel 1: Overzicht ongeschikt maken per onderdeel gebouw 

 
 
1 Het gebruik van purschuim wordt afgeraden. Vaak verblijven vleermuizen op 

de bakstenen achter de gevelpan, door het gebruik van PUR-schuim kunnen 

dieren worden verwond.  

Onderdeel gebouw  Materiaal en methoden Exclusion flaps  

Ruimte onder kantpannen op 

de kopse gevel 

Dichten met rolschuim/kitrugvulling, 

gootborstels of houten (pan)latten1. 

Op maximaal 2,5m uit elkaar een 

exclusion flap. Onder de 

kantpannen of op open stootvoeg 

net onder de kantpannen. Opdat 

ontsnappingsmogelijkheden 

gegarandeerd zijn.   

Ruimte onder overstek Dichten door L-profielen, rolschuim 

of latten, onder het overstek te 

plaatsen.  

Ruimte onder dakpannen 

vanuit dakgoot  

Dichten door gootborstels vanuit de 

dakgoot onder de dakpannen te 

plaatsen en vast te zetten (b.v. tie-

wraps aan de panlatten). In de bolling 

van de dakpannen kunnen korte 

borstels haaks op de goot worden 

gestopt.  

Maten borstels: 

- Lang, 100cm 

o Diameter 90, 120 en 

150mm 

- Kort, 30cm 

o Diameter 90mm  

Geen exclusion flaps nodig.  

Ruimte tussen dakgoot 

en voorgevel/boeiboord, 

gevelbetimmering 

Dichten met rolschuim of met 

gootborstels.  

Wanneer ruimte tot de spouw 

mogelijk is, om de 2,5m één 

exclusion flap.  

Open stootvoegen Gebruik bijenbekjes, stootvoegborstel 

of kitrugvulling.  

Maximaal om de 2,5m één exclusion 

flap. Wanneer niet zeker is of de 

spouw doorloopt wordt elke 

stootvoeg afgedekt met exlcusion 

flap.  

Open schoorsteenpijpen Afdekken met gaas van ijzerdraad. Geen exclusion flaps nodig, visuele 

inspectie. 
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Na afloop van de werkzaamheden worden alle materialen van het 

ongeschikt maken van de woningen verwijderd, op bijenbekjes na.  
Het gebruik van doorwerkdoek o.i.d. om nesten van de gierzwaluw af te 
sluiten is niet toestaan omdat de dieren hierin verstrikt kunnen raken.  
 

EFFECTIVITEIT De reguliere wijze van ongeschikt maken wordt op grote schaal 
toegepast. Bij tal van nacontroles wordt geen vleermuisactiviteit meer 
aangetroffen na het ongeschikt maken. Omdat bij slooppanden geen  
vleermuizen meer worden aangetroffen en er opnames zijn dat exclusion 
flaps functioneel zijn, wordt geconcludeerd dat de werkwijze effectief is.  

 
KOSTEN De kosten variëren per type woning. Op basis van een groot aantal 

projecten voor corporaties verspreid over het land, liggen de kosten 
tussen de 300 en 500 euro per woning exclusief btw. In extreme 
gevallen lopen de kosten enorm op tot wel 2.000 euro per woning bij de 
aanwezigheid van zowel huismussen als vleermuizen en de wens om in 
mei de werkzaamheden te kunnen starten. De hoge kosten worden 
mede veroorzaakt door de strikte ARBO-regels waardoor het 
overgrote deel van de werende voorzieningen met hoogwerkers moeten 
worden aangebracht. De verwachting is dat de kosten voor individuele 
woningen ca. 25% hoger zullen uitkomen.  
 
 

4.2 Ongeschikt maken met behulp van 
geluid en trillingen 

De afgelopen jaren heeft er veel experimenteel onderzoek 
plaatsgevonden naar de effectiviteit van ultrasoon geluid bij het weren 
danwel lokken van vleermuizen (Gilmour et al., 2020; Gilmour, 2020; 
Zeale et al., 2016). Dit onderzoek is vooral uitgevoerd bij foeragerende 
vleermuizen of op het moment van uitvliegen. In dit hoofdstuk wordt 
onderscheid gemaakt tussen het verstoren van foeragerende 
vleermuizen met behulp van geluid en niet hoorbare trillingen.  
 
 

4.2.1 Effecten geluid op foeragerende 
vleermuizen/vleermuizen in open ruimte 

Vleermuizen maken gebruik van echolocatie, waarbij ze ultrasoon geluid 
produceren. Dit geluid weerkaatst tegen objecten en komt terug bij de 
vleermuis, waardoor deze kan inschatten wat het object is en wat de 
afstand tussen het dier en het object is. Hierdoor kunnen vleermuizen in 
het donker navigeren en voedsel (insecten) lokaliseren en vangen.  
Ultrasoon geluid kan gebruikt worden om echolocatie van vleermuizen 
te maskeren of te verstoren (Gilmour et al., 2020; Gilmour, 2020; 
Arnett et al., 2013). Ultrasoon geluid, met dezelfde frequentie als 
geluiden uitgestoten door vleermuizen, overschreeuwt de relatief zachte 
echo’s die van objecten terugkaatsen (Gilmour, 2020). Het kan er ook 
voor zorgen dat vleermuizen niet meer met soortgenoten kunnen 
communiceren, of navigeren in de ruimte. Vleermuizen vermijden dan 
ook ultrasone geluiden die interfereren tijdens het foerageren (Gilmour 
et al., 2020; Arnett et al., 2013).  
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Vleermuizen zijn namelijk erg flexibel in hun sonar, en kunnen hun 
echolocatie aanpassen aan de omgeving. Wanneer meerdere 
vleermuizen tegelijkertijd foerageren, wordt de frequentie van de sonar 
aangepast, zodat beide vleermuizen optimaal gebruik kunnen maken van 
hun echolocatie (Schumake, 1995; Arnett et al., 2013). 

 
BREEDBAND UTRASOONGELUID Er zijn verschillende recente studies geweest naar het gebruik van 

continue breedband ultrageluid tussen de 20-100 kHz, met de meeste 
energie rond de frequentie van 50 kHz (Gilmour et al., 2020; Gilmour, 
2020; Zeale et al., 2016; Schumake, 1995; Arnett et al., 2013). Dit komt 
overeen met de range waarop de meeste vleermuissoorten in 
Nederland hun frequentie hebben. Deze studies laten zien dat het 
gebruik van artificieel ultrasoon geluid een effect heeft op de 
aanwezigheid en foerageeractiviteit van vleermuizen.  
Het gebruikt van continue breedband ultrageluid is voor het eerst in het 
veld getest bij een onderzoek naar vleermuismortaliteit bij windmolens 
(Arnett et al., 2013). Door de omstandigheden had de gebruikte speaker 
een maximaal bereik van 20 meter waarbij nog effect op vleermuizen 
waar te nemen was. Recente onderzoeken in Groot Brittannië met 
eenzelfde geluid (Gilmour et al., 2020; Gilmour, 2020; Zeale et al., 2016) 
laten zien dat het optimale bereik van het ultrasoon geluid om 
vleermuizen af te schrikken tot 30-40 meter vanaf de geluidsbron is. Met 
behulp van warmtecamera’s is vastgesteld dat vleermuisactiviteit binnen 
die range van 50%-60% tot wel 80% afnam (Gilmour et al., 2020; 
Gilmour, 2020; Zeale et al., 2016). Verder dan 40 meter van de 
geluidsbron had het ultrageluid significant minder effect.  
Doordat breedband ultrageluid de echolocatiegeluiden van vleermuizen 
overstemt, met name rond de frequentie met de hoogste energie (50 
kHz), is het noodzakelijk om een warmtecamera te gebruiken om de 
effectiviteit van deze maatregel te onderzoeken.  
 

SNELHEID EN  De effecten van het ultrageluid waren gemiddeld na 1 tot 2 dagen  
DUUR VAN DE EFFECTEN  zichtbaar (Zeale et al., 2016). Bij een onderzoek naar grote franjestaart 

kolonies in verschillende kerken in Groot-Brittannië keerden de 
franjestaarten na het inzetten van ultrageluid vaak niet meer terug naar 
de oorspronkelijke locatie van hun verblijfplaats, maar verplaatsten zich 
naar vergelijkbare verblijfplaatsen binnen dezelfde kerk (Zeale et al., 
2016). Ultrageluid heeft dus als voornaamste effect dat het tijdelijk 
vleermuizen verdrijft van hun oorspronkelijke verblijfplaats, maar dat de 
vleermuizen na enige tijd nog wel terugkeren naar deze verblijfplaats. 
Omdat dit onderzoek heeft plaatsgevonden in kerken, was de kans groot 
dat er binnen één gebouw meerdere verblijfplaatsmogelijkheden waren. 
Op de schaal van een woonwijk is het realistisch dat vleermuizen op 
zoek gaan naar een vergelijkbare verblijfplaats binnen dezelfde wijk, maar 
buiten de oorspronkelijke woning waar het geluid is toegepast.  
Het effect van het verdrijven was het grootst in de lente, tussen april en 
mei. Daarnaast waren grote effecten te zien in de herfst, tussen augustus 
en september. In de zomer zijn adulte vrouwtjes met hun pups zeer 
honkvast en minder bereid om hun verblijfplaats te verlaten (Zeale et al., 
2016). Het heeft dan ook de voorkeur om ultrageluid te gebruiken in de 
periode dat de vleermuizen het meest mobiel zijn en de meeste 
alternatieve verblijfplaatsen beschikbaar zijn en niet bij 
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kraamverblijfplaatsen. Hiermee ligt de periode van inzet tussen 1 april en 
1 november bij voldoende vleermuisactiviteit (droog en temperatuur bij 
uitvliegen >8 ˚C).  
 
Ultrasone geluiden hebben geen permanente negatieve effecten op 
vleermuisactiviteit en het gebruik van de omgeving (Gilmour, 2020; 
Gilmour et al., 2020; Zeale et al., 2016.) Vleermuizen zijn gewend aan 
omgevingsgeluiden uitgestoten door menselijke activiteit en hebben hier 
de afgelopen decennia zich op aangepast.  
 

WERKINGS AFSTAND  Het maximale effectieve bereik van 30-40 meter in eerdergenoemd 
onderzoek is waargenomen in een testomgeving rond rivieren (Gilmour 
et al., 2020). Hier waren relatief weinig objecten die het geluid 
blokkeerden en geluid draagt ver over wateroppervlak. In een bebouwde 
kom wordt het effectieve bereik mogelijk gehalveerd, maar onderzoek 
hiernaar ontbreekt. Dit zou betekenen dat bij elke woning aan de voor-, 
en achterzijde een geluidsbron met ultrageluid geplaatst moet worden 
om effectief vleermuizen te verstoren. Bovendien moet het ultrageluid 
minimaal twee nachten continue afgespeeld worden om effect te hebben 
op vleermuisactiviteit.  
 

TYPE GELUID Het gebruik van sociale geluiden van vleermuizen, in tegenstelling tot 
artificiële geluiden, is ook onderzocht. Dit is bijvoorbeeld gedaan door 
middel van het inzetten van een ‘batlure’, om vangefficiëntie van netten 
te verhogen. Hier worden vaak stressgeluiden voor gebruikt die 
opgenomen zijn van vleermuizen die verstrikt zaten in netten, of in een 
kooi gevangen waren. Veelvuldig onderzoek heeft aangetoond dat voor 
verschillende vleermuissoorten het gebruik van een batlure een 
verhoogde kans heeft om vleermuizen te vangen, doordat de dieren 
aangetrokken werden door het geluid (Goiti et al., 2008; Hill & 
Greenaway, 2005; Lintott et al., 2014; Russ et al., 1998). De grootste 
effecten werden aangetroffen bij de socialere soorten en individuen, 
bijvoorbeeld Pipistrellus pipistrellus en vrouwtjes uit kraamverblijven; deze 
werden vaker aangetrokken door de batlure met stressgeluiden 
(Quackenbush et al., 2016). Het effect van de batlure was ook groter in 
de buurt van verblijfplaatsen dan bij foerageergebieden (Russ et al., 1998; 
Eckenweber & Knörnschild, 2009).  
Vleermuizen komen zeer waarschijnlijk op stressgeluiden van individuen 
van dezelfde soort af om te onderzoeken welke predator deze stress 
veroorzaakt (Carter et al., 2015). Hierbij worden vaak snelle 
duikvluchten uitgevoerd in de richting van de geluidsbron.  
Het laten horen van een stressgeluid van een soortgenoot zorgt dus bij 
veel verschillende vleermuissoorten, waaronder de meest algemene 
Nederlandse soort P. pipistrellus voor een aantrekkende reactie, en niet 
een afstotende reactie. Het laten horen van breedband ultrasoon geluid 
heeft een veel grotere potentie om woningen voor vleermuizen 
onaantrekkelijk te maken. Een batlure kan ook deze geluiden uitzenden 
een voor het verjagen gebruikt worden.  
Niet alle onderzochte vleermuissoorten reageren evenveel op ultrasone 
geluiden. Activiteit van Pipistrellus soorten neemt bijvoorbeeld meer af 
dan van Myotis soorten. (Gilmour et al., 2020). De meeste soorten die 
hun verblijfplaatsen binnen woningen hebben zijn Pipistrellus soorten, 
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Myotis soorten hebben vaak verblijfplaatsen in bomen of buiten de 
bebouwde kom.  

EFFECTEN OP ANDERE SOORTEN Vleermuizen zijn echter niet de enige soorten die ultrasone geluiden 
horen. Ook katten, honden, knaagdieren en verschillende 
marterachtigen kunnen geluiden tot wel 85 kHz horen (Heffner & 
Heffner, 1985; Heffner & Heffner, 2008; Heffner & Heffner, 2007). Al 
deze soorten kunnen mogelijk ook hinder ondervinden van het gebruik 
van ultrageluid om woningen ongeschikt te maken voor vleermuizen. 
Hier is echter nog onvoldoende onderzoek naar gedaan in een urbane 
omgeving. Volgens de leverancier van de batlure in Nederland treedt 
geen overlast op bij bewoners of de omgeving. Maar in de handleiding 
staat de waarschuwing dat batterijen uit het apparaat moeten worden 
gehaald bij vervoer in de auto in verband met gehoorbeschadiging. Dit 
stemt overeen met eigen ervaringen waarbij na het inschakelen van het 
apparaat in een grote kantoorruimte na vijf minuten al hoofdpijn optrad. 
Het gebruik van ultrageluid moet dan ook met beleid uitgevoerd 
worden.  
 

4.2.2 Effecten geluids- en elektromagnetische 
trilling op vleermuizen in hun verblijfplaatsen 

 

De exacte invloedzone waarbinnen vleermuisverblijfplaatsen kwetsbaar 

kunnen zijn voor lawaai en trillingshinder is niet bekend, maar 

anekdotisch bewijs verzameld door vleermuisdeskundigen geeft aan dat 

vleermuizen relatief veel geluid en trillingen kunnen verdragen nabij hun 

rust-, en verblijfplaatsen (Bat Conservation Trust, 2007). 

Vleermuisverblijfplaatsen worden bijvoorbeeld op grote schaal 

aangetroffen in kerkkloktorens en langs snelwegen en (spoor)bruggen. 

Negatieve effecten van trillingen zijn mogelijk soort-, en 

situatieafhankelijk, omdat (sociaal) gedrag per soort verschilt. Een 

anekdotisch voorbeeld dat genoemd wordt, is van dwergvleermuizen 

(ongespecificeerd) en watervleermuizen in een brug die luidruchtig 

schoongemaakt werd door middel van zandstraling met een compressor. 

De dwergvleermuizen verhuisden, maar de watervleermuizen bleven. Dit 

verschil werd mogelijk veroorzaakt doordat het bij de dwergvleermuizen 

om een kraamkolonie ging en ze daardoor gevoeliger waren, maar dit 

type verblijfplaats kon niet bevestigd worden (Bat Conservation Trust, 

2007). 

 

Enkele studies naar het effect van trillingen door geluid en 

elektromagnetische trilling (radiogolven) op het gedrag van foeragerende 

vleermuizen, toonden aan dat methoden met geluid potenties bieden om 

vleermuizen af te schrikken. Dit is in §3.1 behandeld. Het gebruik van 

elektromagnetische trilling (radar, radiogolven) als methode om 

vleermuizen af te stoten gaf echter verschillende resultaten.  

 

Radar werkt met behulp van radiogolven (elektromagnetische straling), 

zend deze straling uit en ontvangt deze weer nadat objecten dit 

reflecteren (echo). Soorten die afhankelijk zijn van magnetische velden 

voor migratie of oriëntatie (o.a. migrerende vogels en vleermuizen) zijn 

mogelijk gevoelig voor radiogolven, omdat dergelijke straling binnen 

deze velden kan zorgen voor veranderingen in lichaamstemperatuur en 
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de oriëntatie van soorten. Vooral soorten die van nature een slechte 

regulatie van lichaamstemperatuur hebben, kunnen hier extra gevoelig 

voor zijn. Hier is echter nog geen wetenschappelijk bewijs voor (Ahlbom 

et al., 2016). 

 

Nicholls & Racey (2007) onderzochten de potentie van radar als 

afschrikmiddel voor vleermuizen, met name voor gebruik bij 

windturbines. Voor de studie zijn gebieden uitgekozen die blootgesteld 

werden aan straling van militaire radars, weerstation radars en 

luchtverkeersleidingstation radars. Als controlegroep werden gebieden 

uitgekozen zonder dergelijke straling. Ondanks dat er zowel in het 

onderzoek van 2007, alsook in een vervolgstudie (Nicholls & Racey, 

2009) aangetoond werd dat vleermuis(foerageer)activiteit afnam in 

habitats die blootgesteld werden aan elektromagnetische straling (in 

vergelijking met soortgelijke locaties waar straling niet aanwezig was) 

hebben recentere studies niet kunnen aantonen dat radar effectief was 

als afschrikmiddel voor vleermuizen binnen het foerageergebied Hier zijn 

wel dezelfde parameters gebruikt als bij het onderzoek van Nicholls & 

Racey uit 2009 (Gilmour et al., 2020). Een verklaring voor de afwijkende 

resultaten kon niet gegeven worden en meer onderzoek naar de 

effectiviteit van radar is benodigd. 

 

Veel is dan ook nog onduidelijk over het effect van elektromagnetische 

trilling als afschrikmiddel en er is tot op heden dan ook nog geen 

bewezen methode die gebruikt kan worden voor het ongeschikt maken 

van bebouwing, zonder dat daarbij (mogelijk) schade aan de bebouwing 

of bewoners toegebracht wordt.  
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5 Geforceerde ventilatie in de spouw 

5.1.1 Algemeen 

De mate waarin een verblijfplaats geschikt is voor vleermuizen is 
afhankelijk van onder andere de temperatuur, luchtvochtigheid en 
luchtcirculatie, die aan elkaar gerelateerd zijn; en de lichtintensiteit 
(Voight & Kingston, 2016).  
De onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de effecten van het 
binnenklimaat zijn voornamelijk gericht op verblijfplaatsen in 
vleermuiskasten (Bartonicka, 2007; Korsten, 2012), grotten, groeven en 
andere ondergrondse verblijfplaatsen (Daan & Wichers, 1968; de Boer 
et al., 2013; Perry, 2013; Richter et al., 1993; Verhaeghe, 2011; Webb et 
al., 1996); en met name bij kraam- en winterverblijfplaatsen.  
 
De exacte omstandigheden waarbij vleermuizen overwinteren verschilt 
vaak van soort tot soort. De grootte van de vleermuis en ook het 
gedrag (solitaire-, of groepsverblijfplaatsen) beïnvloeden het benodigde 
binnenklimaat dat voor de verschillende vleermuizen het meest gunstig 
is. Ook de luchtvochtigheid van de verblijfplaats speelt een grote rol. Een 
hoge luchtvochtigheid is nodig om het vleugelvlies van vleermuizen tegen 
uitdroging te beschermen.  
 
Bij eerdere onderzoeken naar het binnenklimaat is voornamelijk gekeken 
naar de effecten van tocht op de binnentemperatuur. Zo bleek voor de 
kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis een voorkeur te 
zijn voor verblijfplaatsen met een temperatuur van 25-35˚C, waarbij de 
nachttemperatuur binnen vaak niet lager komt dan 20˚C (Korsten, 
2012). 
Ook voor grotten die als winterverblijfplaats dienen zijn specifieke 
temperaturen bekend waarbij de vleermuizen overwinteren (Webb et 
al., 1996). Bij een te lage temperatuur kost het vleermuizen teveel 
energie om niet dood te vriezen. Bij een te hoge temperatuur komen 
vleermuizen niet in winterslaap. Per vleermuissoort verschillen de 
temperaturen waarbij deze overwinteren. De grootte van de vleermuis 
heeft hier invloed op (kleine vleermuizen verliezen sneller warmte), 
maar ook de overwinteringsstrategie (solitaire overwintering of 
overwinteren in een kolonie of migratie binnen de winterverblijfplaats). 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van verschillende gebouwbewonende 
vleermuizen en de temperaturen waarbij deze overwinterend zijn 
aangetroffen. Van de ruige dwergvleermuis was geen informatie bekend. 
Tabel 2: Verschillende soorten vleermuizen en de temperaturen waarbij deze overwinterend zijn aangetroffen (Webb et al., 1996). 

Vleermuissoort Minimale 
temperatuur (˚C) 

Maximale 
temperatuur (˚C) 

Gewone 
dwergvleermuis 

-5,0 12 

Laatvlieger 0,5 6,5 

Gewone 
grootoorvleermuis 

0,0 9 
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5.1.2 Effecten luchtcirculatie  

Het effect van luchtcirculatie op de verblijfplaatsen van vleermuizen is 
voornamelijk onderzocht in grotten, groeven en andere ondergrondse 
(winter)verblijfplaatsen. De temperatuur in deze omgevingen drijft de 
interne luchtcirculatie. Door een stijging van warme lucht en daling van 
koele lucht ontstaat er een circulatie van lucht. Andersom kan 
luchtcirculatie ook een effect hebben op de (gevoels)temperatuur op 
verschillende locaties in bijvoorbeeld een grot. Een sterkere 
luchtcirculatie heeft een verkoelend effect. 
 
In een studie naar verblijfplaatsen van de Noord-Amerikaanse Myotis 
sodalis (Richter et al., 1993) is aangetoond dat een poort bij de ingang 
van de grot de luchtcirculatie dermate beïnvloedde dat de temperatuur 
in de grot toenam, waardoor deze niet langer geschikt was als 
winterverblijfplaats voor de vleermuizen. Tijdens een soortgelijke studie 
naar overwinterende vleermuizen in de kazematten in het 
Hoornwerkpark te Ieper (Verhaeghe, 2011) werd hetzelfde principe 
gebruikt om een kazemat, die tijdens de winter te ver afkoelde om een 
geschikte winterverblijfplaats te zijn, op te warmen door de toegang te 
verkleinen. 
 
Er zijn echter geen onderzoeken bekend naar de rol van luchtcirculatie 
bij verblijfplaatsen in gebouwen. Vaak worden ventilatieroosters en open 
stootvoegen toegepast om enige lucht circulatie te krijgen om zo 
overtollig vocht af te voeren. Anekdotisch is bekend dat vleermuizen, 
afhankelijk van de buiten temperatuur en wind dichter of verder van 
deze stootvoegen verblijven. De beperkte luchtcirculatie kan zorgen 
voor afkoeling of juist te lage temperaturen.  
 
Aangezien er in de spouw nauwelijks luchtcirculatie is, kan er worden 
uitgegaan dat het binnenklimaat wijzigt bij het toepassen van geforceerde 
ventilatie. Aan de hand van de aanwezige literatuur (Korsten, 2012; 
Webb et al., 1996) kan worden aangenomen dat met name kraam-, en 
winterverblijfplaatsen ongeschikt kunnen worden gemaakt door het 
verlagen van de temperatuur door middel van geforceerde ventilatie. 
Hierbij moet rekening worden gehouden met de omgevingstemperatuur. 
In bijzonder warme perioden kan het verkoelen van de verblijfplaats juist 
een aantrekkende werking hebben. Naar de zomer-, en 
paarverblijfplaatsen daarentegen is hierover zeer weinig bekend, de focus 
van de meeste onderzoeken ligt op de kraam-, en winterverblijfplaatsen. 
Gezien de functies van de kraam-, en winterverblijfplaatsen is het 
aannemelijk dat deze verblijfplaatsen strengere vereisten hebben wat 
betreft het binnenklimaat dan de zomer-, en paarverblijfplaatsen. 
 
Hoewel het over het algemeen bekend is dat vleermuizen niet van tocht 
houden (BIJ12, 2017 en Korsten, 2012, is niet bekend wat de mate van 
tocht is waarbij vleermuizen verstoord, dan wel uit de spouw verdreven, 
worden. Bij te weinig luchtcirculatie wordt het binnenklimaat niet 
voldoende verstoord en kan de verkoeling bij bijzonder warme dagen 
zelfs gunstig zijn voor de vleermuizen. Bij te veel luchtcirculatie kan er 
een storm van puin en stof in de spouwmuur optreden waarbij 
vleermuizen gewond kunnen raken en/of niet in staat zijn de spouwmuur 
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te verlaten. Door de geforceerde ventilatie pas na het uitvliegen in te 
schakelen, lijkt dit probleem eenvoudig te kunnen worden getackeld.  
 
In de Kennisdocumenten van de gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis en de gewone grootoorvleermuis (BIJ12, 2017) wordt 
het verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht 
genoemd als basis voor ongeschikt maken van verblijfplaatsen.  
 
De onderstaande opties zijn mogelijk, maar niet effectief of toepasbaar in 
het kader van de energietransitie. Ze zijn wel in dit document 
opgenomen omdat ze als basis gebruikt kunnen worden om de mate van 
luchtcirculatie te bepalen. 
 

5.1.3 Voorbeelden ongeschikt maken d.m.v. lucht 
circulatie 

De spouwmuur ongeschikt maken door het verwijderen van de hoeken 
van een gebouw over de volledige hoogte van de muur of verdieping (zie 
ook Figuur 3), waardoor er in de spouw een flinke tocht ontstaat en 
licht diep in de spouw kan doordringen, kan alleen toegepast worden bij 
de sloop van een gebouw.  
 
Uit onderzoek op het landgoed Rhederhof (Loo Plan, 2018) is gebleken 
dat het deels openzagen ( Figuur 3) van de gevels juist heeft geleid tot 
een toename van het aantal zomer-, en paarverblijfplaatsen (van 2 naar 
6). Door de openingen nam het aantal toegangen tot de spouw toe, 
terwijl er voldoende geschikte plekken verblijfplekken beschikbaar 
bleven (of kwamen?).  
 

 
Ook het verwijderen van daklijsten en/of dakpannen om de 
verblijfplaatsen onder de dakpannen ongeschikt te maken is niet 
wenselijk vanwege de blijvende schade aan het gebouw. De open ruimte 
kan immers, enkel tegen hoge kosten, beschermd worden (tent om 
woning) én er zekerheid is dat dieren kunnen ontsnappen.  
 
 

Figuur 3. Met onvoldoende ventilatie blijven vleermuisverblijfplaatsen 

aanwezig de gebouwen niet ongeschikt maken spouwmuur door het 

openbreken van de buitenmuur. 

Figuur 3. Ongeschikt maken spouwmuur door het openbreken van de 

buitenmuur. 
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5.1.4 Potenties geforceerde luchtcirculatie 

De in 5.1.3 genoemde voorbeelden voor het creëren van tocht zijn niet 
toepasbaar bij te isoleren woningen in het kader van de energietransitie 
vanwege kosten of kans op schade aan gebouwen.   
Een mogelijk alternatief voor de bovengenoemde methodes is het 
aanbrengen van geforceerde ventilatie in de spouw. Hierbij kan de 
benodigde “tocht” in de spouw worden gerealiseerd, zonder dat de 
buitenmuur opengebroken hoeft te worden. Er hoeven er slechts enkele 
kleine openingen worden gemaakt voor het aanbrengen van de 
mechanische ventilatie. 
 
Een goed uitgangspunt voor de mate van tocht in de spouwmuur is het 
toepassen van de methoden in de kennisdocumenten om woningen in 
aanloop naar sloop ongeschikt te maken (BIJ12, 2017). Eén van de 
factoren echter die hierbij niet in acht wordt genomen is de invloed van 
licht. Wanneer de spouwmuur op meerdere locaties, over de gehele 
hoogte van een woning, wordt opengebroken, worden de 
verblijfplaatsen van vleermuizen deels blootgesteld aan licht (zie ook 
Figuur 3). Deze lichteffecten ontstaan niet bij enkel het gebruik van 
geforceerde ventilatie.  
 
De mate van ventilatie die nodig is kan bepaald worden door het meten 
van de resulterende temperatuur binnenin de spouwmuur. Deze 
methode wordt echter beperkt door de afwezigheid van een goede 
referentiewaarde. Zoals eerder beschreven zijn voor 
kraamverblijfplaatsen voorkeurstemperaturen van vleermuizen bekend. 
Gezien de functie van de verblijfplaatsen is echter de verwachting dat er 
voor zomer-, en paarverblijfplaatsen minder strenge eisen zijn voor het 
binnenklimaat.  
 
De geforceerde ventilatie kan worden aangebracht in gaten die in de 
buitenmuur worden aangebracht. Deze gaten kunnen later gebruikt 
worden voor de spouwisolatie, er is dus geen sprake van extra schade 
aan de gevel of meerwerk (behalve het in twee fasen uitvoeren).  
Door middel van slangen en een fluisterpomp kan de circulatie worden 
gerealiseerd.  
 
Er is geen literatuur beschikbaar over de hoeveelheid luchtcirculatie die 
moet plaatsvinden, dit zal experimenteel moeten worden vastgesteld en 
hangt mede af van de temperatuur van de ingeblazen (buiten)lucht. Het 
is aannemelijk dat bij een groter verschil tussen deluchttemperatuur in 
de spouw en de ingeblazen lucht, het effect groter zal zijn. Immers naast 
verkoeling door tocht neemt ook de temperatuur in de spouw zelf af bij 
circulatie met koude lucht.  
 
Om een indicatie te krijgen van de haalbaarheid; bij een spouw van 7 cm 
is al 70 liter lucht per vierkante meter spouw nodig om alle lucht te 
verversen. Maar slechts een fractie van die hoeveelheid levert al een 
(onaangename) luchtcirculatie op. Een eenvoudige luchtpomp heeft al 
een capaciteit van 300-1000 liter per minuut. En lijkt een serieuze 
verandering van het binnenklimaat te kunnen worden gerealiseerd en dat 
vormt daarmee een goed uitgangspunt voor een veldexperiment.  
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Wanneer door experimenten en/of meer onderzoek een indicatieve 
mate van tocht is vastgesteld die in de spouw moet worden gecreëerd, 
zal nog verder geëxperimenteerd moeten worden met de methode van 
geforceerde ventilatie. Dit is grotendeels afhankelijk van het gebouw dat 
ongeschikt gemaakt wordt. Bij grotere gebouwen is het mogelijk nodig 
om op meerdere locaties inlaatpunten aan te brengen om de benodigde 
tocht te creëren. Bij een niet-doorlopende spouw zijn ook meerdere 
ventilatoren nodig. Mogelijk moet ook een gedeelte van de openingen in 
de spouwmuur (open stootvoegen, luchtventilatie-openingen) afgesloten 
worden, omdat deze openingen lekken vormen in de luchtcirculatie, 
waardoor de benodigde tocht niet wordt gecreëerd. Het belangrijkste is 
dat er in de gehele spouw voldoende tocht wordt gecreëerd. Wanneer 
dit niet het geval is, kunnen vleermuizen zich nog in de tochtvrije delen 
van de spouwmuur ophouden. 
Het toepassen van geforceerde ventilatie, mits goed toegepast op de 
situatie, vormt een snelle en makkelijk uitvoerbare methode van 
ongeschikt maken. In tegenstelling tot de reguliere methode van 
ongeschikt maken (plaatsen exclusion flaps en afdichten van andere 
toegangen) kan veel tijd en materiaal worden bespaard doordat het 
afdichten van alle openingen mogelijk niet nodig is. Door de vele 
ventilatiemogelijkheden lijkt het dakvlak minder gemakkelijk op deze 
wijze ongeschikt te maken.  
 
Interessant is de vraag in hoeverre het mogelijk is vleermuizen te 
verjagen met hoge luchtdruk zoals die vaak bij het inbrengen van 
spouwmuurisolatie wordt toegepast.  Hieraan gekoppeld de vraag wat 
de risico’s zijn voor vleermuizen die overdag moeten verhuizen.  In de 
warme zomers 2020 en 2021 zijn er overdag regelmatig buiten vliegende 
vleermuizen buiten vliegend waargenomen. Er zijn geen meldingen 
bekend dat dit heeft geleidt tot predatie.  
 
 

6 Verlichting 

Vleermuizen zijn in alle opzichten aangepast aan een leven in het donker 

(Voigt & Lewanzik, 2011). Vleermuizen vliegen nauwelijks of niet 

overdag, waarbij predatie wordt gezien als de voornaamste reden om 

licht te vermijden (Speakman et al.,1991; Jones et al., 1994;). Een groot 

aantal roofdieren dat op zicht jaagt hebben vleermuizen als prooidieren, 

waaronder katten, roofvogels en uilen (de Baerdemaeker & Elzerman, 

2019; Bekker & Mosterd, 1991; Elzerman & de Baerdemaeker, 2010; 

Ancillotto et al., 2013). Zowel natuurlijk als kunstmatig licht worden 

waarschijnlijk door de meeste vleermuizen vermeden om niet zichtbaar 

te zijn voor roofdieren (Speakman et al.,1991; Jones et al., 1994). 

 

Zoals in hoofdstuk 4 wordt benoemd, is de mate waarin een 

verblijfplaats geschikt is voor vleermuizen onder andere afhankelijk van 

de lichtintensiteit binnen en buiten de verblijfplaats (Voight & Kingston, 

2016). Het effect van kunstmatige verlichting op vleermuizen is uitvoerig 

onderzocht (Boldogh et al., 2007; Fuszara & Fuszara,2011; Zagmajster 

2014; Kosor, 2016; Kotnik, 2016; Zeale et al., 2016; Voigt et al., 2018 ).  
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6.1.1 Effect van licht op het tijdstip van uitvliegen 

Vleermuizen vliegen voornamelijk in het donker, maar tussen 

vleermuizen(soorten) is er een grote variatie in het tijdstip van 

uitvliegen. Vleermuizen die voor hun voedsel niet afhankelijk zijn van 

schemering-actieve insecten zoals vliegen, kevers en nachtvlinders 

komen vaak pas later in de avond, wanneer het volledige donker is, hun 

verblijfplaats uit (Jones & Rydell, 1994; Rydell et al., 1996). Ook is 

bekend dat zwaardere en minder wendbare vleermuizen later hun 

verblijfplaats verlaten dan lichtere exemplaren van dezelfde soort. Het 

zelfde is het geval voor juveniele die hun vliegvaardigheden nog moeten 

verbeteren (Duverge et al., 2000; Speakman, 1991). Over het algemeen 

komen vleermuissoorten die meer lichttolerant zijn eerder tevoorschijn 

dan lichtgevoelige soorten (Jones & Rydell, 1994; Verkem & Moermans, 

2002).  

 

Daarnaast blijkt ook dat Pipistrellus pipistrellus, een soort die vrij tolerant 

is voor kunstlicht tijdens het foerageren, hun uitvliegtijd aanpassen, door 

later in de avond pas uit te vliegen, wanneer hun verblijfplaats met 

verschillende lichtintensiteiten werden verlicht (Down et al., 2003; Hale 

et al., 2015). Dit is tevens het geval voor verblijfplaatsen van de 

Rhinolophus ferrumequinum, Myotis emarginatus, en de M. oxygnathus waar 

de bebouwing met bekende verblijfplaatsen werd belicht (Boldogh et al., 

2007). 

 

Licht heeft naast het tijdstip van uitvliegen ook effect op de vliegsnelheid 

van vleermuizen. Op of vlak langs een verlichte locatie wordt 

waargenomen dat vleermuizen sneller vliegen dan op een donkere 

locatie (Polak et al., 2011). Jones & Rydell (1994) laten daarnaast een 

significante negatieve correlatie zien tussen vliegsnelheid en het tijdstip 

van uitvliegen. Hoe trager de vliegsnelheid van de vleermuis, des te later 

was het moment van uitvliegen, waarbij de omgeving donkerder is. 

Hieruit concluderen ze dat traag vliegende vleermuizen waakzamer zijn 

dan snel vliegende vleermuizen als het gaat om predatie en hun 

uitvliegmoment aanpassen naar het moment dat ze het minst zichtbaar 

zijn voor predatoren. 

 

6.1.2 Effecten van lichtkleur en ,-sterkte  

Tijdens een studie met verschillende kleuren licht in een open veld, 

werd aangetoond dat Plecotus en Myotis-soorten (langzaam vliegende 

soorten) wit en groen verlichte gebieden vermeden, maar rood verlichte 

of donkere gebieden niet. De Pipistrellus-soorten (snel vliegende 

soorten) vertoonde meer foerageeractiviteit binnen de verlichte 

gebieden dan in onverlichte of met rood verlichte gebieden (Spoelstra et 

al., 2015; Spoelstra et al., 2017; Zie ook 6.1.3).. 

 
Bij een andere studie met verschillende lichtkleuren en -intensiteiten op 

de buitenzijde van twee grote kraamverblijfplaatsen van de Pipistrellus 

pygmaeus, werd aangetoond dat deze soort minder gevoelig is voor rood 

licht dan voor blauw of wit licht. Echter uit deze studie bleek ook dat de 

lichtintensiteit een grotere invloed had op de vleermuizen dan de 

lichtkleur (Downs et al., 2003).  
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6.1.3 Effect van licht op foeragerende en 
verplaatsende vleermuizen 

Een opvallend en lang bekend effect bij sommige vleermuissoorten is de 

aantrekkingskracht van licht. Dit lijkt vooral veroorzaakt te worden 

door grote aantallen insecten die door verlichting worden aangetrokken, 

wat op zijn beurt weer een grote aantrekkingskracht op foeragerende 

vleermuizen heeft (Rydell, 1992; Blake et al., 1994; Fenton et al., 1983; 

Furlonger et al., 1987; Rydell & Racey, 1995). Voor de ruige 

dwergvleermuis, P. nathusii en kleine dwergvleermuis, P. pygmaeus is 

echter met verder onderzoek aangetoond dat beide soorten door 

(groen) licht worden aangetrokken op een afstand die verder reikt dan 

hun echolocatiebereik. Dit wijst er op dat deze soorten door het licht 

worden aangetrokken en niet door de aanwezigheid insecten, zoals 

voorheen gedacht werd (Voigt et al., 2017).  

 

Wanneer je vleermuizen opdeelt in snel vliegende soorten - zoals 

bijvoorbeeld Nyctalus noctula, N. leisleri, Eptesicus serotinus, en Pipistrellus-

soorten - en langzaam vliegende soorten - zoals Plecotus auritus, Myotis-

soorten en Rhinolophus ferrumequinum-  is te zien dat de snel vliegende 

soorten vaak gebruik maken van verlichting om te jagen (Rydell, 1992; 

Rydell & Racey, 1993; Blake et al., 1994; Stone et al 2015b; Spoelstra et 

al., 2015; Spoelstra et al., 2017; Voigt et al., 2017). Deze soorten kunnen 

aan nieuwe lichtbronnen wennen (Stone et al., 2012;. Stone et al., 2015). 

De langzaam vliegende (vermijden kunstmatig verlichting in de meeste 

gevallen volledig (Rydell, 1992; Stone et al., 2009; Stone et al., 2012; 

Stone et al., 2015a; Zeale et al., 2016). Enkel voor de M. emarginatus is 

momenteel bekend dat deze soort ook in verlichte stallen foerageert. 

De reden hiervoor is waarschijnlijk een verlaagde kans op predatie in 

stallen (Dekker et al. 2013). 
 
 

6.1.4 Het effect van kunstmatige buitenverlichting 
op vleermuisverblijfplaatsen in gebouwen 

Talrijke onderzoeken hebben de negatieve effecten van het aanlichten 

van de ingang van vleermuisverblijfplaatsen onderzocht. De 

waargenomen effecten zijn onder andere het volledig verlaten van de 

verblijfplaats (Mohr., 1972; Boldogh et al., 2007; Rydell et al., 2017), een 

afname in het aantal vleermuizen dat gebruik maakt van de verblijfplaats 

(Laidlaw and Fenton, 1971), het niet meer willen verlaten van de 

verblijfplaats (Boldogh et al., 2007; Garland L & Markham, 2007; 

Packman et al., 2015; Zeale et al., 2016), het later in de avond verlaten 

van de verblijfplaats (Boldogh et al., 2007; Bat Conservation Trust, 

2014), verandering van het foerageergedrag (Boldogh et al., 2007; 

Zagmajster, 2014; Kosor, 2016; Kotnik, 2016; Zeale et al., 2016; Voigt et 

al., 2018) en een achterstallige groei bij juveniele vleermuizen (Duverge 

et al., 2000; Boldogh et a., 2007). De effecten van het verlichten van de 

ingang van verblijfplaatsen lopen dus zeer uiteen en verschillen per 

vleermuissoort. Wat duidelijk blijkt, is de aversie van vleermuizen tegen 

licht nabij en in de ingang tot de verblijfplaats. 
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Het verdrijven van vleermuizen door middel 

van het gebruik van buitenverlichting op de 

ingang van de verblijfplaatsen kan dus zowel het 

gewenste doel bereiken alsmede negatieve 

effecten veroorzaken. Er is een melding van  

een kraamkolonie van de soort M. marginatus 

die verdreven werd nadat de ingang van de 

verblijfplaats verlicht werd (Boldogh et al., 

2007; Packman et al 2015). Bij kraamkolonies 

van de M. nattereri, M. myotis en M. bechsteinii 

zorgde het aanlichten van de ingang van de 

verblijfplaats ervoor dat de soort hun 

verblijfplaats niet meer uitkwam (Packman et 

al., 2015: Zeale et al., 2016). Verder onderzoek 

is nodig om voor andere Europese soorten de 

invloeden van belichting op verblijfplaatsen te begrijpen en het effect 

hiervan op de instandhouding van kwetsbare soorten.  

 

 

6.1.5 Effecten van licht binnen in een 
vleermuisverblijfplaats 

Uit §5.4 bleek dat vleermuizen een grote aversie hebben tegen 

buitenverlichting schijnend op de ingang van de verblijfplaats (zie ook 

tabel 3). Vleermuizen veranderen hun gedrag door de verlichting, 

verlaten de verblijfplaats of komen er zelfs niet meer uit. Deze aversie 

kan erop wijzen dat bij het gebruik van verlichting binnen een 

verblijfplaats, bijvoorbeeld binnenin een open ruimte, er een zeer grote 

kans is dat individuen permanent geen gebruik meer maken van die 

verblijfplaats. Deze verblijfplaats is dan permanent verstoord. Bij één 

studie bij Amerikaanse soorten, E. lucifugus en E. fuscus, waarbij 

verblijfplaatsen volledig werden belicht met verschillende lichtsterktes 

(gloeilampen (40 en 60 watt), koele fluorescentielampen (40 watt) en 

schijnwerpers (150 watt)), werd een afname van het aantal vleermuizen 

waargenomen (Laidlaw &Fenton, 1971).  

 

Als we naar de praktijk kijken, blijkt dat sommige soorten vleermuizen 

geen probleem hebben als enig daglicht in hun verblijfplaats komt. Zo 

zijn er tal van kasten waar het licht via de invliegopening direct de kast in 

kan, maar die toch goed gebruikt worden. Een veelgebruikt product is 

de Muurschaal 2FE van Schwegler. Deze platte kast bestaat uit een 

compartiment van nog geen 30 cm hoog, dat aan de onderzijde over de 

volledige breedte (21 cm ) lichtinval kent.  

 

De studie van Laidlaw & Fenton (1971) is momenteel het enige 

onderzoek dat gedaan is waarbij verblijfplaatsen van vleermuizen van 

binnenuit verlicht werden. Verder onderzoek is nodig om voor andere, 

Europese soorten de invloeden van belichting binnen in verblijfplaatsen 

te begrijpen, en het effect hiervan op de instandhouding van kwetsbare 

soorten.   

 

Figuur 4 Aanlichten boom met verblijfplaats van  de gewone  

gootoorvleermuizen 
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6.1.6 De praktijk 

Omdat het verlichten van de spouw als een goedkoop en veelbelovend 
alternatief wordt gezien, heeft Loo Plan in 2019 de batflash ontwikkeld. 
Dit apparaat wordt door een boorgat in de voeg deels in de spouw 
geplaatst. Proefondervindelijk is vastgesteld dat bij een spouw van 5-6 
cm breedte het licht bij de dakrand van een standaard rijtjeshuis (woning 
met 1 verdieping en puntdak) nog zichtbaar was in de spouw op 6 meter 
afstand. Het apparaat is zo geprogrammeerd dat het om 23:00 uur 
aangaat en om de 5 seconde een felle flits geeft tot 1 uur na 
zonsopkomst. De batflash is in verschillende projecten, in combinatie 
met andere middelen toegepast. Met de combinatie van ingezette 
middelen zijn er na drie dagen geen uitvliegers meer aangetroffen. 
Doordat het apparaat niet zelfstandig kon worden ingezet is er geen 
goed beeld van de effectiviteit.  
 
In het kader van het SMP is de ontwikkeling van verlichting in een 
stroomversnelling gekomen. Door de inzet van een dubbelgevouwen 12 
Volts smal-licht snoer, wordt de hoeveelheid licht in de spouw enorm 
vergroot, en daarmee de verwachte effectiviteit om de verblijfplaats 
ongeschikt te maken. In deze constructie kan vanaf boven in de gevel 
een lichtsnoer worden neergelaten (en weer verwijderd). Het grote 
voordeel hiervan is dat eenvoudiger de spouw nabij ramen kan worden 
verlicht. Bij een proefopstelling was het licht tot zes meter zeer goed 
zichtbaar over de gehele hoogte van de spouw met de endoscoop. Een 
grotere afstand is niet getest door het ontbreken van een langere 
spouwmuur in de testlocatie. Met beide systemen wordt de spouw niet 
fel verlicht. Hoewel niet wetenschappelijk onderzocht, wordt verwacht 
dat frequent onregelmatig flitsen een hogere “verschrikkingswaarde” 
heeft.   
 
 
Tabel 3 De waarschijnlijke taxonspecifieke reactie van vleermuizen op kunstmatige verlichting in relatie tot 

specifieke situaties. Afkomstig uit Voigt et al., (2018). N.v.t. = niet van toepassing, GO = gegevens ont-breken. 

Afkerig, neutraal en opportunistisch worden in de tekst gedefinieerd. 

Soortgroep Overdag Verplaatsing Foerageren Drinken Over-
winteren 

Rhinolophus  Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig 

Barbastella  Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig 

Eptesicus  Afkerig Afkerig Opportunistisch Afkerig Afkerig 

Pipistrellus  Afkerig Neutraal/ 
opportunistisch 

Opportunistisch Afkerig Afkerig 

Myotis  Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig 

Plecotus Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig Afkerig 

Vespertilio Afkerig GO n.v.t./ 
opportunistisch 

Afkerig Afkerig 

Nyctalus Afkerig GO n.v.t./ 
opportunistisch 

Afkerig Afkerig 
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7 Samenvatting en aanbevelingen  

 
PERIODE UITVOERING In een recent advies van de Zoogdiervereniging wordt 15 augustus tot 1 

november als de meest optimale periode voor ongeschikt maken 
aangemerkt, maar ook in de tweede helft van de maand april kunnen 
gebouwen ongeschikt gemaakt worden zonder grote risico’s (BIJ12 
2017, gewone dwergvleermuis).  
 
De meest kritische periode voor vleermuizen is de kraamperiode (1 mei 
tot 1 augustus voor gewone dwergvleermuis en 15 mei tot 1 september 
voor laatvlieger) en als de dieren in winterrust zijn in massa 
winterverblijfplaatsen. Herman Limpens van de  Zoogdiervereniging geeft 
aan dat massa-, en winterverblijfplaatsen vooral te verwachten zijn in 
gebouwen hoger dan 4 etages en in bijzondere gebouwen of gebouwen 
op een bijzondere locatie (bv. boerderij nabij bosrand in open agrarisch 
landschap). Het pre-SMP richt zich op woonhuizen in de bebouwde kom, 
waardoor het aantasten van de kraamfunctie het grootste risico is. 
Zolang de locaties van de kraamverblijfplaatsen niet bekend zijn, is het 
risico van isolatiewerkzaamheden onacceptabel groot in de periode 1 
mei en 1 augustus (1 september in gebieden met laatvlieger).  
 
Dit risico kan worden opgeheven/verkleind door een terreindekkende 
inventarisatie uit te voeren naar kraamverblijfplaatsen. Kraamverblijven 
van de gewone dwergvleermuis verplaatsen zich gemiddeld om de ca. 
twaalf dagen (Feyerabend & Simon, 2000). Bij een inventarisatie van 
grote gebieden is de kans klein dat alle kraamverblijfplaatsen in enkele 
onderzoekrondes in kaart worden gebracht. of Daarom wordt aanbevolen 
om in het onderzoeksprotocol extra onderzoeksinspanning te leveren in een 
straal van 500 meter rond kraamkolonies waarmee meerdere verblijfplaatsen 
van eenzelfde kolonie in kaart worden gebracht.   
 
Winterverblijfplaatsen van individueel of in kleine groepen 
overwinterende (gewone dwerg-) vleermuizen in woningen in de 
bebouwde kom zijn op basis van gebouwkenmerken nauwelijks uit te 
sluiten. In de periode 1 november tot 1 april zijn de gebouwbewonende 
vleermuizen in winterrust. Wakker worden, opwarmen en wegvliegen 
kost de dieren veel energie, die nodig is om de rest van de winterrust 
door te komen. Ook onder normale omstandigheden worden dieren 
echter meerdere malen gedurende de winterslaap wakker en vliegen uit 
(lit. Zoogdiervereniging en corona). Een verstoring in de winterperiode, 
met uitvliegen tot gevolg, hoeft dus niet lethaal te zijn voor deze 
vleermuizen. Binnen het Pre-SMP gaat het over het isoleren van 
individuele huizen en niet hele straten of wijken tegelijk. Omdat veel 
vleermuizen meerdere verblijfplaatsen binnen hun territorium hebben is 
er bij het wakker worden en het ongeschikt worden van de verblijfplaats 
in de woning die geïsoleerd gaat worden in de directe omgeving 
voldoende ruimte om de winterslaap voort te zetten.  
 
Met het wekken van de vleermuizen en ongeschikt maken van de 
spouwen neemt de overlevingskans van individuele dieren echter wel af.  
Hoe vaker er wordt verstoord, hoe groter de kans op mortaliteit.  
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Volgens het Vleermuisprotocol mogen gewone dwergvleermuizen tot ca. 
6 graden Celsius onderzocht worden. Tot deze temperatuur zijn de 
dieren nog voldoende actief om geïnventariseerd te worden. 
Overwogen kan worden toe te staan om gebouwen bij een lagere 
temperatuur ongeschikt te maken, iedere aanpassing naar beneden zorgt 
voor meer verstoring van individuele dieren maar biedt meer kansen 
voor een versnelde energietransitie.  
 
 
METHODEN VAN ONGESCHIKT MAKEN 

REGULIER Het fysiek afdichten in combinatie met het aanbrengen van 
ontsnappingsmogelijkheden waardoor de vleermuizen niet meer terug 
het gebouw in kunnen, is effectief maar kostbaar.  
 

GELUID Het gebruik van ultrasone geluiden om vleermuizen te verjagen, blijkt uit 
buitenlandsonderzoek effectief. Vooral in een systeem waarbij 
individuele huizen of enkele huizen in een straat tegelijk worden 
geïsoleerd zullen er altijd voldoende zomer-, en paarverblijfplaatsen 
aanwezig zijn in andere woningen of kunnen vooraf alternatieven worden 
aangeboden. Vleermuizen hebben wel enige gewenningstijd nodig om de 
alternatieve verblijfplaatsen te vinden en er gebruik van te maken (BIJ12, 
2017).  

 
Bij kraamverblijfplaatsen is een te groot risico op sterfte van de jongen 
gedurende het kraamseizoen te groot (gehoorschade, zogende 
vrouwtjes die niet terugkeren), en kan ultrasoongeluid niet worden 
ingezet.  
Het gebruik van ultrasoon geluid is veelbelovend, maar meer onderzoek 
moet uitgevoerd worden om vast te stellen in hoeverre het effectief is 
om vleermuizen te verjagen in de Nederlandse omstandigheden. Vooral 
ook eventuele overlast voor bewoners en huisdieren dient nader 
onderzocht te worden. Onderzoek naar de effecten van hard 
ultrasoongeluid in de spouw lijkt interessant door de huisgerichte 
benadering.  
 

LICHT Er is veel onderzoek gedaan naar effecten van licht op het gedrag van 
vleermuizen. Het merendeel van de onderzoeken heeft betrekking op 
het foerageergedrag of het effect van licht op de routefunctie. De 
effecten van licht op de verblijfplaatsen is beperkt onderzocht of meer 
anekdotisch. Er zijn meldingen dat vleermuizen hun verblijf niet meer 
verlaten bij aanlichten van de verblijfplaats, maar er zijn ook meldingen 
van invliegopeningen van zomer-, en paarverblijfplaatsen vlakbij een 
buitenlamp. Vast staat dat het aanlichten van gebouwen een beperkt 
draagvlak bij omwonende oplevert vanwege “licht overlast”.  
Naar de effecten van het verlichten van de verblijfplaatsen zelf (de 
spouw) zijn enkele proeven gedaan, maar er is onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs van de werking. Het frequent onregelmatig 
verlichten van de spouw lijkt een kansrijke, relatief eenvoudige en 
goedkope manier om verblijfplaatsen ongeschikt te maken. Indicatief 
moet gerekend worden op een paar honderd euro aan herbruikbaar 
materiaal en de kosten voor de plaatsing van de verlichting (en het 
verwijderen bij het isoleren zelf).  
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TRILLINGEN Het moedwillig veroorzaken van trillingen om vleermuizen uit de spouw 
te verdrijven te verdrijven is geen optie. Er is een te groot gevaar voor 
schade aan gebouwen en of overlast bij de omgeving.  
 

GEFORCEERDE VENTILATIE Iedereen ervaart dat tocht en wind van grote invloed is op de 
gevoelstemperatuur. Dat lijkt ook te gelden voor vleermuizen. 
Verblijfplaatsen van vleermuizen in spouwmuren kunnen ongeschikt 
gemaakt worden door een deel van de spouw open te maken waardoor 
weer en wind vrij spel hebben. Een dergelijke werkwijze is bij te isoleren 
woningen niet mogelijk. Technisch lijkt het aanbrengen van een 
geforceerde ventilatie in de spouw tegen geringe kosten te kunnen 
worden aangebracht. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van deze methode. Bij de na-isolatie (dus aanvullen van 
ingezakte isolatie) is deze werkwijze niet bruikbaar.  
 

AANBEVELINGEN 

1. Gebouwen die geschikt zijn als kraamverblijf mogen in de 
kraamperiode (1 mei-1 september) enkel ongeschikt gemaakt 
worden na het natuurvrij verklaren door een deskundige op het 
gebied van vleermuizen.  

2. Gebouwen die geschikt zijn als massa winterverblijfplaats 
moeten gedurende de winterrustperiode (1 november-1 april) 
volledig worden ontzien of op basis van onderzoek door een 
deskundige “natuurvrij” kunnen worden verklaard voordat 
werkzaamheden worden uitgevoerd.   

3. Interne verlichting van de verblijfplaats van vleermuizen in de 
spouw lijkt een effectieve, relatief goedkope en makkelijk toe te 
passen maatregel om vleermuizen te verjagen. Aanbevolen 
wordt om middels een gericht experimenteel onderzoek, de 
effecten nader vast te stellen.  

4. Er zijn tal van aanwijzingen dat verblijfplaatsen van vleermuizen 
in spouwmuren door het gebruik van geforceerde ventilatie 
ongeschikt gemaakt kunnen worden. Ook deze methode is in 
potentie relatief goedkoop en makkelijk toe te passen.  
Aanbevolen wordt om middels een gericht experimenteel 
onderzoek, de effecten nader vast te stellen. 

5. Aanbevolen wordt om tijdens een experimenteel onderzoek de 
aanbevelingen 3 en 4 ook in een combinatie toe te passen.  

6. Onderzoek naar mogelijke effecten van het afspelen van 
verstorende geluiden op de omgeving.  

7. Onderzoek naar het weren van vleermuizen door de productie 
van ultrasoongeluid in de spouw 
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ver, Ecologisch Adviesbureau Viridis bv en Ecologisch adviesbureau NatuurInclu-

sief, noch mag het zonder deze toestemming voor een ander doel gebruikt wor-

den dan waarvoor het vervaardigd is.  

 

Ecologisch Adviesbureau Viridis en Ecologisch Advies- en projectbureau Na-

tuurInclusief zijn niet aansprakelijk voor vervolgschade, alsmede schade die 

voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere 

gegevens verkregen van Ecologisch Adviesbureau Viridis en Ecologisch Advies- 

en projectbureau NatuurInclusief. De opdrachtgever vrijwaart Ecologisch Ad-

viesbureau Viridis en Ecologisch Advies- en projectbureau NatuurInclusief voor 

aanspraken van derden in verband met deze toepassing.  

 

Daarnaast is de natuurwetgeving aan verandering en jurisprudentie onderhevig. 
Ecologisch Adviesbureau Viridis is mede om die redenen lid van het Netwerk 
Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbe-
hartiging van ecologische adviesbureaus. Hierdoor zijn wij zo goed mogelijk op 
de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van ecologie en wetge-
ving. Door de inzet van conform de wet ter zake kundige ecologen, waarborgen 
wij onze onderzoekskwaliteit. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen 
van onverwacht verschijnende of verdwijnende flora of fauna, noch voor de ge-
volgen van veranderende wetgeving of jurisprudentie.  
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1 Inleiding 
 

 

 

 

Dit rapport in onderdeel van een serie adviesrappor-

ten dat is samengesteld in het kader van de pre-SMP 

methodiek die de provincie Utrecht aan het ontwik-

kelen is. Het doel van deze methodiek is om een lega-

lisatievorm en oplossing te bieden voor het conflict 

dat er bestaat tussen gebouwbewonende vleermuis-

soorten en particulieren die hun huis willen na-isole-

ren. Het pre-SMP is een kortdurende ontheffing die 

gebruikt kan worden door gemeentes voor een peri-

ode van maximaal twee jaar, met als voorwaarde dat 

er een gebiedsdekkend onderzoek en ontheffing 

komt voor de gebouwbewonende soorten binnen die 

twee jaar (een SMP).  

 

Binnen het pre-SMP vormt het na-isoleren van 

spouwmuren het grootste risico op het vernietigen 

van verblijfplaatsen. Isoleren van daken vanuit de bin-

nenzijde zal ook plaats kunnen vinden, echter zal hier-

bij de verblijfplaats van vleermuizen of vogels niet fy-

siek worden aangetast. Wel kunnen de klimatolo-

gische condities verslechteren doordat er minder ver-

binding is met het interne klimaat in de gebouwen 

waardoor een verblijfplaats voor soorten op den duur 

mogelijk ongeschikt raakt als verblijfplaats. Dakreno-

vaties waarbij daken worden vervangen en isolatie 

wordt toegepast van buitenaf, valt buiten de scope 

van dit pre-SMP, hier is doorgaans ook een omge-

vingsvergunning voor nodig. 

Dit rapport is een vervolg van het rapport: “Populatie 

inschatting en achtergronddocument beschermde 

gebouwbewonende vleermuissoorten bij particulie-

ren, Pre-SMP voor de Provincie Utrecht” (Snijder 

2021). In dit rapport is voor de gehele provincie 

Utrecht een berekening gemaakt van het aantal die-

ren en het aantal kolonies van de gebouwbewonende 

soorten vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laat-

vlieger, gewone grootoorvleermuis, baardvleermuis), 

daarnaast wordt er aangegeven in welke gemeentes 

en in welke woonkernen kraamkolonies van meer-

vleermuizen en tweekleurige vleermuizen zijn en 

waar mannen(groepen) van meervleermuizen te ver-

wachten zijn, zie Tabel 1.1. Mannelijke dieren van de 

ruige dwergvleermuis en mogelijk kleine dwergvleer-

muis zijn overal in de provincie te verwachten en er 

worden hier geen aantallen gegeven van de populatie 

mannelijke dieren die in de zomer in Nederland ver-

blijven omdat hier moeilijk een inschatting van te ge-

ven is.  

 

Voorliggend rapport geeft een omschrijving van de 

compensatie die zal horen bij een pre-SMP ontheffing 

en een benadering om tot een effectenbeoordeling te 

komen en om een mitigatie/compensatie taakstelling 

per gemeente en woonkern vast te stellen. Er kan zo 

een limiet gesteld worden aan het aantal ingrepen 

dat er binnen het pre-SMP kan worden toegestaan. 

Tabel 1.1 | Lijst met per soort de verblijfsfuncties (SFC’s) die in particuliere grondgebonden woningen in provincie Utrecht kun-
nen voorkomen op basis van gedrag, voorkomen en dichtheden. ZV = zomerverblijf, KV = kraamverblijf, PV = paarverblijf, WV = 
winterverblijf, xxxx = algemeen, xxx = waarschijnlijk, xx = mogelijk, x = zelden. - = n.v.t., * = enkel rondom kraamverblijfplaatsen 
en langs migratieroutes (Snijder 2021, Tabel 2.6), ** = enkel te verwachten in west Utrecht (Ronde venen, Woerden, De Bilt), ~ 
= Tweekleurige vleermuis komt voor in Maarssenbroek, (x) = lage dichtheden, (?) = onbekende gegevens. 

 In spouwmuren Onder daken 

Soort ZV KV PV WV ZV KV PV WV 

Baardvleermuis X X (X)  X X (X)  

Meervleermuis XX* X** XX* (?) XX* X** XX* (?) 

Gewone grootoorvleermuis X X (X) (X) XX XX (X) (X) 

Gewone dwergvleermuis XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX 

Kleine dwergvleermuis (X) (?) (?) (?) (X) (?) (?) (?) 

Ruige dwergvleermuis X - XXX XXX X - XXX XXX 

Laatvlieger XXX XX ? X XXX XX ? X 

Tweekleurige vleermuis X~ X~ - (?) X~ X~ - (?) 
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2 Het concept pre-SMP 
 

 

 

 

2.1 Reikwijdte type gebouwen 
Niet iedereen heeft het voorrecht om te werken met 

een pre-SMP. Deze methodiek is alleen geldig voor 

particulieren met koopwoningen die : 

• Grondgebonden zijn; 
• Geen onderdeel van een appartement of flat zijn. 
 

Bedrijven en andere organisaties zijn uitgesloten, om-

dat de omvang van na-isoleren bij deze partijen vaak 

omvangrijker is en daardoor meer impact heeft op 

beschermde soorten. Deze grotere omvang maakt 

het daarom ook minder financieel belastend om een 

volwaardig ecologisch onderzoek uit te laten voeren 

(met alle daaruit voortvloeiende verplichtingen). Om 

dezelfde reden worden appartementen en flats met 

een VVE uitgesloten. Een andere reden waarom gro-

tere gebouwen (appartementen en flats) worden uit-

gesloten is het risico op de aanwezigheid van kwets-

bare massawinterverblijfplaatsen. 

 

2.2 Reikwijdte type isolatie 
Er zijn verschillende methoden om een woning te na-

isoleren. Omdat iedere vorm van na-isoleren andere 

effecten heeft, is er beoordeeld welke vormen van 

na-isolatie moeten vallen onder het pre-SMP. Hierbij 

is gekeken naar twee factoren, nl.: 

• Effecten op beschermde soorten; 
• Waarschijnlijkheid van toepassing door doelgroep. 

 

Deze selectiecriteria hebben geleid tot de volgende 

vormen van isolatie die vallen onder het pre-SMP: 

• Binnendakisolatie 
• Spouwmuurisolatie 

2.3 Mitigatie en compensatie in het pre-

SMP 
Het pre-SMP bestaat uit een aantal onderdelen die 

zijn gericht op het nemen van mitigerende en com-

penserende maatregelen. Deze mitigerende en com-

penserende maatregelen zijn grofweg in te delen in 

drie categorieën, nl.: 

• Mitigatie ter voorkoming van doden en verwon-
den; 

• Compensatie door particulieren: (Kleine) mitige-
rende maatregelen om nieuwe verblijfplaatsen te 
creëren door de particuliere huizenbezitter zelf; 

• Gemeentelijke-compensatie: (Grote) compense-
rende maatregelen om nieuwe verblijfplaatsen te 
creëren door de gemeente (de ontheffinghouder 
van het Pre-SMP). Deze maatregelen worden ver-
deeld in twee onderdelen, nl.: 

o Eerstegraads gemeentelijke compensa-
tie: Maatregelen die direct bij de start 
van het pre-SMP worden genomen; 

o Tweedegraads gemeentelijke compen-
satie: Maatregelen die direct na afron-
ding SMP-onderzoek worden genomen. 

 

2.4 Mitigeren van doden en verwonden 
Een belangrijk onderdeel van het pre-SMP is het voor-
komen van het doden en verwonden van gebouwbe-
wonende vogels en vleermuizen. Loo Plan heeft in zijn 
rapport (Sinke 2021) uitgewerkt hoe en wanneer 
welke maatregelen genomen moeten worden om het 
doden en verwonden te voorkomen. Voor meer infor-
matie over dit onderwerp wordt doorverwezen  naar 
die rapportage. 
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3 Compensatie - algemeen 
 

 

 

 

In dit hoofdstuk bespreken we het type maatregelen 

die genomen kunnen worden om nieuwe verblijf-

plaatsen te creëren. Allereerst volgt er een toelichting 

op de effectiviteit van voorzieningen. Vervolgens 

wordt per soortfunctiecombinatie (SFC) aangegeven 

welke type voorzieningen geschikt of potentieel ge-

schikt zijn. Daarna wordt in twee aparte hoofdstuk-

ken een uitwerking gemaakt in compensatie door 

particulieren en de gemeentelijke compensatie. 

 

3.1 Welke soorten worden hier beschreven 
Voor de zomer- en paarverblijfplaatsen van baard-

vleermuis, meervleermuis, gewone grootoorvleer-

muis, kleine dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 

en tweekleurige vleermuis wordt ervan uitgegaan dat 

deze soorten mee kunnen liften op de voorzieningen 

die voor de gewone dwergvleermuis of laatvlieger 

worden getroffen. Deze soorten komen in lagere 

dichtheden voor (Snijder 2021) en dus kan ervan uit-

gegaan worden dat de voorzieningen die getroffen 

worden voor de gewone dwergvleermuis en de laat-

vlieger, die in grotere aantallen voorkomen, ook vol-

doende aanwezig zijn voor de overige soorten. De vol-

gende hoofdstukken zullen om deze reden de gewone 

dwergvleermuis en de laatvlieger beschrijven. Voor 

vogels met een jaarrond beschermde nestlocatie 

worden huismus en gierzwaluw beschreven. 

Voor gemeentes met kraamgroepen van meervleer-

muis (Woerden, Ronde Venen en de Bilt) of tweekleu-

rige vleermuis (Stichtse Vecht) zal er met een deskun-

dige op het gebied van deze soorten een plan ge-

maakt moeten worden. De locaties van de kolonies 

meervleermuizen is bekend in Utrecht en de locatie 

van de kraamgroep van tweekleurige vleermuizen is 

niet exact bekend. Ons advies is dan ook voor de ge-

meente Stichtse Vecht om zo spoedig mogelijk in te 

zetten op het opsporen van de kolonie zodat gericht 

een plan kan worden opgesteld voor deze soort. 

 

3.2 Literatuurstudie 
Door middel van een uitgebreide literatuurstudie is 

gekeken welke eisen de verschillende vleermuissoor-

ten stellen aan hun verblijfplaatsen. Daarnaast is ge-

keken welke positieve ervaringen er zijn met voorzie-

ningen. Als bijlage bij dit rapport zijn de uitkomsten 

van deze literatuurstudie toegevoegd (Bijlage A). 

 

3.3 Functionaliteit en bewezen effectiviteit 
Er is altijd veel discussie over de functionaliteit en de 

bewezen effectiviteit van faunavoorzieningen. Vooral 

door de recente uitspraak van de Raad van State 

m.b.t. de Gedragscode Natuurinclusief Renoveren 

(uitspraak 201900294/1/R@ van 21 april 2021) is er 

weer veel aandacht voor dit onderwerp. De discussie 

speelt in principe bij alle soorten, maar in het bijzon-

der bij vleermuizen. Het klopt dat er veel faunavoor-

zieningen worden toegepast die een twijfelachtige 

werking hebben. Dit komt enerzijds door de construc-

tie, maar anderzijds ook door de plaatsing. Het is 

daarom goed om kritisch te zijn op de toegepaste 

voorzieningen, omdat falende voorzieningen kunnen 

bijdragen aan de achteruitgang van een soort.  

Bij de bevoegde gezagen in Nederland, de provincies 

en RVO, is er geen duidelijke definitie van wanneer 

een faunavoorziening effectief bewezen is. De ene 

provincie is al overtuigd als ergens ooit een vleermuis 

in gezien is, terwijl een andere provincie juist weer 

meer verwacht. Dit gebrek aan eenduidigheid maakt 

het ingewikkeld om een duidelijk antwoord te formu-

leren.  

De Zoogdiervereniging geeft aan dat een voorziening 

pas effectief bewezen is als aangetoond is dat een 

vervangende voorziening precies dezelfde functie 

vervangt als verloren gaat en met eenzelfde succes-

factor. Voor kraamverblijven betekent dit dat het 

nieuwe verblijf een vergelijkbaar voortplantingssuc-

ces heeft als de voorziening die komt te vervallen. Dit 

is een begrijpelijke beschrijving van de term effectief 

bewezen. Echter brengt het wel een groot probleem 

aan het daglicht. Om een faunavoorziening op deze 

manier te kunnen onderbouwen is een zeer omvang-

rijk en kostbaar onderzoek nodig. Daarbij moet niet 

vergeten worden dat er veel variabelen zijn die bepa-

len of de voorziening succesvol is. Eén hele 
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belangrijke factor is de locatie waar de voorziening 

komt te hangen. Iedere nieuwe locatie is altijd onder-

hevig aan verschillende factoren en kan daardoor 

nooit als bewezen effectief aangemerkt worden. 

In werkelijkheid is er, zover bekend, geen enkele fau-

navoorziening die dusdanig veel onderzocht is dat 

deze de stempel “effectief bewezen” kan dragen. Er 

zijn type voorzieningen die veelvuldig gebruikt wor-

den, maar waarvan ook heel veel gevallen bekend zijn 

waarin dezelfde type voorzieningen niet bezet zijn. 

Hiermee wordt nogmaals benadrukt dat de locatie 

een belangrijke rol speelt. Zo kan er gerust gesteld 

worden dat een slechte voorziening op een goede 

plaats wellicht meer succesvol kan zijn dan een goede 

voorziening op een slechte plaats. Maar er moet ui-

teraard ingezet worden op een goede voorziening op 

een goede plaats. Omdat er geen faunavoorzieningen 

zijn die passen bij een serieuze interpretatie van de 

term effectief bewezen, ontstaat er een probleem bij 

het alleen accepteren van voorzieningen die effectief 

bewezen zijn. Het komt er dan op neer dat er geen 

toepasbare faunavoorzieningen zijn en dat daarmee 

er geen mogelijkheid is om mitigerende of compense-

rende maatregelen te nemen om nieuwe verblijven te 

creëren. Het is daarom belangrijk dat bevoegde geza-

gen de komende jaren serieus inzetten op het vergro-

ten van de kennis omtrent faunavoorzieningen. Daar-

voor is het noodzakelijk dat er een éénduidige defini-

tie wordt opgesteld voor het begrip effectief bewe-

zen. Vervolgens zouden door middel van goed ge-

structureerde monitoring gegevens verzameld moe-

ten worden.  

Tot het moment dat er meer kennis en ervaring is met 

effectief bewezen maatregelen, wordt geadviseerd 

de volgende definitie te hanteren, nl.: effectief be-

schreven maatregelen. Dit zijn maatregelen waarbij 

onderbouwd is dat de voorziening de beoogde functie 

naar behoren kan vervangen. Hierbij wordt gekeken 

naar de bekende eisen van de betreffende soorten, 

maar ook naar positieve ervaringen. Belangrijke 

elementen hierbij zijn constructie, materiaal, kleur, 

grip etc. Het gaat hierbij dus om een overtuigende be-

schrijving van de kansrijkheid van de voorziening. Als 

bijlage bij dit rapport is een literatuurstudie toege-

voegd per soort en per functie. Deze gegevens kun-

nen als uitgangspunt genomen worden voor het be-

oordelen van een voorziening of voor de ontwikkeling 

van een verblijf, maar het is goed te realiseren dat 

kennis, ervaringen en nieuwe inzichten snel toene-

men. Het is daarom belangrijk dat een ter zake kun-

dige op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en 

inzichten. 

Naast effectief beschreven voorzieningen zijn er ook 

sfc’s waarmee nog erg weinig ervaring is of die zeer 

specifieke eisen stellen. Voor deze sfc’s (zoals kraam-

verblijf laatvlieger) zijn vaak geen standaard maatre-

gelen bekend. Het aanbieden van nieuwe verblijf-

plaatsen is dan ook maatwerk. Dergelijke voorzienin-

gen hebben dan ook een hoog experimenteel gehalte. 

Het is daarbij extra van belang dat beargumenteerd 

wordt waarom de maatwerkvoorziening is ontwik-

keld zoals hij is. Ook hier kan gebruik gemaakt worden 

van de informatie uit de bijlagen bij deze rapportage. 

Echter is het altijd belangrijk dat een deskundige zich 

verdiept in de nieuwste inzichten en ontwikkelingen 

en altijd kritisch blijft over de potentiële effectiviteit. 

Bij voorzieningen met een hoog experimenteel ge-

halte is het des te belangrijker om te monitoren en de 

gegevens openbaar te maken. 

 

3.4 Maatregelen per soort-functiecombina-

tie 
Er zijn voor iedere soortfunctiecombinatie verschil-

lende oplossingen te bedenken voor het aanbieden 

van nieuwe verblijfplaatsen. In onderstaande tabellen 

worden verschillende opties weergegeven (Tabel 3.1 

en 3.2). Onder de tabellen wordt een korte toelichting 

gegeven op de deze type voorzieningen.
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Tabel 3.1 | Overzicht type voorziening per sfc voor gebouwbewonende vleermuizen. Voor uitleg zie paragraaf 3.5 en  
bijlage A. J = Ja, N = Nee, P = Potentie, evt. met speciale aanpassingen, O = Onbekend of zeer afhankelijk van situatie, Winter-
verblijf (streng) ≠ massawinterverblijf 
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Baardvleermuis Zomerverblijfplaats J J J J J J J P 

Meervleermuis Zomerverblijfplaats J P P P J O O P 
Kraamverblijfplaats N N N N N O P P 
Paarverblijfplaats J J J P P P P P 

Gewone grootoorvleermuis Zomerverblijfplaats J J J J J J J P 

Gewone dwergvleermuis Zomerverblijfplaats J J J J J J J P 
 Kraamverblijfplaats N N J J J J J P 
 Paarverblijfplaats J J J J J J J P 
 Winterverblijf (mild) J J J J J J J P 
 Winterverblijf (streng) O P P P P P P P 

Kleine dwergvleermuis Zomerverblijfplaats J J J J J J J J 
 Paarverblijfplaats J J J J J J J J 
 Winterverblijf (mild) P P P P P P P P 
 Winterverblijf (streng) P P P P P P P P 

Ruige dwergvleermuis Zomerverblijfplaats J J J J J J J P 
 Paarverblijfplaats J J J J J J J P 
 Winterverblijf (mild) J J J J J J J P 
 Winterverblijf (streng) O P P P P P P P 

Laatvlieger Zomerverblijfplaats J P P P J O J P 
Kraamverblijfplaats N N P P J O P P 
Winterverblijf (mild) O O O O O O J P 
Winterverblijf (streng) O O O O O O O P 

Tweekleurige vleermuis Zomerverblijfplaats P P P P P O P P 
 Kraamverblijfplaats N N O O P O O P 
 

 
Tabel 1.2 | Voorbeelden van type voorzieningen voor huismus en gierzwaluw. Voor uitleg zie paragraaf 3.5 en bijlage A.  J = 
Ja, N = Nee, P = Potentie, evt. met speciale aanpassingen, O = Onbekend of zeer afhankelijk van situatie. 
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Huismus Nestlocatie (broeden en schuilen) J J J J J P J J P 
Gierzwaluw Nestlocatie (uitsluitend broeden) N J N J N J J N P 
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3.5 Toelichting vleermuisvoorzieningen 
Een aantal vleermuisvoorzieningen wordt hier toege-

licht.  

 

3.5.1 Spouwverblijf 
Binnen het pre-SMP is ervoor gekozen om bij de com-

pensatie door particulieren te werken met spouwver-

blijven. Een spouwmuurverblijf is een verblijfplaats 

die gecreëerd wordt door bij de na-isolatie van 

spouwmuren een bepaalde ruimte vrij te houden van 

isolatiemateriaal. Dit kan bijvoorbeeld door middel 

van het toepassen van spouwborstels. De spouwbor-

stels voorkomen de instroom van isolatiemateriaal. 

Doordat, volgens de isolatiebranche bepaalde isola-

tiematerialen (zoals PU-schuim en UF-schuim) giftige 

dampen produceren, kunnen deze spouwverblijven 

met deze dampen gevuld worden. Echter, volgens de 

isolatiebranche vervliegen deze dampen snel en is 

zo’n verblijf na een paar dagen gifdampvrij. 

 

De afmetingen van een spouwverblijf hangen af van 

de mogelijkheden. Groter is gunstiger voor vleermui-

zen, maar verlaagd het isolerende vermogen van de 

woning. Kleiner is gunstiger voor de isolerende wer-

king van de woning, maar minder aantrekkelijk voor 

vleermuizen. Met de isolatiebranche is overlegd wat 

een goede middenweg kan zijn. Dit heeft geresul-

teerd in twee afmetingen, namelijk 30 x 30 cm en 60 

x 60 cm. De grote afmeting is bedoeld voor de hoge 

zijden van de woning (bijv. kopse kant en op nokzij-

den) en kunnen op deze plekken groter zijn omdat 

daar het effect van een deels niet geïsoleerde spouw 

geringer is. De kleine afmeting is bedoeld voor de la-

gere zijden van woningen (bijv. gootzijden). De 

spouwverblijven worden boven in de spouw gereali-

seerd en dienen aan de bovenzijde niet afgesloten te 

worden, zodat er, in de meeste gevallen, toegang ont-

staat naar het dak, zodat vleermuizen daarheen kun-

nen verplaatsen. Het spouwverblijf dient een open 

stootvoeg te hebben als toegang (een aantal centime-

ters boven de onderste spouwborstel). Figuur 5.1 en 

5.2 illustreren de toepassing van een spouwverblijf. 

 
Figuur 3.1 | Weergave van hoe een spouwverblijf moet wor-
den gerealiseerd in de nok van een kopgevel. Hierbij staat 
de bovenzijde in verbinding met de ruimte onder het dak. 
Groen is spouwborstel. 

 

 
Figuur 3.2 | Weergave van hoe een spouwverblijf moet wor-
den voorzien van een open stootvoeg van 2,5 cm in het bui-
tenblad. 

 

De toepassing van spouwverblijven met bijvoorbeeld 

spouwborstels is, zover bekend nog niet eerder toe-

gepast. Monitoringsgegevens zijn daarom niet voor-

handen. Er kan daarom niet gesteld worden dat deze 

verblijven door middel van onderzoek effectief bewe-

zen zijn. Echter, op basis van expert judgement kan 

aangenomen worden dat dergelijke verblijven functi-

oneel zullen zijn voor zomer- en paarverblijven van 

o.a. gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 

en gewone grootoorvleermuis. De spouwverblijven 

zijn niet geschikt als kraamverblijf, omdat: 

• Het oppervlakte te beperkt is voor een kraam-

groep qua ruimte; 

• Het oppervlakte te beperkt is om voldoende vari-

atie in microklimaat te creëren, o.a. omdat het 

om een enkellaagse ruimte gaat; 

• Er geen uitwijkmogelijkheden zijn voor jonge die-

ren wanneer de temperatuur in het verblijf stijgt 

tot ongunstige hoogte. 

De spouwverblijven met een afmeting van 60 x 60 cm 

kunnen later in het kraamseizoen wel gebruikt wor-

den door kleine groepen vrouwen met zelfstandige 
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jongen die zich van de  “hoofdkraamgroep” afsplit-

sen. De verblijfplaatsen die door deze kleinere groep-

jes worden gebruikt komen qua vereisten overeen 

met zomerverblijfplaatsen. Soms worden verblijf-

plaatsen waar deze afgesplitste vrouwtjes met zelf-

standige jongen verblijven nog als kraamverblijf aan-

geduid. In dit hoofdstuk wordt met kraamverblijf de 

periode bedoeld waarin de jonge vleermuizen immo-

biel en kwetsbaar zijn. In deze periode stellen vleer-

muizen hoge eisen aan hun verblijfplaats. De 60 x 60 

cm spouwverblijven worden niet als geschikt bevon-

den voor deze kwetsbare fase, maar wel voor de af-

gesplitste vrouwen met zelfstandige jongen (die in dit 

hoofdstuk worden beschouwd als grotere zomerver-

blijfplaatsen). 

Een aantal belangrijke redenen om aan te kunnen ne-

men dat de spouwverblijven geschikt zullen zijn voor 

zomer- en paarverblijven van o.a. gewone dwerg-

vleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone groot-

oorvleermuis, zijn: 

• Zoekbeeld: Vleermuizen zijn bekend met open 
stootvoegen als entree tot mogelijke verblijf-
plaatsen in spouwmuren. Open stootvoegen die 
leiden tot de spouwverblijven gemaakt van 
spouwborstels passen daarom goed in het be-
kende zoekbeeld van vleermuizen. 

• De eisen aan zomer- en/ of paarverblijfplaatsen 
van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer-
muis en gewone grootoorvleermuis zijn relatief 
laag. De grote variëteit aan verblijfplaatsen die 
worden aangetroffen met de betreffende functie 
is groot, zoals daklijsten, spouwmuren, loodslab-
ben, raamluiken, reclameborden, dakpannen, ge-
velbetimmering, vleermuiskasten etc. 

• De gemetselde muur waar het spouwverblijf in zit, 
heeft een hoge warmteopslagcapaciteit, waar-
door het binnenklimaat stabieler kan zijn dan in 
bijvoorbeeld externe kasten. 

• Interne verblijven raken minder snel (niet) in verval 
dan de meeste extern geplaatste kasten en zijn 
minder makkelijk ontoegankelijk te maken of te 
verwijderen. 

• In veel gevallen zijn spouwmuren afgedekt en is er 
geen passage mogelijk van dieren tussen de 
spouw en het dak. Met het toepassen van spouw-
verblijven bij de dakrand kan toegang worden ge-
geven aan het dak. Wanneer deze passage moge-
lijk is, beschikken vleermuizen over een grote-
revariatie van klimaatzones. 

 

3.5.2 Kleine externe vleermuiskasten 
Hier wordt bedoeld de vleermuiskasten van klein for-

maat en vaak bestaan uit één of twee lagen. Er 

bestaat een breed scala aan types, maar grofweg kan 

gesteld worden dat de kasten bestaan uit één of twee 

lagen met een oppervlakte van minder dan 0,5 m2. 

Verschillende materialen worden gebruikt voor deze 

kasten, waarbij houtbeton, hout en multiplex de 

meest belangrijke zijn. Kleine externe kasten zijn toe-

pasbaar voor zomer- en/ of paarverblijfplaatsen voor 

gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 

mits voldoende diepte ook gewone grootoorvleer-

muis. Kraamverblijven zijn door de beperkte inhoud 

en beperkte variatie aan binnenklimaten van dit type 

voorziening niet te verwachten. 

 

De voordelen van externe kasten zijn de makkelijke 

plaatsing en de relatief lage kosten t.o.v. grotere 

voorzieningen. Daarnaast is het voordeel ten opzichte 

van spouwverblijven dat er geen concessies gedaan 

hoeven te worden t.o.v. het isolatierendement. Na-

delen zijn o.a. dat bewoners de kasten makkelijker 

weg kunnen halen of ongeschikt kunnen maken en 

dat de kasten de uitstraling van de woning kunnen 

ontsieren. 

 

Grote externe vleermuiskasten 

Deze vleermuiskasten zijn beduidend groter dan de 

hiervoor besproken kleine externe kasten. De grote 

kasten hebben een binnenruimte van minimaal 1 m2 

en bestaan uit 3 of meer lagen. Deze kasten kunnen 

dienstdoen als zomer- en/ of paarverblijf van gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en (wanneer 

voldoende diep) gewone grootoorvleermuis. Het 

grote volume en de meerdere lagen geven een varia-

tie aan binnenklimaten en kan daardoor geschikt zijn 

als kraamverblijf van gewone dwergvleermuizen. Af-

hankelijk van de vormgeving kunnen dergelijke objec-

ten mogelijk ook bruikbaar zijn voor zomer- en kraam-

verblijf laatvlieger. Echter, er zijn nog zeer weinig er-

varingen met laatvlieger en vleermuiskasten, waar-

door vleermuiskasten niet zomaar gezien mogen wor-

den als een afdoende mitigerende of compenserende 

maatregel. 

 

Een grote externe vleermuiskast heeft verder de-

zelfde nadelen als de kleine externe kasten, maar zijn 

daarnaast meestal forser van prijs. 

 

3.5.3 Inmetselkasten 
Inmetselkasten worden veelvuldig toegepast. Ze zijn 

er in diverse afmetingen en in diverse materialen, zo-

als houtbeton, keramiek, multiplex en zelfs van EPS 

(piepschuim). De aanschafprijs varieert, maar bij alle 
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kasten geldt dat het plaatsen een forse kostenpost 

kan zijn wanneer deze in bestaande bouw ingebouwd 

moeten worden. Voordeel is dat deze kasten net als 

de spouwverblijven onzichtbaar zijn en minder mak-

kelijk ongeschikt gemaakt kunnen worden. Het na-

deel is dat de ruimte beperkt is en dat deze niet mak-

kelijk aangesloten kan worden op het dak om daar-

heen toegang te verschaffen. 

 

3.5.4 Gevelbetimmering 
Gevelbetimmering is het aanbrengen van gevelbekle-

ding met daarachter ruimte voor vleermuizen. Tradi-

tioneel wordt dit gedaan met hout, maar ook andere 

materialen kunnen zich hiervoor lenen. De voorzie-

ning bestaat uit één of meerdere lagen. Afhankelijk 

van het volume kan deze voor verschillende soorten 

vleermuizen en voor verschillende functies dienen. 

Ook de “lastigere” soortfunctiecombinaties kunnen 

op dergelijke plekken worden aangetroffen, zoals 

kraamverblijf gewone dwergvleermuis en verschil-

lende typen verblijven voor laatvlieger. 

Gevelbetimmering is altijd maatwerk en daardoor 

kostbaarder dan een kant-en-klare kast. Daarnaast 

heeft gevelbetimmering een groot effect op de uit-

straling van een gebouw en dat is sterk door smaak 

bepaald. 

 

3.5.5 Paalkast vleermuizen 
Paalkasten voor vleermuizen zijn tegenwoordig erg 

populair. Het zijn vleermuisverblijfplaatsen die ge-

plaatst zijn op of aan een paal. Er zijn diverse typen in 

omloop, maar vrijwel allemaal bestaan ze uit meer-

dere lagen die daarnaast ook op alle windrichtingen 

zijn gericht. Het bevoegde gezag ziet paalkasten vaak 

nog als een experimentele maatregel, maar de laatste 

jaren zijn er veel waarnemingen gedaan waaruit is ge-

bleken dat ze functioneel kunnen zijn. Paalkasten zijn 

aangetoond als zomer- en/ of paarverblijf van ge-

wone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis en 

zomerverblijf gewone grootoorvleermuis. De hele 

grote versie is bruikbaar voor kraamverblijf gewone 

dwergvleermuis. Omdat paalkasten pas sinds een 

aantal jaar in grote aantallen worden geplaatst is het 

niet ondenkbaar dat er in de toekomst waarnemingen 

zullen zijn van meer soorten en functies. Het grote 

voordeel van paalkasten is de mogelijkheid deze te 

plaatsen op de meest geschikte locatie voor vleermui-

zen. Je bent immers niet afhankelijk van eventuele ge-

vels die wellicht niet geschikt zijn. Paalkasten zijn ech-

ter wel beduidend duurder dan de eerdergenoemde 

opties. 

3.5.6 Vleermuistorens 
Inmiddels is Nederland bezet met heel veel vleer-

muistorens. De torens lopen enorm uiteen in afme-

tingen, vorm, materiaal en constructie. De successen 

zijn echter minstens zo variabel. Omdat de mogelijk-

heden zeer uiteenlopend zijn, is de betrokken des-

kundigheid van groot belang om succes te behalen. In 

potentie zijn alle sfc’s van gebouwbewonende vleer-

muizen te verwezenlijken in vleermuistorens, echter 

sommige sfc’s stellen erg veel eisen en ontbreekt op 

dit moment nog de kennis over hoe deze eisen in een 

vleermuistoren verwerkt kunnen worden.  Vleermuis-

torens zijn kansrijk, maar ook erg kostbaar. 

 

3.6 Toelichting vogelvoorzieningen 
 

3.6.1 Inbouwkasten 
Voor gierzwaluwen en huismussen zijn er speciale in-

bouwkasten. Deze inbouwkasten worden geplaatst in 

het metselwerk bij zowel nieuwbouw bij oudbouw. Bij 

nieuwbouw zijn de kasten makkelijk te plaatsen en 

zijn er weinig extra kosten gemoeid. Het plaatsen in 

oudbouw is kostbaarder. Immers moet de muur wor-

den open gezaagd en na plaatsing weer worden ge-

dicht.  

 

3.6.2 Externe kasten 
Externe kasten voor huismussen en gierzwaluwen 

worden veelvuldig toegepast en vaak met groot suc-

ces. Ze worden aangeboden in diverse varianten. Mits 

goed geplaatst, kunnen ze snel in gebruik genomen 

worden. Ze zijn vaak relatief laag in kosten. 

 

3.6.3 Tillen 
Tillen zijn er voor huismussen en gierzwaluwen. Het 

zijn vrijstaande objecten die geplaatst kunnen wor-

den zonder afhankelijk te zijn van bestaande gevels. 

Dit heeft als voorkeur dat daarbij de meest gunstigste 

locatie gekozen kan worden. Tillen worden met wis-

selend succes toegepast. Dit kan onder andere te ma-

ken hebben met het zoekbeeld van deze soorten. 

Vooral bij gierzwaluw kan het wat langer duren voor-

dat deze een til in gebruik neemt.  

Tillen zijn aanzienlijk duurder dan losse nestkasten 

voor aan gevels. 

 

3.6.4 Faunatoren 
Vergelijkbaar qua voordelen met tillen, maar vaak 

met meer mogelijkheden in de constructie. Faunato-

rens zijn echter wel duurder dan tillen.
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4 Compensatie door particulieren 
 

 

 

 

Compensatie door particulieren is de compensatie 

die bij iedere woning wordt toegepast die onder het 

pre-SMP na-geïsoleerd gaat worden. Wanneer alle 

woningen deze maatregelen nemen, wordt er een 

groot aantal verblijven gecreëerd. Ook plekken waar 

nu geen geschikte verblijven aanwezig zijn, worden 

op deze manier interessanter voor vleermuizen en ge-

bouwbewonende vogels. Uiteraard is er het risico dat 

een deel van de verblijfplaatsen op onjuiste plekken 

wordt gecreëerd, maar door voorlichting dient dit tot 

een minimum te worden beperkt. Echter, zelfs als een 

klein percentage niet juist wordt aangebracht is het 

totale nieuwe aanbod groter dan voorheen. Het is wel 

goed om op te merken dat de compensatie door par-

ticulieren niet altijd één op één de functie kan vervan-

gen die mogelijk verloren gaat. Vooral de grotere en 

“lastigere” verblijfplaatsen worden niet gecompen-

seerd door deze compensatie. In dit hoofdstuk wordt 

op basis van het vorige hoofdstuk een selectie ge-

maakt van typen voorzieningen die geëist kunnen 

worden van particulieren.  Vervolgens wordt er ver-

der gegaan met de beschrijving van hoeveel voorzie-

ningen toegepast dienen te worden. 

 

4.1 Geschiktheid maatregelen t.o.v. parti-

culieren 
De verschillende genoemde opties uit het vorige 

hoofdstuk zijn niet allemaal aantrekkelijk voor parti-

culieren, omdat sommige voorzieningen erg bewer-

kelijk of kostbaar zijn. In het onderstaande overzicht 

(Tabel 4.1) wordt per type voorziening aangegeven of 

deze hoge kosten met zich meebrengen en of ze mak-

kelijk zijn aan te brengen. 

 

Vleermuizen 

Voor particulieren is het compenseren voor vleermui-
zen het handigste en goedkoopste om dit te doen 
door middel van spouwverblijven. Het daaropvol-
gende alternatief is het toepassen van externe vleer-
muiskasten. 
 
Huismussen en gierzwaluwen 

Voor huismussen en gierzwaluwen is het plaatsen van 
externe kasten de meest voordelige en handige optie. 
 
De hierboven beschreven voorzieningen worden ver-
der in dit document gebruikt als toepasbare voorzie-
ningen door particulieren. 

 
Tabel 2.1 | Aantrekkelijkheid type voorzieningen voor particulieren op basis van kosten en uitvoerbaarheid. 

Type voorziening Kosten Aanbrengen Compensatie particulier 

Spouwruimte vleermuizen (max. 60x60) ++ ++ Ja, makkelijk toepasbaar wanneer mogelijk. 
Grote inmetselkast vleermuizen - -- Ja, maar kostbaar 
Inbouw huismuskast - -- Ja, maar kostbaar 
Inbouw gierzwaluwkast - -- Ja, maar kostbaar 
Kleine externe kast vleermuizen + ++ Ja, makkelijk toepasbaar 
Grote externe kast vleermuizen - - Ja, makkelijk toepasbaar, maar kostbaar 
Externe huismuskast + ++ Ja, makkelijk toepasbaar 
Externe gierzwaluwkast + ++ Ja, makkelijk toepasbaar 
Gevelbetimmering vleermuizen - - Ja, maar kostbaar 
Paalkast/ huismus- of gierzwaluwtil - - Ja, maar kostbaar 
Vogelschoot aanpassing + - Ja, maar veel werk. 
Vleermuis- of faunatoren -- -- Nee, erg kostbaar en neemt veel ruimte in 

Kosten 
++ Zeer goedkope oplossing 

 
--  Erg kostbare oplossing 

 

Aanbrengen 
++ Zeer makkelijk (met bijv. ladder) 

 
-- Erg intensief en specialistisch 
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4.2 Wanneer en hoeveel voorzieningen per 

woning 
Het aantal voorzieningen dat er per woning gecreëerd 

dient te worden, is niet gebaseerd op het aantal te 

verwachten verblijfplaatsen dat verloren zal gaan, 

maar is bepaald op basis van wat redelijkerwijs te ver-

wachten is van een particuliere huizenbezitter (kos-

ten en draagvlak), het type woning (vrijstaande wo-

ning, tussenwoning of hoekwoning) en het type isola-

tie (dak- en/ of spouwisolatie). Er is niet voor gekozen 

om het aantal nieuwe verblijfplaatsen te baseren op 

de inschatting van het aantal verblijfplaatsen dat ver-

loren zal gaan, omdat dit zeer complex is. Enerzijds is 

dat afhankelijk van het type woning, maar ook van het 

succesvol toepassen van de voorzieningen. Daarnaast 

heeft het ook met spreiding van kolonies te maken 

die vooraf niet bekend zijn (zoals van huismus) en 

daardoor onmogelijk is in te schatten. Er is daarom 

gekozen voor een standaard aantal verblijven per wo-

ning. Dit maakt het bepalen van het aantal verblijven 

simpel, laagdrempelig en minder foutgevoelig omdat 

er bij ieder initiatief hetzelfde wordt voorgeschreven.  

Zoals eerder aangegeven is de compensatie door par-

ticulieren alleen geschikt voor het vervangen van zo-

mer-, paar- en milde winterverblijven. De mitigatie 

van andere functies (kraamverblijven) worden uitge-

voerd door de gemeenten en niet door particulieren. 

 

Alleen spouwmuurisolatie 

• Huismus/ gierzwaluw: geen nieuwe verblijfplaat-
sen creëren, omdat het relatief weinig voorkomt 
dat deze soorten los in een spouwmuur van een 
grondgebonden woning broeden. 

• Vleermuizen: Per gevel een spouwverblijf aanbren-
gen. Aan de lage zijden van muren (bijv. gootzij-
den) dienen deze spouwverblijven een afmeting 
van 30 x 30 cm te hebben. Op de hoge zijden van 
muren (bijv. nokzijde en kopse kant) dienen de 
spouwverblijven 60 x 60 cm te zijn. 

• Wanneer spouwverblijven niet toepasbaar zijn, 
dient per gevel een externe kast geplaatst te wor-
den. 

 

Dakisolatie (intern) in combinatie met spouwmuur-

isolatie 

• Huismus/ gierzwaluw: Per gevel worden 2 externe 
nestverblijven aangeboden die zowel voor huis-
mus en gierzwaluw geschikt zijn. 

• Vleermuizen: Zelfde als bij alleen spouwmuurisola-
tie 

 

 

Dakisolatie (intern) zonder spouwmuurisolatie 

Variant 1 als spouwmuur al geïsoleerd is: 

• Huismus/ gierzwaluw: Zelfde als bij dakisolatie in 
combinatie met spouwmuurisolatie 

• Vleermuizen: Per gevel één externe vleermuiskast. 
Het toepassen van spouwverblijven is immers 
niet mogelijk, doordat deze reeds gevuld zijn. 

 

Variant 2 als spouwmuur niet geïsoleerd is en niet ge-

isoleerd gaat worden: 

• Huismus/ gierzwaluw: Zelfde als bij dakisolatie in 
combinatie met spouwmuurisolatie 

• Vleermuizen: Geen maatregelen vereist als spouw-
muur toegankelijk blijft. Toepassen van spouw-
muurverblijven in een spouwmuur die nog leeg is, 
heeft geen meerwaarde. Wanneer de spouw-
muur niet toegankelijk is of een spouwmuur af-
wezig is, dan dient er per gevel één externe vleer-
muiskast aangeboden te worden. 

 

Wij adviseren voor de isolatiebranche een duidelijk 

en helder en rijk geïllustreerd document op te stellen 

die kan dienen als handleiding. Zodat duidelijk is hoe 

men voorzieningen moet aanbrengen en hoeveel. Dit 

is noodzakelijk om misinterpretatie en foutieve toe-

passing te voorkomen. 

 

4.3 Toelichting typen 
Eerder is al gesproken over de verschillende typen 

maatregelen die toepasbaar zijn, waarna een selectie 

is gemaakt van de geadviseerde typen die verplicht 

dienen te worden binnen het pre-SMP. Hieronder 

wordt kort weergegeven waar deze voorzieningen 

aan dienen te voldoen. 

 

4.3.1 Spouwmuurverblijf 
Een spouwmuurverblijf is een verblijfplaats die gecre-

eerd wordt door bij de na-isolatie van spouwmuren 

een bepaalde ruimte vrij te houden van isolatiemate-

riaal. Geadviseerd wordt dat deze ruimtes, afhanke-

lijk van het type gevel, minimaal 30 x 30 cm of 60 x 60 

cm dienen te zijn. Deze uitsparing moet een open ver-

binding hebben met de ruimte onder het dak en moet 

voorzien worden van een open stootvoeg van mini-

maal 2,5 cm breed.  
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De voorkeur gaat uit naar dit type verblijfplaatsen in 

plaats van naar externe kasten, omdat: 

• Het een goedkope en makkelijke manier om ver-
blijfplaatsen te creëren is; 

• Een spouwmuur profijt heeft van de warmteop-
slagcapaciteit, waardoor deze stabieler in bin-
nenklimaat is; 

• Een spouwmuur goed past bij het zoekbeeld van 
vleermuizen naar verblijfplaatsen; 

• Interne verblijven minder makkelijk in verval raken 
en daardoor een langere levensduur hebben. 

 

4.3.2 Vleermuiskast type pre-SMP 
Wanneer spouwverblijven niet toepasbaar zijn, is het 

plaatsen van externe vleermuiskasten noodzakelijk. 

Omdat er een grote verscheidenheid aan vleermuis-

kasten beschikbaar zijn en deze sterk in kwaliteit va-

riëren, wordt hier aangegeven waar de externe vleer-

muiskast minimaal aan moet voldoen.  

 

• Minimaal 3 lagen waarin de vleermuizen kunnen 
verblijven, omdat meerdere lagen meer variatie 
in microklimaten geeft. Variatie in microklimaten 
vergroot de kans op een geschikt binnenklimaat 
en het verkleint de kans op oververhitting. 

• Bij voorkeur heeft de achterste laag geen achter-
wand, zodat de achterkant gevormd wordt door 
de gevel. Gevels hebben een grotere warmteop-
slagcapaciteit, waardoor de warmte van de muur 
’s nachts langzaam afgegeven kan worden aan de 
achterste laag in de kast. Wanneer de gevel erg 
glad is (zoals beton of bij gekeimde muren) dient 
wel een achterwand met landingsplank aanwezig 
te zijn, zodat vleermuizen de kast kunnen betre-
den. 

• De verschillende lagen hebben bij voorkeur een va-
riatie aan dieptes tussen bijvoorbeeld 15 en 35 
mm. 

• De kleur van de kast is bij voorkeur licht (bijvoor-
beeld houtkleur, licht grijs of licht groen) om de 
kans op oververhitting te verkleinen. Donkere 
kasten (bijv. zwart, antraciet of donkergroen) 
mogen alleen geplaatst worden op plekken waar 
de kasten vrij zijn van zonbeschijning. 

• De interne oppervlakte per laag moet minimaal 
600 cm2 zijn. 

• Als materiaal zijn er verschillende mogelijkheden. 
Belangrijk is dat de voorziening een minimale le-
vensduur heeft van 15 jaar. Vleermuiskasten 
worden in verschillende materialen aangeboden 
met verschillende levensduren. Hierbij valt te 
denken aan verschillende soorten hout, multiplex 
en houtbeton. Multiplex heeft vaak een korte tot 

middellange levensduur (1 tot 5 jaar). Hout is in 
verschillende soorten verkrijgbaar met een groot 
verschil in levensduur (onbehandeld vuren < 5 
jaar, hydro-thermisch verduurzaamd hout > 25 
jaar).  

• Combinatiekasten waar vleermuizen en huismus of 
gierzwaluw gezamenlijk in kunnen verblijven zijn 
mogelijk, maar de verblijven van vleermuizen en 
vogels dienen gescheiden te zijn van elkaar zodat 
de dieren niet bij elkaar in de verblijfplaats zitten. 

 

4.3.3 Vogelkasten 
Ook vogelkasten zijn verkrijgbaar in verschillende ty-

pes. De nestkasten die gebruikt worden als pre-SMP 

compensatie dienen zowel geschikt te zijn voor huis-

mussen als ook voor gierzwaluwen. Gierzwaluwen 

broeden niet in huismuskasten, maar huismussen wel 

in gierzwaluwkasten. Daarom dienen de nestkasten 

die toegepast worden, geschikt te zijn voor gierzwa-

luwen. Bovendien hebben gierzwaluwkasten nog als 

voordeel dat deze ook vaak gebruikt kunnen worden 

door andere kleine zangvogels, zoals koolmees, pim-

pelmees, zwarte roodstaart en spreeuw. 

• De binnenmaten van de nestruimte moet minimaal 
35 cm (breedte) x 13 cm (diepte) x 13 cm (hoogte) 
zijn. 

• De opening moet 7 x 3 cm zijn en niet hoger dan 2 
cm boven de bodem gepositioneerd zijn. 

• Als materiaal zijn er verschillende mogelijkheden. 
Belangrijk is dat de voorziening een minimale le-
vensduur heeft van 15 jaar. Vogelkasten worden 
in verschillende materialen aangeboden met ver-
schillende levensduren. Hierbij valt te denken 
aan verschillende soorten hout, multiplex en 
houtbeton. Multiplex heeft vaak een korte tot 
middellange levensduur (1 tot 5 jaar). Hout is in 
verschillende soorten verkrijgbaar met een groot 
verschil in levensduur (onbehandeld vuren < 5 
jaar, hydro-thermisch verduurzaamd hout > 25 
jaar).  

• Nestkasten met meerdere compartimenten (met 
meerdere nestverblijven in één kast) zijn toepas-
baar. Deze zijn verkrijgbaar in bijvoorbeeld dub-
bele kasten of tripel kasten. Als er in ieder geval 
maar gekozen wordt voor die variant die ook ge-
schikt is voor gierzwaluwen. 

• Combinatiekasten waar vleermuizen en huismus of 
gierzwaluw gezamenlijk in kunnen verblijven zijn 
mogelijk, maar de verblijven van vleermuizen en 
vogels dienen gescheiden te zijn van elkaar zodat 
de dieren niet bij elkaar in de verblijfplaats zitten. 
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5 Gemeentelijke compensatie (eerstegraads) 
 

 

 

 

Naast de compensatie door particulieren bevat het 

pre-SMP ook maatregelen die de gemeentes moeten 

uitvoeren. De gemeentelijke inspanning bestaat uit 

twee onderdelen, namelijk een eerstegraads com-

pensatie en een tweedegraads compensatie. Eerste-

graads compensatie is de compensatie die bij aan-

vang van het pre-SMP gerealiseerd zal zijn. De twee-

degraads compensatie wordt later gerealiseerd op 

basis van de resultaten van het SMP onderzoek. In dit 

hoofdstuk wordt de eerstegraads compensatie be-

sproken. 

 

5.1 Wat is eerstegraads gemeentelijke com-

pensatie 
Eerstegraads gemeentelijke compensatie is compen-

satie die wordt uitgevoerd voordat het pre-SMP in 

werking zal treden. Het zijn maatregelen die gericht 

zijn op het verschaffen van nieuwe verblijfplaatsen 

voor kraamkolonies gewone dwergvleermuis en laat-

vlieger. Dit type verblijfplaatsen wordt niet gecom-

penseerd door particulieren. De eerstegraads com-

pensatie wordt noodzakelijk geacht omdat veel maat-

regelen voor kraamverblijf laatvlieger en gewone 

dwergvleermuis nog experimenteel zijn. De werking 

daarvan is onvoldoende duidelijk en zijn daardoor 

niet effectief bewezen, maar zijn ook nog onvol-

doende om de effectiviteit goed te beschrijven. Door 

het toepassen van de eerstegraads compensatie kan 

kennis en ervaring worden opgedaan, zodat deze ho-

pelijk kunnen leiden tot effectieve maatregelen voor 

het SMP dat na het pre-SMP in werking zal gaan. Het 

is daarom wel belangrijk dat de experimentele voor-

zieningen goed worden gemonitord en onderzocht. 

Wij adviseren daarbij dat de onderzoeken en monito-

ring gestandaardiseerd worden voor alle deelne-

mende gemeenten. Daarbij gaat de voorkeur naar 

een coördinatie vanuit de provincie, zodat resultaten 

goed te vergelijken zijn en er maximaal rendement 

gehaald kan worden in het leren van de onderzoeken. 

 

5.2 Hoeveel eerstegraads gemeentelijke 

compensatie 
De hoeveelheid eerstegraads compensatie wordt ge-

baseerd op het aantal kraamverblijven laatvlieger en 

gewone dwergvleermuis dat volgens het pre-SMP 

model wordt ingeschat. De ratio waarin deze worden 

gecompenseerd is 1 op 1. Als bijvoorbeeld uit het mo-

del blijkt dat in een gemeente bij particuliere na-iso-

latie drie kraamverblijven van gewone dwergvleer-

muis en twee kraamverblijven van laatvlieger zullen 

verdwijnen, is de compensatieopgave drie nieuwe 

kraamverblijven voor gewone dwergvleermuis en 

twee voor laatvlieger. Het type voorziening en de lo-

catie van de voorzieningen dienen bepaald te worden 

door een ter zake kundige.
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6 Gemeentelijke compensatie (tweedegraads)  
 

 

 

 

Naast eerstegraads compensatie is er ook de tweede-

graads compensatie door gemeentes. De eerste-

graads compensatie wordt voor aanvang van het pre-

SMP uitgevoerd. De tweedegraads compensatie 

wordt uitgevoerd gedurende het pre-SMP. In dit 

hoofdstuk wordt deze tweedegraads compensatie 

uitgelegd. 

 

6.1 Vleermuisonderzoek 
De aantasting van de particuliere na-isolatie onder 

het pre-SMP is ingeschat op basis van het pre-SMP 

model. Echter, het modelmatig werken heeft twee 

belangrijke nadelen, nl.: 

• Het werkelijke aantal verblijfplaatsen is onbekend 
en kan hoger of lager liggen dan het aantal op ba-
sis van een model. 

• De verspreiding van de vleermuiskolonies is onbe-
kend. 

Het creëren van het juiste aantal verblijfplaatsen en 

het creëren op de juiste locatie is daarom niet goed 

te bepalen. Om dit te bepalen is een echt vleermuis-

onderzoek noodzakelijk. Hiermee kunnen de aanwe-

zige kraamverblijven in aantal en spreiding in kaart 

worden gebracht. 

Het is noodzakelijk dat direct na het verkrijgen van 

het pre-SMP gestart gaat worden met een volwaardig 

vleermuisonderzoek dat ook noodzakelijk is voor het 

uiteindelijke SMP. Direct na het uitvoeren van het 

kraamonderzoek (eind juli) is bekend waar en hoeveel 

kraamverblijven aanwezig zijn en kan gestart worden 

met het bepalen van de tweedegraads compensatie.  

De tweedegraads compensatie wordt bepaald aan de 

hand van het aantal kraamverblijven dat is aangetrof-

fen in de woningen die vallen in de categorie van het 

pre-SMP. Voorbeeld: Na het kraamonderzoek zijn 8 

kraamverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis 

aangetroffen in een gemeente,  vijf van deze kraam-

verblijfplaatsen bevinden zich in scholen, flatgebou-

wen, woningen van woningbouw etc. en drie kraam-

verblijfplaatsen bevinden zich in particuliere grondge-

bonden koopwoningen. Deze drie kraamverblijven 

vormen dan de basis voor verdere maatregelen. Het 

ratio waarmee gecompenseerd dient te worden is 1 

op 4, zoals dat heden te dagen vaak als standaard 

wordt aangehouden. Er is ons inziens geen goede re-

den aan te geven waarom daar van af geweken dient 

te worden. Dit ratio geldt voor gewone dwergvleer-

muis en voor laatvlieger. In het geval van het voor-

beeld dienen er dus 12 nieuwe kraamverblijven voor 

gewone dwergvleermuis gerealiseerd te worden. 

De afstand waarbinnen deze nieuwe kraamverblijven 

gerealiseerd moeten worden is 200 meter vanaf de 

huidige verblijfplaats. Deze afstand wijkt af van het 

Kennisdocument gewone dwergvleermuis. Dit met 

als doel een extra aantal kraamverblijfplaatsen te cre-

eren binnen het netwerk van de kraamgroep. De 200 

meter afstand is bepaald op basis van de gemiddelde 

afstand die ligt tussen kraamverblijven in een net-

werk. Deze afstand ligt voor zowel laatvlieger als ge-

wone dwergvleermuis binnen deze range (Snijder 

2021). 

Het type en de daadwerkelijk locatie van de nieuwe 

voorzieningen dienen bepaald te worden door een 

ter zake kundige met aantoonbare ervaring en kennis 

op het gebied van vleermuisverblijfplaatsen. 

De realisatie van deze tweedegraads compensatie 

dient direct aansluitend aan het kraamonderzoek 

plaats te vinden. Dat betekent dat deze in augustus 

worden uitgewerkt en niet gewacht wordt op de re-

sultaten van het paaronderzoek of op de voltooiing 

van het rapport.  

Wanneer effectieve maatregelen van de eerstegraads 

compensatie aanwezig zijn binnen de zone (200 me-

ter) waarin tweedegraads compensatie uitgevoerd 

moet worden dan mag deze meegeteld worden als 

tweedegraads compensatie. Voorbeeld: Een aange-

troffen kraamverblijf gewone dwergvleermuis in een 

particuliere koopwoning is aangetroffen en daarvoor 

dienen 4 nieuwe kraamverblijven gerealiseerd te 

worden. Dit dient dan plaats te vinden binnen 200 

meter van de bestaande verblijfplaats. Op 120 meter 

van de bestaande verblijfplaats is in het kader van 

eerstegraads compensatie al een kraamverblijf gere-

aliseerd die behoort tot een effectief type. Deze mag 

meegerekend worden als onderdeel van de tweede-

graads compensatie. Dit betekent dat er dus nog drie 

nieuwe kraamverblijven gerealiseerd hoeven te wor-

den. 
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7 Eisen verblijfplaatsen (gemeentelijke compensatie) 
 

 

 

 

De gemeentelijke compensatie bestaat uit maatrege-

len voor kraamverblijven van laatvlieger en gewone 

dwergvleermuis. En in enkele woonkernen voor de 

meervleermuis of tweekleurige vleermuis. Van ge-

wone dwergvleermuis zijn inmiddels vrij veel posi-

tieve ervaringen met het aanbieden van nieuwe ver-

blijfplaatsen. Voor laatvlieger is dat een ander ver-

haal. Daar zijn zeer weinig succesvolle compensaties 

bekend voor kraamverblijven. Voor laatvlieger, en in 

mindere mate voor gewone dwergvleermuis, zijn 

nieuwe verblijfplaatsen vooral experimenteel en be-

staan uit maatwerk. Een ter zake kundige dient situa-

tie specifiek te beoordelen welke maatregelen suc-

cesvol zijn. Hierbij zijn een aantal zaken van groot be-

lang, nl.: 

• Kwaliteit locatie:  
o Ligt deze binnen het bereik van de soort 

en is deze vindbaar. 
o Is de positionering gunstig (toegankelijk-

heid, binnenklimaat). 
• Kwaliteit plaatsing: 

o Levensduur 
• Kwaliteit constructie: 

o Toegang 
o Omvang 
o Afvoer ontlasting 
o Klimaatzones 

• Kwaliteit materiaal: 
o Binnenklimaat 

o Levensduur verblijfplaats 

 

Een ter zake kundige dient bovenstaande elementen 

mee te nemen, maar dient daarbij uiteraard ook de 

ecologische vereisten van de soort en beoogde func-

tie mee te nemen. Het realiseren van nieuwe verblijf-

plaatsen hoeft niet altijd te bestaan uit het toepassen 

van vleermuiskasten. Het behoeft de voorkeur om te 

kijken naar kansen bij bestaande objecten om die aan 

te passen.  

Als bijlage bij dit rapport zijn de resultaten toege-

voegd van een literatuurstudie naar verschillende ge-

bouwbewonende vleermuissoorten. Deze literatuur-

studie heeft zich gericht op het in kaart brengen van 

bekende eisen van vleermuizen aan hun verblijfplaats 

alsmede bekende eigenschappen van verblijfplaatsen 

die gebruikt zijn. Gedurende het uitvoeren van de 

literatuurstudie blijkt dat er veel versnipperde infor-

matie is, maar dat er relatief weinig bekend is om-

trent de verblijfplaatseisen. De informatie uit de bijla-

gen is een handreiking aan diegene die een passende 

compensatie dient te bepalen. Het is daarbij wel aan 

te bevelen alert te blijven op nieuwe kennis en erva-

ring die beschikbaar komt over verblijfplaatsen van 

vleermuizen. In het geval van meervleermuizen en 

tweekleurige vleermuizen is het advies om een expert 

op het gebied van deze soorten te betrekken bij de 

maatregelen die genomen gaan worden. 

 

Hieronder volgt voor gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger een korte beschrijving omtrent nieuwe 

verblijfplaatsen. 

 

Gewone dwergvleermuis 

Met deze soort zijn relatief de meeste ervaringen. 

Compensatie van kraamverblijven kan bestaan uit 

verschillende opties, zoals grote kraamkasten (zoals 

de Korsten-kast) worden veelvuldig toegepast. Deze 

kasten bestaan uit meerdere lagen en zijn soms deels 

voorzien van isolatie. Kraamgroepen van meer dan 

100 exemplaren zijn aangetroffen. Het is een betrek-

kelijk makkelijke maatregel, omdat deze standaard 

verkrijgbaar zijn. Het is wel aan te bevelen te kiezen 

voor materiaal met een lange levensduur en voor een 

gedegen bevestiging aan de gevel. Enerzijds zodat de 

voorziening langer functioneel blijft, maar anderzijds 

om te voorkomen dat aftakelende kasten (deels) van 

de gevel vallen. De kasten hebben namelijk een fors 

gewicht en schade aan mensen en objecten moet 

voorkomen worden. Paalkasten kunnen ook gebruikt 

worden door kraamkolonies, maar de meest toege-

paste paalkasten zijn daarvoor naar alle waarschijn-

lijkheid te klein. Grote paalkasten die bijvoorbeeld 

zijn opgebouwd uit meerdere kraamkasten zijn toe-

pasbaar. Door middel van betimmering kan een maat-

werk kraamverblijf gerealiseerd worden. Deze kan 

eventueel worden uitgevoerd met meerdere lagen. 

Vleermuistorens zijn in potentie ook toepasbaar voor 

deze functie, maar ook daarbij geldt dat deze dan 

voorzien moet zijn van de juiste verblijfplaatsen. 

Voordeel van paalkasten en torens is dat deze op een 
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plek gezet kunnen worden die mogelijk interessanter 

is dan een voorziening aan een gevel. 

Bij nieuwbouw is het goed mogelijk om voorzieningen 

te treffen voor vleermuizen. Dit kan bestaan uit ruim-

tes vrijhouden in de spouw of het toepassen van in-

gebouwde kraamkasten.  

Bij alle voorzieningen moet rekening gehouden wor-

den met een minimale oppervlakte aan verblijfplaats 

in de voorziening van 1m2. Dit is de minimale grootte, 

dus groter is sterk aan te bevelen. 

 

Laatvlieger 

Laatvlieger is een lastige soort om verblijfplaatsen 

voor te compenseren. De soort is vrij algemeen in Ne-

derland, maar er is nog weinig bekend over het aan-

bieden van goede kunstmatige verblijfplaatsen. De 

verwachting is dat de soort of heel kritische eisen stelt 

nieuwe verblijfplaatsen te accepteren of dat de soort 

conservatief is en niet makkelijk verplaatst. Al met al 

is de kennis over deze soort te klein om een voorzie-

ning te kunnen aanbieden met een grote kans op suc-

ces. Bij compensatie is het daarom noodzakelijk te kij-

ken naar de eigenschappen van de bestaande verblijf-

plaatsen en iets te creëren dat daarbij goed past. 

Eventueel kan overwogen worden of het toepassen 

van het afspelen van sociale geluiden in de nieuwe 

voorzieningen een interessante optie is, ondanks dat 

daar nog weinig mee geëxperimenteerd is. Bijvoor-

beeld bij de rosse vleermuis is gebleken dat geluiden 

van soortgenoten de enige sterke invloed is op het 

vinden van nieuwe holtes in bossen (Ruczynski et al. 

2007). Wanneer een voorziening gecreëerd gaat wor-

den, is het verstandig te kijken naar opties zoals 

gevelbetimmering, aangepaste daken, voorzet ge-

vels, het aanpassen van bestaande gebouwen zoals 

kerken of het creëren van experimentele kasten. Over 

het algemeen lijken het vooral ruimtes te zijn met een 

oppervlakte van meerdere vierkante meters. Bij het 

ontwerpen en ontwikkelen is het goed om op de 

hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van laatvliegerverblijfplaatsen. De soort heeft 

tegenwoordig veel aandacht en er wordt op verschil-

lende manieren geëxperimenteerd. Nieuwe kennis 

kan cruciaal zijn bij het ontwikkelen van nieuwe ver-

blijven. De kennis uit de bijlagen kan gebruikt worden 

als informatiebron.  

 

7.1 Kosten 
De kosten van de compensatie zijn lastig vooraf vast 

te stellen. Dit hangt sterk af van de verwachte model-

aantasting, en de mogelijkheden die er zijn binnen 

een gemeente. Mogelijk dat het verwijderen van een 

rooster in een gebouw al mogelijkheden kan bieden. 

De kosten zijn dan nihil. Een standaard kraamkast 

voor gewone dwergvleermuis kost een paar honderd 

euro. Het aanbrengen van gevelbetimmering kost 

mogelijk al meer dan duizend euro. Paalkasten zijn er 

al vanaf een paar honderd euro, maar de grotere 

kraampaalkasten zijn weer een paar duizend euro. 

Het ontwerpen en bouwen van een vleermuistoren 

kost minimaal € 25.000,-. Het wordt daarom aanbe-

volen om te kijken naar mogelijkheden van reeds aan-

gekondigde activiteiten om daarbij aan te haken zo-

dat voorzieningen relatief simpel te integreren zijn.  
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8 Effectenanalyse verlies verblijfplaatsen  
 

 

 

 

In de pre-SMP methodiek zullen (potentiële) verblijf-

plaatsen vernietigd worden in particuliere grondge-

bonden woningen. Hier is ontheffing voor nodig. Voor 

de ontheffingverlening is ook een effectenanalyse no-

dig. Omdat binnen een gemeente het SMP onderzoek 

nog niet is afgerond is tijdens de pre-SMP periode is 

het niet bekend waar zich de belangrijke verblijfsfunc-

ties bevinden. Ook is er geen zicht op het aantal an-

dere functies dat verloren gaat. Omdat het pre-SMP 

enkel grondgebonden woningen in particulier eigen-

dom betreft zijn kritieke functies zoals massa-winter-

verblijven van gewone dwergvleermuizen in pre-SMP 

gebouwen uitgesloten. In de woningen is er kans op 

overwinterende individuele dieren, kraamverblijven 

of zomer- en/of paarverblijfplaatsen.  

 

Voor na-isolatie van woonhuizen wordt ervan uitge-

gaan dat binnen 10 jaar alle woningen die ervoor in 

aanmerking komen geïsoleerd zullen zijn. Gelijkmatig 

verdeeld zou dat dus uitkomen op 10% van de voor 

isoleren bestemde woningen per jaar. Binnen het pre-

SMP zal deze 10% (potentiële) aantasting gaan gelden 

als een maximum per jaar en wordt deze aantasting 

getoetst. Deze toetsing wordt in de volgende paragra-

ven gepresenteerd. Een gemeente start een pre-SMP 

procedure en moet daarmee gelijk een SMP onder-

zoek starten. Een SMP-onderzoek heeft als doel de 

kritieke functies (waaronder kraamverblijfplaatsen) 

op te sporen en een inschatting te geven van de totale 

populatie in een gemeente. Zomer- en paarverblijf-

plaatsen van enkele of individuele dieren zullen per 

definitie veel gemist worden met een dergelijk onder-

zoeksinspanning. Een pre-SMP aantasting zal (gedeel-

telijk) een ‘blinde’ aantasting inhouden, immers wor-

den er woningen aangepakt die niet onderzocht zijn 

op beschermde soorten. Echter is het afhankelijk van 

wanneer het pre-SMP in gaat hoeveel ‘blinde’ aantas-

ting er zal plaatsvinden op kraamverblijfplaatsen om-

dat vrij snel inzicht kan worden verkregen gedurende 

het onderzoek voor het SMP.  

 

In Tabel 8.1 is weergegeven dat in het meest ongun-

stige scenario de ‘blinde’ aantasting van kraamver-

blijfplaatsen maximaal 17 maanden is en minimaal 5 

maanden. ‘Blinde’aantasting wil zeggen: na-isolatie 

toestaan zonder te weten of er een vleermuisfunctie 

verloren gaat (onder voorwaarde van de kwetsbare 

periodes en het voorkomen van doden en verwon-

den).  

 

8.1 Bijzondere soorten 
In woonkernen waar kraamkolonies van meervleer-

muizen voorkomen (oud-Kamerik (Woerden), Vinke-

veen (Ronde Venen) en Westbroek (de Bilt)) zijn de 

locaties van (een deel van het netwerk) van de kraam-

groep bekend en kunnen binnen het pre-SMP gericht 

compenserende maatregelen plaatsvinden die bin-

nen het netwerk liggen. Voor deze soort is een lan-

gere gewenningsperiode noodzakelijk en ook bestaat 

er geen standaard compensatie voor meervleermuis. 

Dit zal maatwerk betreffen en zal in overleg met een 

meervleermuisdeskundige moeten worden gecre-

eerd.  

 

In Maarssenbroek is daarnaast een van de twee 

kraamkolonies van tweekleurige vleermuizen actief 

die er in Nederland bekend is. De locatie van deze 

groep van ca. 50 dieren is op het moment van schrij-

ven nog niet bekend, de bestaande plaats is door re-

novatie vernietigd en sindsdien is de kraamkolonie 

nog niet teruggevonden in de directe omgeving van 

de oude locatie. Het is raadzaam om in Maarssen-

broek enkel te gaan werken met het pre-SMP wan-

neer de kolonie gelokaliseerd is. ‘Blinde’ werkzaam-

heden aan gebouwen in de vogelwijken in Maarssen-

broek zal niet resulteren in sterfte van dieren omdat 

dit geborgd is in de pre-SMP methodiek, echter zal de 

kolonie voor de komende periode moeten worden 

beschermd tegen nog een verstoring en geforceerde 

herlocatie die het net heeft moeten doorstaan. In de 

volgende hoofstukken wordt steeds gesproken over 

de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger, beide 

gebouwbewonende soorten die over de gehele pro-

vincie in redelijke aantallen aanwezig zijn. Soorten die 

in erg lage dichtheden en ook gedeeltelijk andere 

type verblijfplaatsen gebruiken dan woonhuizen, na-

melijk ruige dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis, 

baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis, wor-

den door maatregelen die het doden en verwonden 

moeten voorkomen beschermd.  
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Tabel 8.1 | Kalender met een overzicht van de pre-SMP periode van een gemeente. Er worden 15 scenario’s weergegeven. 
Waarbij in donkergeel/rood gearceerd de periode dat er niet gewerkt kan worden binnen het pre-SMP omdat vooraf niet on-
geschikt gemaakt kan worden. In augustus van het jaar dat er SMP onderzoek wordt uitgevoerd zullen de resultaten van het 
zomeronderzoek gereed zijn en zijn de locaties van de kraamgroepen bekend. Nu kan de 2e graad compensatie worden toege-
past en kunnen werkzaamheden worden uitgevoerd volgens hetzelfde regime (grijs/gearceerd). Uit dit overzicht is op te maken 
dat er bij een gunstige start maximaal slechts 5 maanden werkzaamheden verricht zullen worden voordat de kraamkolonies in 
kaart gebracht zijn (“blinde” aantasting). In het ongunstige scenario is dit maximaal 17 maanden. De kolommen rechts geven 
het aantal maanden weer dat er 1e of 2e graads compensatie nodig is met daarbij het percentage aantasting t.o.v. het geheel 
samen is dit altijd 20% (later in de rapportage volgt verdere uitleg over de 20%). In de maanden dat er tijdens de start niet 
begonnen mag worden i.v.m. de kwetsbare periode zijn deze maanden wel meegeteld in het totaal van 1e graads aantasting 
(scenario 1 t/m 6 en 8 t/m 12) omdat het totaal aantal aan te tasten verblijven altijd gedeeld wordt door 24 maanden en 
daarom het aandeel aantasting uit deze maanden vanaf het moment dat het toegestaan is alsnog zal plaatsvinden.  

 

Legenda: 

 =Periode van max. 24 maanden dat de pre-SMP loopt vanaf de maand van aanvragen 

 = Winterperiode vleermuizen, donker = pre-SMP maar geen werkzaamheden mogelijk  

 = Kraamtijd vleermuizen, donker = pre-SMP maar geen werkzaamheden mogelijk  

 = SMP onderzoek naar paarverblijfplaatsen 

 = Resultaten van onderzoek naar kraamverblijfplaatsen is bekend (tevens ook het onderzoek naar nestplaatsen) 

 = Periode dat de tweedegraads mitigatie wordt toegepast 

 

Voor de gewone grootoorvleermuis en de baardvleer-

muis zijn aantallen berekend per gemeente op basis 

van dichtheden (Snijder 2021). Deze zijn alleen niet te 

verdelen over de verschillende woonkernen zoals dat 

later in dit rapport wel met de gewone dwergvleer-

muis en de laatvlieger wordt gedaan. Kansberekenin-

gen voor gewone grootoorvleermuis en baardvleer-

muis worden daarom enkel over de gehele gemeente 

gedaan. De soorten kunnen meeliften op maatregelen 

die getroffen worden voor de gewone dwergvleermuis 

en de laatvlieger die in hogere aantallen voorkomen. 

Soorten die in Utrecht niet bekend zijn kraamkolonies 

te hebben of wel voorkomen maar in normale situa-

ties geen verblijfsfuncties hebben in gebouwen wor-

den niet beschouwd. Deze soorten worden op de-

zelfde manier wel beschermd door het voorkomen 

van doden en verwonden. 

 

 

8.2 Vleermuispopulaties en kolonies 
De berekende aantallen dieren van twee soorten 

vleermuizen zijn weergegeven in Bijlage E van het rap-

port (Snijder 2021). Dit zijn inschattingen van popula-

ties gewone dwergvleermuizen en laatvliegers op ba-

sis van dichtheden per km2 over de gehele provincie 

Utrecht die daarna verdeeld zijn over de woonkernen 

met als verdeelsleutel het percentage van de randen 

die in verbinding staan met buitengebied (Zie voor 

complete uitwerking Snijder 2021). Als voorbeeld hoe 

erbinnen het pre-SMP gerekend gaat worden: in een 

willekeurig dorp zouden volgens de pre-SMP inschat-

ting twee kraamkolonies van gewone dwergvleermui-

zen moeten leven en één kraamkolonie van laatvlie-

gers. Wanneer we het gemiddelde aantal verblijfplaat-

sen nemen voor de genoemde soorten (Kader 8.1) dan 

zouden er zich ergens in de woonkern 30 kraamver-

blijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen bevinden 

(op basis van gemiddeld 15 verschillende 

o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

1 k p 9 7,5% 15 12,5%

2 k p 8 6,6% 16 13,3%

3 k p 7 5,8% 17 14,1%

4 k p 6 5,0% 18 14,9%

5 k p 5 4,2% 19 15,8%

6 p k 17 14,1% 7 5,8%

7 p k 16 13,3% 8 6,6%

8 p k 15 12,5% 9 7,5%

9 p k 14 11,6% 10 8,3%

10 k p 14 11,6% 10 8,3%

11 p k 13 10,8% 11 9,1%

12 k p 13 10,8% 11 9,1%

13 k p 12 10,0% 12 10,0%

14 k p 11 9,1% 13 10,8%

15 k p 10 8,3% 14 11,6%

aantal maanden 

"blinde" 

aantasting

1e graads

aantal maanden 

met gerichte 

compensatie

2e graads

2021 2022 2023 2024

p

k
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kraamverblijfplaatsen per kolonie), en 9 kraamverblijf-

plaatsen die de kolonie laatvliegers gebruikt. Op deze 

manier is bepaald hoeveel kraamverblijfplaatsen er in 

een woonkern potentieel aanwezig zijn. Voor het aan-

tal paarterritoria is gerekend met het aantal mannen 

in een populatie, dus de helft van de populatie. En 

voor zomerverblijfplaatsen is gerekend met 4 verblijf-

plaatsen per mannelijk dier. Dit geeft een groot aantal 

paar/zomerverblijven per woonkern. Er zullen dieren 

zijn die meer dan 4 verblijfplaatsen gebruiken, maar er 

zullen veel dieren zijn die in kleine groepjes verblijven 

waardoor dit aantal gemiddeld wordt.  

 
Kader 8.1 | Grootte van een netwerk (kraamgroepen) 

 
 

 

 

 

8.3 Rekenen met gebouwen 
In een worst-case benadering moet je ervan uit gaan 

dat door de aankomende isolatie ingrepen binnen de 

gemeente alle functies op den duur verloren zullen 

gaan als er geen maatregelen worden genomen. Dit is 

met het pre-SMP niet het geval omdat het pre-SMP 

slechts voor maximaal 2 jaar zal gelden en er een maxi-

mum wordt gesteld op het aantal te isoleren wonin-

gen per gemeente (20% van de relevante particuliere 

woningen). Of een willekeurige woning de komende 

periode van 2 jaar na-geïsoleerd zal gaan worden is 

niet met zekerheid vooraf te bepalen. Wel kan er een 

verwachting worden bepaald van het totaal aan wo-

ningen dat voor na-isolatie geschikt is. Dit kan worden 

bepaald door middel van bouwjaar in combinatie met 

het huidige energie-label (Figuur 8.1). 

 

 
Figuur 8.1 | Voorbeeld van hoe het opwaarderen van de ener-

gie labels van woningen wordt aangeprezen. 

 

Woningen in Nederland werden tussen 1925 en 1990 

gebouwd met een luchtspouw zonder/met beperkte 

isolatie en zijn dus in potentie geschikt om als verblijf-

plaats te dienen voor vleermuissoorten als er ge-

schikte invliegopeningen zijn. In combinatie met een 

energie label tussen de C en de G zal een woning in 

aanmerking kunnen komen om de spouwmuur te la-

ten na-isoleren. Zodoende kunnen de berekende 

Het is bekend dat kraamgroepen van gewone 

dwergvleermuizen en laatvliegers wisselen van 

verblijfplaats. Een kolonie heeft daarmee meer-

dere verblijfplaatsen (nodig). Voor de gewone 

dwergvleermuis worden in de beschikbare litera-

tuur 14-16 kraamverblijven per kraamseizoen ge-

geven (Simon et al. 2004), voor laatvlieger is in de-

zelfde literatuur dit getal op 9 gezet. Bij een kraam-

periode van grofweg 60 dagen zou dat betekenen 

dat gewone dwergvleermuizen iedere 4 dagen 

zouden moeten wisselen (als de groep niet op-

splitst) en laatvliegers iedere 6 dagen. Voor de Ne-

derlandse situatie is onvoldoende literatuur om te 

kunnen vaststellen hoeveel verblijfplaatsen deze 

soorten zouden gebruiken. Feyerabend & Simon 

(2000) en Voortman & Bakker (2020) geven infor-

matie over het verhuisgedrag van gewone dwerg-

vleermuizen. Waarbij is vastgesteld dat de dieren 

gemiddeld iedere 10-12 dagen wisselen van ver-

blijfplaats. Dergelijke cijfers suggereren dat er in 

dit geval ca. 6 kraamverblijfplaatsen gebruikt zul-

len worden (als de groep niet opsplitst). Daarnaast 

is met name de periode dat de jongen kaal en hul-

peloos zijn een kritieke periode het duurt circa vier 

à vijf weken voordat jongen van gewone dwerg-

vleermuizen kunnen vliegen. Het kiezen voor 15 en 

9 kraamverblijven per kraamkolonie is daarmee 

naar verwachting een veilige keuze omdat het ze-

ker geen onderschatting zal zijn. Dieren die vaker 

wisselen of zich veel opsplitsen hebben naar ver-

wachting te maken met een ongunstig netwerk of 

ongunstige interne condities, dit is echter slechts 

speculatie en kan tal van oorzaken hebben. 
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aantallen verblijfplaatsen uitgesmeerd worden over 

de relevante gebouwen in een gemeente per woon-

kern. Beperking hierbij is dat het mogelijk is dat een 

deel van dit bepaalde aandeel woningen voor vleer-

muizen in werkelijkheid niet geschikt is en dus de kans 

op aantasting van verblijfplaatsen over het totaal lager 

is dan berekend. Van de oppervlakte die nu in theorie 

nog potentieel geschikt is, zal toch al zeker een deel 

dat niet meer zijn. Uit testen in Overijssel (pers. comm. 

A.J. Haarsma) blijkt dat een overgroot deel van de ja-

ren 60-70 huizen met een laag energie label toch in het 

verleden al wel links en recht wat heeft gedaan. Met 

name spouwmuurvulling met een onbekend middel. 

Daarmee komt het energielabel niet omhoog en is dus 

in GIS-viewers niet terug te zien. In sommige wijken 

bleek bij zo'n test nog maar 5% van de gebouwen de 

spouw nog beschikbaar te zijn. 

 

Er is per gemeente bekend wat het aandeel aan koop-

woningen is en welke woningen grondgebonden wo-

ningen betreft, dus de twee-onder-een-kap woningen, 

rijtjeshuizen en vrijstaande woningen. Op deze manier 

kan de woningvoorraad gecorrigeerd worden omdat 

woningen die niet in particulier eigendom zijn (lees: 

huur / woningbouwcorporaties), of flats en portiekwo-

ningen (VvE’s) volgens de reguliere weg d.m.v. vleer-

muisonderzoek zouden moeten worden onderzocht 

en buiten de scope van het pre-SMP vallen. Eventuele 

schade aan verblijfplaatsen zal voor dergelijke losse 

projecten dan gemitigeerd/gecompenseerd moeten 

worden per project, deze zullen in een SMP ontheffing 

wel meegenomen worden. Het percentage koopwo-

ningen is per gemeente bekend, Tabel 8.2 geeft een 

overzicht van het aandeel koopwoningen per ge-

meente. In het kader van de energietransitie zal iedere 

gemeente een buurtenplan opstellen waarin zichtbaar 

wordt welke opgave er ligt voor de verduurzamings-

slag van particuliere woningen. Vanuit de gehele ge-

bouwenvoorraad in de gemeente kan als het ware een 

filter worden toegepast om de woningen te filteren 

waar ingrepen kunnen gaan plaatsvinden binnen de 

scope van het pre-SMP gaan vallen (Figuur 8.2). Deze 

gegevens worden ruimtelijk gekoppeld want het kan 

zijn dat er complete wijken buiten de scope van het 

pre-SMP vallen doordat het nieuwbouw betreft of bij-

voorbeeld enkel corporatiewoningen zijn. 

 

Tabel 8.2 | Een overzicht van de gemeentes in de provincie 
Utrecht en het percentage van de woningen dat in particulier 
bezit is (bron: CBS 2019). In vetgedrukt de gemeentes die in 
deze rapportage zijn vermeld. 

Gemeente % koopwoningen 

Amersfoort 59% 

Baarn 61% 

Bunnik 75% 

Bunschoten 75% 

De Bilt 61% 

De Ronde Venen 66% 

Eemnes 72% 

Houten 68% 

IJsselstein 64% 

Leusden 71% 

Lopik 75% 

Montfoort 75% 

Nieuwengein 60% 

Oudewater 69% 

Renswoude 74% 

Rhenen 65% 

Soest 64% 

Stichtse Vecht 65% 

Utrecht 46% 

Utrechtse Heuvelrug 64% 

Veenendaal 59% 

Vijfheerenlanden 62% 

Wijk bij Duurstede 70% 

Woerden 67% 

Woudenberg 72% 

Zeist 52% 

 

Eenheid van een gebouw 

Een belangrijke overweging in de voorgestelde ‘filter’ 

is de weging van ieder gebouw. Spreek je bijvoorbeeld 

enkel over aantallen gebouwen om kansberekeningen 

mee te doen, dan weegt één groot kantorencomplex 

even zwaar als een vrijstaande bungalow van 80 m2. 

Het is daarom zaak om de gehele woningvoorraad 

dusdanig te kwantificeren dat er een evenredige of re-

alistische verdeling ontstaat. Er is te overwegen om de 

totale oppervlaktes uit de BAG-data te nemen (Bijlage 

C), echter zal dit naar verwachting een oververtegen-

woordiging geven van panden met hoogbouw. Opper-

vlaktes in de BAG staan voor het woonoppervlakte of 

het gebruiksoppervlakte en zijn dus vele malen hoger 

dan het dakoppervlak voor bijvoorbeeld flats. Daar-

mee worden flats oververtegenwoordigd. De overver-

tegenwoordiging van flats in deze zin heeft ermee te 

maken dat een groep of een individuele vleermuis een  
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Figuur 8.2 | Voorbeeld hoe een wordt toegepast om het risico op aantasting van verblijfplaatsen binnen de scope van het pre-
SMP in te schatten. Deze informatie zal ruimtelijk worden gemaakt in een GIS-viewer zodat inzichtelijk kan worden gemaakt 
waar er ingrepen kunnen gaan plaatsvinden. Dit zal ook voor de compensatieopgave van de gemeente van belang zijn om vol-
doende spreiding van aangeboden alternatieven te garanderen. 

 

separaat object kiest om te verblijven. Binnen het ob-

ject zijn uiteraard meerdere ingangen en exposities 

die kunnen worden gebruikt. Wordt dit object/ge-

bouw echt heel groot in grondoppervlakte, bijvoor-

beeld een complex met meerdere vleugels, dan heeft 

dit naar verwachting meer potentie om verschillende 

vleermuisverblijven te herbergen dan een hoge flat 

met een relatief klein grondoppervlakte. Wij stellen 

voor om de gebouwvoorraad te kwantificeren door 

het grondoppervlakte te nemen. Er is een vergelijking 

gemaakt tussen de twee cijfers, dus het aantal gebou-

wen en het grondoppervlakte van de gebouwen (Bij-

lage D) hieruit blijkt dat het de veilige optie is om met 

aantallen gebouwen te rekenen. Veilig in deze zin be-

tekend een keuze die resulteert in een verwachtte 

aantasting die hoger uitpakt dan de andere optie. 

 

8.4 De verdeling van verblijfplaatsen 
Voor de pre-SMP berekeningen nemen we voor een 

gemeente als eerste het totaal aan relevante gebou-

wen, dat wil zeggen alle gebouwen met een bouwjaar 

tussen 1925 en 1990. Dit zijn dus gebouwen zoals wo-

ningen, flats of utiliteitsgebouwen (kerken, kantoren, 

scholen etc.). Daarvan worden enkel de gebouwen ge-

nomen die een energielabel hebben tussen de C en de 

G. Hierover worden het berekende aantal verblijf-

plaatsen uitgesmeerd. Het aandeel particuliere grond-

gebonden woningen wordt dan genomen t.o.v. de 

overige bebouwing, dus huurwoningen, meergezins-

woningen/flats, utiliteitsgebouwen etc. zodat het aan-

tal verblijfplaatsen berekend kan worden dat zich po-

tentieel in de pre-SMP woningen bevindt (Tabel 8.3).  

 
Tabel 8.3 | Overzicht van de variabelen die van belang zijn om 
een filter toe te passen waarmee enkel de pre-SMP woningen 
worden geselecteerd. 

Variabelen   Gekozen eenheden 

Aantal gebouwen  Aantal 

grond oppervlakte  
gebouwen 

m2 

Pandtypering  Twee-onder-een-kap, rijtjeshuis, , 
vrijstaande woning 

Energielabel  C, D, E, F, G 

Eigendom  geen corporatiebezit 

Bouwperiode  1925 – 1990 

 

8.5 GIS viewer Provincie Utrecht 
Om te kunnen rekenen met kolonie-aantallen en kan-

sen heeft de provincie Utrecht een GIS-viewer laten 

samenstellen die op basis van BAG en beschikbare ge-

gevens een selectie kan maken van de gebouwen in 

een geselecteerde woonkern (Figuur 8.3 t/m 8.5). Via 

deze selectie, dus de filter kan het totaal aantal en het 

totaal aan dakoppervlakte worden bepaald. Deze ge-

tallen zijn nodig om kansberekeningen te maken.  

 

Alle gebouwen in de gemeente 

 

Alle relevante bouwjaren (1925-1990) 

 

Alle relevante energie labels (C t/m G) 

 

Alle grondgebonden (ééngezins)woningen 

 

Alle woningen in particulier eigendom 
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Figuur 8.3 | Screenshot van de viewer van de provincie Utrecht waarbij voor Driebergen-Rijsenburg het bouwjaar 1925-1990, 
energie label C t/m G is gekozen. Met (boven) alle relevante gebouwen en (onder) enkel de grondgebonden woningen in 
particulier eigendom. De getallen in beeld geven de som van alle geselecteerde grondoppervlakten. De gekleurde balken ge-
ven het aantal woningen per energielabel weer (bron viewer provincie Utrecht 2021). 
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Figuur 8.4 | Voorbeeld van alle gebouwen in Driebergen-Rijsenburg met bouwjaar 1925-1990 en energie label C 

t/m G (excl. bijgebouwen en kassen) (bron viewer provincie Utrecht 2021). 

 

 
Figuur 8.5 | Voorbeeld van alle grondgebonden woningen in particulier eigendom in Driebergen-Rijsenburg met 
bouwjaar 1925-1990 en energie label C t/m G. Dit zijn huizen waar mogelijk na-isolatie plaats zal gaan vinden (bron 
viewer provincie Utrecht 2021). 
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Omdat nog niet alle gemeentes de specifieke infor-

matie beschikbaar hebben die voor de hier voorge-

stelde benadering nodig is. Nemen we in dit rapport 

als voorbeeld de gemeente Bunnik, Houten, Leusden 

en Utrechtse Heuvelrug. De gemeente Utrechtse 

Heuvelrug dient als pilot voor de pre-SMP methodiek 

en heeft de benodigde gegevens aan de provincie 

aangeleverd. Iedere gemeente die meedoet levert de 

benodigde informatie in bij het aanmelden voor het 

pre-SMP. 

 

8.5.1 Kansberekening 
Met de berekende cijfers van aantallen verblijfplaat-

sen (v) in het totaal aan pre-SMP woningen (w) kan 

een kansberekening gemaakt kunnen worden die de 

kans op het aantasten van 1 van deze verblijfplaatsen 

(k) geeft wanneer je een x-aantal woningen (n) ran-

dom en onafhankelijk van elkaar gaat na-isoleren. 

Statisticus Andries Salm (Salm 2021) heeft in een no-

titie de kansberekeningen met voorbeeldgetallen uit-

gewerkt (Bijlage D). Daarin worden twee berekenin-

gen gepresenteerd: 

• Hoe groot is de kans dat er geen verblijfplaat-

sen aangetast zullen worden? 
 

=
𝑛!

0! (𝑛)!
(
𝑣

𝑤
)
0

∗ (1 −
𝑣

𝑤
)
𝑛

 

 

= (1 −
𝑣

𝑤
)
𝑛

 

 

• Hoe groot is de kans dat we gemiddeld x-aan-

tal verblijfplaatsen aantasten bij het na isole-

ren van 20% van de grondgebonden wonin-

gen in particulier bezit. Gemiddelde op basis 

van een binominale verdeling. 
 

𝑛 ∗ 𝑣

𝑤
 

 

Met de standaardafwijking: 
 

√(𝑛 ∗
𝑣

𝑤
) ∗ (1 −

𝑣

𝑤
) 

 

• Hoeveel verblijfplaatsen gaan we maximaal 

aantasten (95% kans) bij het na-isoleren van 

x-aantal woningen?  
 

=
𝑛!

𝑘! (𝑛 − 𝑘)!
(
𝑣

𝑤
)
𝑘

∗ (1 −
𝑣

𝑤
)
𝑛−𝑘

 

 

 Kans per oplopende n optellen (cumulatief tot 95%) 

 

8.6 Invulsheet voor gemeente 
De dichtheidsberekeningen voor vleermuizen, de 

data uit de GIS viewer en de kansberekeningen zijn 

samengevoegd in een Excel bestand. In dit bestand 

kan doormiddel van het aanpassen van de gegevens 

uit de GIS-viewer per woonkern uitrekenen wat de 

kans op aantasting van verblijfplaatsen is op basis van 

het pre-SMP model. Bijlage E geeft per tabblad 

screenshots van deze Excel. 

 

8.6.1 Hoe rekenen we met Driebergen 
In deze alinea rekenen we met de cijfers van de woon-

kern Driebergen Rijsenburg in de gemeente Utrechtse 

Heuvelrug om te illustreren welke cijfers we kunnen 

gebruiken. De exacte cijfers zijn bekend van vier ge-

meentes (Tabel 8.4) en daarvoor zijn dezelfde bere-

keningen gemaakt. In Tabel 8.2 is een overzicht gege-

ven van alle gemeentes in Utrecht en het aandeel van 

de woningen dat in particulier bezit is. Hieruit is op te 

maken dat de meeste gemeentes hetzelfde of een la-

ger percentage aan particuliere woningen heeft dan 

het maximum van 75%.  

 
Tabel 8.4 | Overzicht van de berekende aantasting van kraamverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis (GD, 15 verblijf-
plaatsen per kolonie) en laatvlieger (LV, 9 verblijfplaatsen per kolonie) voor alle woonkernen in vier gemeentes wanneer 20% 
van de particuliere woningvoorraad wordt geïsoleerd. Per gemeente zijn er twee uitkomsten uitgewerkt waarbij weergegeven 
is de gemiddelde aantasting (binominale verdeling) en de maximum aantasting (95% kans op maximaal n aantasting). Tussen 
haakjes staat het percentage aantasting ten opzichte van het totaal aantal berekende verblijfplaatsen in die gemeente. 

 Bunnik Houten Leusden Utrechtse Heuvelrug 

 GD LV GD LV GD LV GD LV 

Gemiddeld 10 (17%) 5 (19%) 23 (15%) 10 (16%) 16 (18%) 6 (17%) 29 (15%) 12 (15%) 

Maximaal 15 (25%) 8 (29%) 30 (20%) 14 (22%) 22 (24%) 10 (28%) 38 (19%) 17 (21%) 
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In Tabel 8.5 sectie 1 zijn op basis van het pre-SMP mo-

del (Snijder 2021) de populaties per vleermuissoort en 

per woonkern berekend op basis van randwerking en 

op basis van een gemiddelde koloniegrootte verdeeld 

over een aantal kolonies per woonkern. Zo is er per 

woonkern een benadering te geven van het aantal ko-

lonies en het aantal dieren. Daarnaast kan dan per ko-

lonie een ruime inschatting gemaakt worden van het 

aantal verblijfplaatsen dat een kraamkolonie of een in-

dividueel mannetje zou kunnen hebben binnen de be-

treffende woonkern (Tabel 8.5 sectie 2). De aantallen 

verblijfplaatsen zijn gekozen zodat dit een ruime in-

schatting geeft en dus een veilige benadering geeft. 

Immers hoe meer plekken verdeeld over de gebouwen 

in een woonkern, des te groter is de kans op aantas-

ting. Tabel 8.5 sectie 3 geeft het aantal verblijfplaatsen 

dat zich in particuliere grondgebonden woningen be-

vindt. Dit is berekend door te kijken hoe groot het 

aandeel particulier gebonden woningen is ten opzich-

ten van het totaal aantal geschikte gebouwen in de 

woonkern. Tabel 8.5 sectie 4 geeft het gemiddeld aan-

tal te verwachten verblijfplaatsen aan dat aangetast 

zou worden volgens een binominale kansberekening 

over het totaal aantal pre-SMP woningen in de woon-

kern. In Tabel 8.5 sectie 5 geven we een benadering 

van de gestelde compensatie in de woonkern die bin-

nen het pre-SMP zal worden gehandhaafd. Dit is uit-

gedrukt in een minimum, alle huizen zijn rijtjeshuizen 

met enkel twee gevels. En een maximum waarbij alle 

huizen vrijstaande woningen zijn met vier gevels en 

twee nokgevels. De compensatieopgave voor de eer-

stegraads compensatie komt per woonkern uit op het 

totaal aan gemiddelde aantasting voor de beide soor-

ten waarbij minimaal het gemiddeld aantal aan te tas-

ten verblijfplaatsen voor laatvliegers ook potentieel 

geschikt moeten zijn voor deze soort. 
 
Tabel 8.5 | Overzicht van de berekeningen die we kunnen maken om een inschatting te maken van de ingeschatte schade aan 
verblijfplaatsen op basis van de beschikbare informatie. Hier als voorbeeld een berekening voor de woonkern Driebergen Rij-
senburg in de gemeente Utrechtse heuvelrug voor de gewone dwergvleermuis (GD) en laatvlieger (LV). In deze woonkern zijn 
in het totaal 3.462 grondgebonden woningen in particulier eigendom met een energielabel van C t/m G. 20% zijn 692 die bin-
nen een pre-SMP maximaal kunnen worden geïsoleerd maar dit zal in veel gevallen lager uitpakken omdat SMP onderzoek al 
wordt uitgevoerd zie Tabel 8.1. 

 
 

Scenario  
pre-SMP (model) 

 GD LV 

1. We berekenen de totale populatie 

het aantal mannen  345 56,5 

het aantal vrouwen 345 56,5 

het aantal kraamgroepen 4 2 

2. We berekenen vervolgens het aantal verblijfplaatsen passend bij deze populatie 

paarverblijfplaatsen (1 per mannelijk dier) 345 57 

zomerverblijfplaatsen (4 per mannelijk dier) 1.380 230 

kraamverblijfplaatsen (15 en 9 per kolonie) 4 x 15 = 60 2 x 9 = 18 

3. We berekenen hoeveel verblijfplaatsen in de particuliere grondgebonden gebouwen zit 

paarverblijfplaatsen (1 per mannelijk dier) 259 43 

zomerverblijfplaatsen (4 per mannelijk dier) 1.035 173 

kraamverblijfplaatsen (15 en 9 per kolonie) 45 14 

4. We berekenen het verlies als 20% van de particuliere woningen worden geïsoleerd 

paarverblijfplaatsen (1 per mannelijk dier) 52 9 

zomerverblijfplaatsen (4 per mannelijk dier) 208 35 

kraamverblijfplaatsen (15 en 9 verblijven) 9.03 (12 max) 2.71 (4 max) 

5. Bepaal hoeveel we stadaard compenseren als 20% van de particuliere woningen worden geïsoleerd 

zomer/paarverblijfplaatsen 
30x30 cm uitsparingen en bij uitzondering externe kasten. 
60x60 uitsparingen op kopgevels 

min 2 x 692 = 1.384 gevels (30x30 cm) 
max 2 x 692 = 1.384 gevels (60x60 cm) 
max              = 2.768 uitsparingen 

kraamverblijfplaatsen 12x 1e graad gemeentelijke compensatie (zie 
Hoofdstuk 5). Waarvan min. 3 robuust en (poten-
tieel) geschikt voor laatvlieger 

2e graad gemeentelijke compensatie na kraam-
onderzoek gericht op de kraamkolonies met fac-
tor x4 (zie Hoofdstuk 6). 
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Figuur 8.6 | Voorbeeld van een kansberekening die gemaakt wordt voor de woonkern Driebergen-Rijssenburg. Op basis van de 
dichtheidsberekeningen zijn voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger de kansen berekend hoeveel verblijfplaatsen er (gemid-
deld en maximaal) aangetast gaan worden bij een ingevoerd percentage aan woningen dat wordt aangepakt. Hierbij wordt gere-
kend met aantal woningen  (bron viewer provincie Utrecht 2021). 

 

 
Figuur 8.7 | Voorbeeld van een kansberekening die gemaakt wordt voor de gemeente Driebergen-Rijssenburg. Op basis van de 
dichtheidsberekeningen zijn voor baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis de kansen berekend hoeveel verblijfplaatsen er 
(gemiddeld en maximaal) aangetast gaan worden bij een ingevoerd percentage aan woningen dat wordt aangepakt. Hierbij wordt 
gerekend met aantal woningen (bron viewer provincie Utrecht 2021). 

 

8.7 Discussie verwachte aantasting 
In Figuur 8.6 is te zien dat de berekeningen voor Drie-

bergen-Rijssenburg bij het na-isoleren van 20% van 

de woningen in particulier bezit gemiddeld 9 maar 

maximaal 13 kraamverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen aantasten en 3 tot maximaal 5 van 

de laatvlieger. In Figuur 8.7 is dit voor de baardvleer-

muis en de gewone grootoorvleermuis in de gehele 

gemeente te zien. Ook is op te maken dat van de ge-

selecteerde grondgebonden woningen die tussen 

1925 en 1990 zijn gebouwd met een energielabel tus-

sen C en G, 75% in particulier bezit is. In Bijlage F is 

dezelfde berekening voor de gemeentes Bunnik, Hou-

ten en Leusden te zien. Deze inschattingen zijn naar 

onze inschatting ruim. Door het aantal verblijfplaat-

sen per kolonie te nemen volgens Kader 8.1 hebben 

we het totaal aantal verblijfplaatsen in een woonkern 

ruimer genomen waardoor de kans op aantasting van 

verblijfplaatsen mogelijk lager uitpakt in werkelijk-

heid. Daarmee zou de kans op aantasting kleiner zijn 

bij een kleiner aantal verblijfplaatsen per woonkern, 

echter zal de relatieve aantasting van dat totaal het-

zelfde zijn omdat de berekeningen verder hetzelfde 

zijn. Hierdoor is inzetten op een hogere aantasting de 

veilige optie. De aantallen verblijfplaatsen zijn in een 

woonkern uitgesmeerd over alle gebouwen die be-

stempeld zijn als ‘relevant’ dat wil zeggen dat de ge-

bouwen gebouwd zijn tussen 1925 en 1990 met een 

label tussen C en G. In deze categorie zitten mogelijk 

gebouwen die ongeschikt zijn of ontoegankelijk voor 

vleermuizen. Hierdoor kan het zijn dat er een onder-

schatting ontstaat van het aantal verblijfplaatsen in 

pre-SMP gebouwen. Echter zijn de huizen die buiten 

deze periode en energielabel vallen mogelijk ook ge-

schikt en worden in de verdeling niet meegenomen. 

Dit resulteert weer in een overschatting van het aan-

tal verblijven in de ‘relevante’ gebouwen. De aan-

name hier is dat deze twee elkaar opheffen. 

8.7.1 Paar- en zomerverblijfplaatsen compense-
ren 

Driebergen Rijsenburg heeft 3462 woningen. Hiervan 

isoleren we maximaal 692 woningen (Tabel 8.6). Deze 

692 woningen hebben ten minste twee gevels. Op die 

gevels komen uitsparingen voor zomer- en paarver-

blijfplaatsen. Dan hebben we na 692 renovaties dus 

minimaal 1.384 zomer- en paarverblijfplaatsen gecre-

eerd die voor beide soorten deze functie kunnen ver-

vullen. We hebben berekend dat we in het aller 

slechtste geval 260 paar- of zomerverblijfplaatsen 

aantasten van gewone dwergvleermuizen, en 44 
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verblijfplaatsen van laatvlieger. Dit zijn in het totaal 

304 verblijfplaatsen die zouden kunnen worden aan-

getast als we alles ruim rekenen. Met het minimum 

van 1.384 aangeboden voorzieningen compenseren 

we daarvoor dus voldoende (455%). Waarschijnlijk ra-

ken we minder paar-zomerverblijfplaatsen kwijt 

(door de ruime inschatting) en compenseren we dus 

met een nog hogere factor. Deze 1.384 nieuwe plek-

ken zijn in ieder geval bijna net zoveel (68%) als het 

berekende aantal zomer en paarverblijfplaatsen van 

gewone dwergvleermuis en laatvlieger in heel Drie-

bergen (2012 verblijfplaatsen totaal). Bovenop deze 

zomer- en paarverblijfplaatsen in de spouwmuren ko-

men op sommige beschikbare en te isoleren nok/kop-

gevels een grotere voorziening (60x60 cm uitsparing) 

wat het totaal aantal dus nog hoger maakt. Het is niet 

te schatten hoeveel procent van de gevels die in het 

pre-SMP geïsoleerd zullen worden meer dan 2 gevels 

hebben maar het uiteindelijke aantal zal dus wel lig-

gen tussen het minimum (1.384 gevels) en het maxi-

mum aantal (2.768 gevels). Op basis van de gegevens 

die gebruikt zijn in het pre-SMP model, samen met de 

kansberekening over de woonkern, is op te maken 

dat er in een overmaat gecompenseerd zal gaan wor-

den en dat er op grote schaal kleine verblijfplaatsen 

in spouwen worden gerealiseerd. Dit zullen spouw-

muren zijn die voor de ingreep voor vleermuizen toe-

gankelijk waren maar kunnen ook gevels en daken be-

schikbaar maken voor vleermuizen op plekken waar 

de spouw of het dak nu bijvoorbeeld met een gootbe-

timmering, windveren of dergelijke niet beschikbaar 

is.  

 

8.7.2 Kraamverblijfplaatsen compenseren 
In Driebergen Rijsenburg berekenen we nu vier 

kraamgroepen van de gewone dwergvleermuis die al-

lemaal 15 kraamverblijfplaatsen binnen hun netwerk 

hebben. Van deze 60 verblijfplaatsen zouden er 45 in 

particuliere grondgebonden woningen zitten als we 

het totaal aan verblijfplaatsen evenredig verdelen 

over alle gebouwen in Driebergen gebouwd tussen 

1925 en 1990, met energielabel C t/m G. Bij 20% aan-

tasting worden er dan waarschijnlijk 9 van de 45 (60 

totaal) kraamverblijfplaatsen aangetast, het bere-

kende maximum aantal aangetaste kraamverblijf-

plaatsen is 13 dus met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid (95%) blijven van de totaal 60 ten 

minste 47 kraamplekken over. Deze 47 kraamplekken 

moeten 4 kraamgroepen bergen. Dat is 11,75 kraam-

plekken per kraamgroep. Dit is dus een maximaal ver-

lies van 3,25 kraamverblijfplaatsen per kolonie met 

een gemiddelde van 2,25. Wij achten het 

onwaarschijnlijk dat een dergelijk berekend verlies 

van een onderdeel van het netwerk voor een korte 

periode tijdens het pre-SMP de Staat van instandhou-

ding zal schaden. Daarnaast zal er door een gemeente 

bij aanvang van een pre-SMP periode een aantal ro-

buuste voorzieningen moeten worden aangeboden 

(eerstegraads compensatie), evenredig verspreid 

over de woonkern gelijk aan het aantal verwachtte 

aantastingen in het pre-SMP model. Voor Driebergen 

Rijsenburg zal dat dan gaan om 12 voorzieningen (Ta-

bel 8.5).  

 

8.7.3 Habitatrichtlijn 
Wanneer de populatieaantallen uit de Habitatrichtlijn 

van 1994 (Ottburg en Swaay 2014) worden gebruikt 

om per woonkern het aantal dieren te berekenen op 

dezelfde wijze als dat voor het pre-SMP is gedaan (op 

basis van randen van woonkernen) dan komen er 

minder dieren in een woonkern voor dan dat de pre-

SMP model heeft berekend. 20% minder voor de ge-

wone dwergvleermuis en 60% minder bij laatvlieger 

(Snijder 2021). In het voorbeeld van Driebergen zijn 

dat in het totaal 280 gewone dwergvleermuizen met 

twee kolonies en 28 laatvliegers in een kolonie (Tabel 

8.6). Met dezelfde variabelen voor het aantal verblijf-

plaatsen zouden dat daarmee 30 en 9 kraamverblijf-

plaatsen in het totaal vereist zijn om de populatie zo-

als die in 1994 ingeschat zijn te kunnen huisvesten in 

Driebergen Rijssenburg. Met de voorgestelde han-

delswijze bij na-isoleren binnen het pre-SMP en de  

eerstegraads compensatie worden er in relatie tot de 

geschatte aantallen uit 1994 een groot deel van de 

voorzieningen getroffen worden. Van de 770 zomer- 

of paarverblijfplaatsen die er zouden moeten zijn 

worden er alleen al tijdens het pre-SMP 179% aan 

verblijfplaatsen aangeboden verdeeld over de woon-

kern, daarnaast nog 30% van het totaal aantal kraam-

verblijven dat in theorie nodig zou zijn om een popu-

latie te kunnen huisvesten (12 van de 39 totaal). Daar-

bovenop komt nog dat 80% van de pre-SMP wonin-

gen niet wordt aangepakt en dus een deel daarvan 

beschikbaar blijft, afhankelijk van de geschiktheid 

voor gebouwbewonende soorten. We gaan er dus 

vanuit dat de aantallen die in 1994 zijn vastgesteld al-

tijd voldoende verblijfplaatsen zullen behouden.  
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Tabel 8.6 | Overzicht van de berekeningen die we kunnen ma-
ken om een inschatting te maken van het aantal verblijfplaat-
sen op basis van de aantallen uit de Habitatrichtlijn (Ottburg 
en Swaay 2014). Hier als voorbeeld een berekening voor de 
woonkern Driebergen Rijsenburg in de gemeente Utrechtse 
heuvelrug voor de gewone dwergvleermuis (GD) en laatvlieger 
(LV). De tabel hanteert dezelfde variabelen en kansberekening 
als die in Tabel 8.5 gepresenteerd. 

 
 

Populaties  
Habitatrichtlijn 1994 

 GD LV 

Totale populatie 

aantal mannen  140 14 

aantal vrouwen 140 14 

aantal kraamgroepen 2 1 

Aantal verblijfplaatsen passend bij deze populatie 

paarverblijfplaatsen 140 14 

zomerverblijfplaatsen 560 56 

kraamverblijfplaatsen 30 9 

Verblijfplaatsen in de particuliere grondgebonden 
gebouwen 

paarverblijfplaatsen 105 11 

zomerverblijfplaatsen 422 42 

kraamverblijfplaatsen 23 7 

 

8.8 Benadering voor vogels 
Voor de inschatting van de effecten op nestplaatsen 

bij huismus en/of gierzwaluw is dezelfde benadering 

gebruikt zoals bij vleermuizen is gedaan (Figuur 8.8). 

De aantallen van vogels zijn in een aanvullende notitie 

(Snijder 2021b) uitgewerkt. Voor de vogels zijn in de 

GIS-viewer per woonkern de gebouwen geselecteerd 

met het bouwjaar 1800-1990 en energielabel C-G, im-

mers is het voorkomen van vogels in de gebouwen 

niet afhankelijk van de aanwezigheid van een spouw 

zoals dat bij spouwmuurisolatie en vleermuizen het 

geval is. Bij huismus zijn alle grondgebonden wonin-

gen genomen waarover alle broedparen zijn verdeeld 

(dit zijn dus rijtjeswoningen, twee-onder-een-kap en 

vrijstaande woningen). Het verschil is bij huismus dat 

het aandeel van de populatie dat in grondgebonden 

huizen broed hoger is. Hiervan is in de kansbereke-

ning enkel het deel afgetrokken dat in eigendom is 

van woningbouwcorporaties. Voor gierzwaluwen zijn 

wel een groter deel van de gebouwen als relevante 

gebouwen meegenomen bij de verdeling van de 

broedparen. Hierbij zijn enkel de bijgebouwen, indu-

striële panden en kassen niet meegerekend. In de 

kansberekening zijn daaruit enkel de particuliere 

grondgebonden woningen geselecteerd. Hieruit kan 

de totale verwachtte schade vergeleken worden met 

de compensatie die particulieren aanbrengen in een 

scenario dat alle pre-SMP woningen ook dakisolatie 

zouden gaan toepassen. In werkelijkheid is dit niet 

het geval en zal dus maar een deel van de woningen 

iets aan het dak gaan doen. Daarnaast is het onbe-

kend of door het toepassen van binnen dakisolatie 

überhaupt nesten van vogels vernietigd worden. De 

hier voorgestelde beredenering voorziet dus echt in 

een worst-case benadering. 

 

 
Figuur 8.8 | Voorbeeld van een kansberekening die gemaakt wordt voor de woonkern Leusden. Op basis van de dichtheidsbere-
keningen zijn voor huismus en gierzwaluw de kansen berekend hoeveel nestplaatsen er (gemiddeld en maximaal) aangetast gaan 
worden bij een ingevoerd percentage aan woningen dat wordt aangepakt. Hierbij wordt gerekend met aantal woningen  (bron 
viewer provincie Utrecht 2021). 
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Tabel 8.7 | Overzicht van de berekeningen die we kunnen maken om een inschatting te maken van de ingeschatte schade aan 
verblijfplaatsen op basis van de beschikbare informatie. Hier als voorbeeld een berekening voor de Leusden (Figuur 8.7) in de 
gemeente Leusden voor de huismus (HM) en gierzwaluw (GZ). In deze woonkern zijn in het totaal 6.411 grondgebonden wonin-
gen in particulier eigendom met een energielabel van C t/m G. 20% zijn 1.282 die binnen een pre-SMP maximaal kunnen worden 
geïsoleerd maar dit zal in veel gevallen lager uitpakken omdat SMP onderzoek al wordt uitgevoerd zie Tabel 8.1. Onder punt 4 
wordt een berekening gegeven voor een scenario dat alle huizen rijtjeshuizen zijn (2 gevels per huis) en alle woningen vrijstaand 
zouden zijn (4 gevels per huis). 

 
 

Scenario  
pre-SMP (model) 

 HM GZ 

1. We berekenen de totale populatie 

Aantal broedparen  677 197 

2. We berekenen hoeveel verblijfplaatsen in de particuliere grondgebonden gebouwen zit 

Nestplaatsen 612 178 

3. We berekenen het verlies als 20% van de particuliere woningen worden geïsoleerd 

Nestplaatsen 122 (133) 36 (42) 

4. Bepaal hoeveel we stadaard compenseren als 20% van de particuliere woningen worden geïsoleerd 

Nestkasten huismus/gierzwaluw min 2 gevels x 1.282 = 2.564 x 2 kasten = 5.128 
max 4 gevels x 1.282 = 5.128 x 2 kasten = 10.256  
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9 De staat van instandhouding 
 

 

 

 

Gebouwbewonende vleermuizen zijn beschermd on-

der artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Huismus en gierzwaluw onder artikel 3.1 van de Wnb. 

De provincie is het bevoegd gezag en mag handelin-

gen toestaan die in de Wnb zijn verboden (via een 

ontheffing). Dit mag onder de voorwaarden (art. 3.8, 

lid 5, c) dat er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat, er een geldend belang te benoemen is, en 

dat er geen afbreuk gedaan wordt aan het streven de 

populaties van de betrokken soort in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied in een gunstige staat van in-

standhouding te laten voortbestaan. In de Wnb staat 

het volgende geformuleerd over de gunstige staat 

van instandhouding van een soort:  

Voor de staat van instandhouding van een soort 

geldt dat:  

a. uit populatiedynamische gegevens blijkt dat 

de betrokken soort nog steeds een levens-

vatbare component is van de natuurlijke ha-

bitat waarin hij voorkomt, en dat vermoede-

lijk op lange termijn zal blijven, en  

b. het natuurlijke verspreidingsgebied van die 

soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare 

tijd lijkt te zullen worden, en  

c. er een voldoende grote habitat bestaat en 

waarschijnlijk zal blijven bestaan om de po-

pulaties van die soort op lange termijn in 

stand te houden; 

 

Om te bepalen dat er voor een bepaalde diersoort 

een staat van instandhouding is die gunstig is, zijn er 

vier componenten die beschouwd moeten worden. 

Bastmeijer (2018) geeft hiervoor een overzicht: 

1. het verspreidingsgebied (10x10 km hokken); 

2. de populatie (aantallen dieren); 

3. leefgebied (oppervlakte habitat, geschikt-

heid habitat, structuur en functies van habi-

tats); 

4. het toekomstperspectief. 

 

De staat van instandhouding (SvI) wordt per lidstaat 

beoordeeld aan de hand van vier criteria: versprei-

ding, populatie, habitat en toekomstperspectief. De 

soorten waar we binnen het pre-SMP mee te maken 

hebben, hebben in Nederland in de meeste gevallen 

een ongunstige staat van instandhouding (Tabel 9.1 

en Bijlage A).  

 

 

 
Tabel 9.1 | De landelijke staat van instandhouding van de gebouwbewonende soorten binnen het pre-SMP uit de Vogel- en 
Habitatrichtijn rapportage van 2019 (Aar & Woestenberg 2019). 

Soort Bron Verspreiding Populatie 
omvang 

Habitat Toekomst 
perspectief 

SvI Trend SvI 

Huismus SOVON 2021 matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

gunstig gunstig 
matig 

ongunstig 
stabiel 

Gierzwaluw SOVON 2021 gunstig onbekend gunstig gunstig gunstig stabiel 

Baardvleermuis HR-2019 
gunstig 

matig 
ongunstig 

onbekend 
matig 

ongunstig 
matig 

ongunstig 
onbekend 

Gewone dwerg-
vleermuis 

HR-2019 
gunstig onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend 

Gewone groot-
oorvleermuis 

HR-2019 
gunstig gunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

gunstig 

Laatvlieger HR-2019 
onbekend 

matig 
ongunstig 

onbekend 
matig 

ongunstig 
matig 

ongunstig 
onbekend 

Meervleermuis HR-2019 
onbekend 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

matig 
ongunstig 

zeer 
ongunstig 

Tweekleurige 
vleermuis 

HR-2019 
gunstig onbekend 

matig 
ongunstig 

matig on-
gunstig 

matig 
ongunstig 

onbekend 

Ruige dwerg-
vleermuis  

HR-2019 
gunstig onbekend gunstig 

matig on-
gunstig 

matig 
ongunstig 

stabiel 
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Voor met name de vleermuissoorten geldt dat er veel 

van de gegevens ontbreken om een gedegen oordeel 

te kunnen geven over de staat van instandhouding. 

Vaak worden de beoordelingen gedaan op basis van 

expert judgement of op basis van zeer beperkte gege-

vens (European Environmental Agency 2019) en vaak 

wordt er ook ‘onbekend’ gebruikt in de rapportages 

naar de European Environmental Agency. Bij vleer-

muizen wordt ook slecht gescoord op de aspecten 

‘habitat’ en ‘toekomstperspectief’. Het gaat bij deze 

twee criteria in de beargumentatie vooral om de zorg 

die er bestaat dat in de energietransitie veel verblijf-

plaatsen verloren zullen gaan of ongeschikt raken en 

dat er mogelijkerwijs dieren kunnen worden gedood 

bij ingrepen. Bij bijv. ruige dwergvleermuizen zijn 

sterfte door windmolens nog een bijkomende bedrei-

ging en voor baardvleermuis en gewone grootoor-

vleermuis ook bijkomend het verlies van verblijfplaat-

sen op kerkzolders. Voor de gewone grootoorvleer-

muis geldt ook het verlies van verblijfplaatsen in oude 

lanen of oud bos. De conclusie van matig ongunstig 

betekend niet altijd dat het matig ongunstig gaat met 

de soort maar dat deze kwalificatie is gegeven omdat 

er te veel onbekende gegevens zijn en/of omdat er 

tot op heden te weinig borging is van een voordelige 

toekomst. Met andere woorden wil matig ongunstig 

niet altijd zeggen dat het dus ook echt matig ongun-

stig gaat met de soort op dit moment. Als alle ontbre-

kende data er wel is, dan is de conclusie mogelijk an-

ders.  

 

9.1 De referentiewaarden 
Artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming is een im-

plementatie van de Europese Habitatrichtlijn uit 

1994. De Habitatrichtlijn heeft als doel instandhou-

ding en dat betekend dat voor de soorten die onder 

de habitatrichtlijn vallen het jaar 1994 gezien wordt 

als het referentiejaar voor wat betreft populatieom-

vang en verspreiding en geldt daarmee als het abso-

lute minimum populatiegrootte en verspreidingsge-

bied. Dit worden de ‘gunstige referentiewaarden’ ge-

noemd (favourable reference values). Ottburg en van 

Swaay (2014) geven de referentiewaarden die voor 

Nederland zijn vastgesteld voor vleermuissoorten. In 

Tabel 9.2 zijn deze referentiewaarden voor de vleer-

muissoorten binnen het pre-SMP weergegeven. De 

Vogelrichtlijn stamt uit 1979, voor huismus zijn de 

aantallen broedparen rond die tijd tussen de 1,2 en 2 

miljoen broedparen geschat en voor gierzwaluw zijn 

eigenlijk geen gegevens bekend van voor 2007 hoe-

wel de soort gevoelig is voor verlies van verblijfplaat-

sen lijkt de populatie een stabiele trend te laten zien.  

9.2 De staat van instandhouding in Utrecht 
De staat van instandhouding van de gebouwbewo-

nende soorten is voor Utrecht niet bepaald en daar-

mee onbekend. Bij gebrek aan een analyse gaan we 

er nu vanuit dat de provinciale staat van instandhou-

ding niet anders is dan de landelijke. De verspreiding 

van de soorten in de provincie Utrecht geeft voor zo-

ver de gegevens het toelaten een gunstig beeld (ver-

spreidingsatlas.nl, European Environmental Agency 

2019), enkel is over de populaties niets bekend. De 

referentiewaarden uit de start van de Habitatrichtlijn 

(Ottburg & Swaay 2014) kunnen voor de provincie 

Utrecht worden herleid uit de landelijke gegevens 

volgens een verdeling die van Norren et al. (2019) ma-

ken. Van Norren et al. (2019) geven een overzicht van 

de staat van instandhouding van 24 soorten in de pro-

vincie Gelderland (waaronder ook enkele gebouwbe-

wonende vleermuissoorten). Hier neemt men een 

aandeel uit de landelijke 1994 referentie populatie 

gelijk aan het percentage landoppervlakte dat de pro-

vincie heeft of, indien er een groot deel van de popu-

latie in de provincie leeft, het percentage 10x10 km 

hokken van het landelijke aantal 10x10 km hokken. 

De provincie Utrecht neemt 5% van het areaal land-

oppervlakte van Nederland in beslag. De landelijke 

verspreiding van de baardvleermuis in 1994 heeft in 

de provincie Utrecht een iets groter aandeel en is op 

8% gezet. Hierbij is het totaal aantal 10x10 km hokken 

genomen waar de soort tot 1994 voorkwam in 

Utrecht (6 hokken) gedeeld door het totaal aantal 

hokken in Nederland (73 hokken). Daarbij zijn alleen 

hokken geteld die minimaal voor een derde binnen de 

landsgrens liggen en hokken die minimaal voor de 

helft binnen de provincie Utrecht liggen als de andere 

helft in een andere provincie valt (volgens van Norren 

et al. 2019). Tabel 9.2 geeft hiervan een overzicht.  
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Tabel 9.2 | Overzicht van de gebouwbewonende vleermuissoorten in Utrecht met de referentiewaarden uit de Habitat richtlijn 
van 1994, de landelijke Favourable Reference (gunstige referentie) in populatie aantallen en verspreiding naar Ottburg & Swaay 
(2014. Daarbij is voor Utrecht het aantal dieren berekend uit de landelijke populaties op basis van oppervlakte of verspreiding. 
In de laatste twee kolommen het aantal berekende dieren volgens de 1994 norm en voor het pre-SMP volgens Snijder (2021). 

 

Populatie 
grootte 
1994 #vol-
wassen 
dieren 

Favorable 
Reference 
Population  
(FRP) 

Range  
(distribu-
tion) 1994  
# hokken 
10x10 km 

Favorable 
Reference 
Range 
(FRR) 

Aandeel 
Utrecht 
in 
10x10 
Hokken 
in 1994 

Popula-
tie aan-
deel 
Utrecht 
in 1994 

Aantal 
dieren in 
Utrecht 
volgens  
verdeling 
in 1994 

Aantal 
dieren 
volgens 
model 
Pre-
SMP 

Baardvleermuis Geen be-
stendige 
populatie 

2.500 
(2.500-
4.000) 

73 73 6 8% 205-329 1.456 

Gewone  
dwergvleermuis 

300.000 
(300.000-
600.000) 

300.000 
(300.000-
600.000) 

435 482*  
(heel NL) 

21 5% 14.483-
28.966 

35.651 

Gewone  
grootoorvleermuis 

4.000  
(4.000-
6.000) 

4.000  
(4.000-
6.000) 

304 482*  
(heel NL) 

15 5% 197-296 2.466 

Laatvlieger 30.000  
(30.000-
50.000) 

30.000  
(30.000-
50.000) 

433 482* 
(heel NL) 

21 5% 1.455-
2.425 
 

5.942 

Meervleermuis 7.500 
(6.000 
vrouwen) 

7.500 (6.000 
vrouwen) 

347 482* 
(heel NL) 

18 5% 389 850 

Tweekleurige  
vleermuis 

100-500 100-500 14 14 0 0% 0 50 

Ruige  
dwergvleermuis  

50.000 
(50.000-
100.000) 

50.000 
(50.000-
100.000) 

429 482* 
(heel NL) 

21 5% 2.448-
4.895 

Niet  
be-
schouwd 

* = heel Nederland 

 

9.3 Welke criteria door na-isolatie 
In de huidige situatie is er enorm veel risico op het 

verlies van individuen en verblijfplaatsen doordat 

particuliere woningbezitters (in de meeste gevallen) 

en de isolatiebranche niet conform de wet handelen. 

Daarnaast is er ook niet voldoende handhaving om de 

grote schaal van huidige aantasting op te sporen. 

Spouwmuren worden geïsoleerd zonder dat er be-

kend is of hier een belangrijke functie voor vleermui-

zen is en er wordt bijna het gehele jaar gewerkt waar-

door er dus ook in de kwetsbare periodes (met jongen 

of tijdens winterslaap) wordt geïsoleerd. Deze huidige 

praktijk reflecteert dus ook de beoordeling van de 

staat van instandhouding op de punten ‘habitat’ en 

‘toekomstperspectief’ en hebben dus op de lange ter-

mijn negatieve invloeden op de criteria ‘populatie’ en 

op den duur ook ‘verspreiding’ als er (deel)populaties 

wegvallen en 10x10 km hokken leegvallen (Tabel 9.3). 

Doordat een gemeente zich committeert aan het pre-

SMP en vervolgens een SMP zijn er een aantal zaken 

die gunstiger uitpakken voor de staat van instandhou-

ding dan de huidige praktijk. In Tabel 9.4 is dit weer-

gegeven. 
 
Tabel 9.3 | Een overzicht van de invloeden van de huidige praktijk op de toetsingscriteria van de Staat van instandhouding. 
Zonder dat er een pre-SMP of een SMP zal komen. 

SvI criteria Huidige praktijk Toekomst voortzetting huidige praktijk 

Verspreiding +/- - 

Populatieomvang - - 

Habitat -verblijfplaatsen -  - 

              -foerageergebied en 
                verbindingen                                                                  

geen invloed geen invloed 

Toekomstperspectief - - 
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Tabel 9.4 | Een overzicht van de invloeden van de huidige praktijk, het pre-SMP en het SMP op de toetsingscriteria van de 
Habitatrichtlijn. 

SvI criteria Huidige praktijk pre-SMP SMP 

Verspreiding +/- +/- +  

Populatieomvang - +/- voorkomen van doden + 

Habitat -verblijfplaatsen -  
+ op zomer/paarverblijfplaatsen 
+/- 

+ bij een juist SMP 

Foerageergebied en 
                verbindingen                                                                  

geen invloed geen invloed + bij een juist SMP 

Toekomstperspectief - +  ++ 

9.3.1 Doden of verwonden van vleermuizen 
De energietransitie zal in de toekomst veel slachtof-

fers maken als er onder de huidige omstandigheden 

doorgegaan wordt. Dit zorgt voor een negatief effect 

op de SvI. Binnen de pre-SMP maatregelen zal er 

zwaar ingezet worden op het beperken van het doden 

van vleermuizen. Zo zal in de gemeentes met pre-SMP 

vanaf de start een restrictie gelden voor wat betreft 

de kwetsbare perioden voor de aanwezige soorten. 

Voor vogels geldt dat dat er niet in de broedperiode 

gewerkt wordt. Met deze werkwijze zullen het aantal 

slachtoffers voor het grootste deel kunnen worden 

voorkomen en dit is dan onbetwistbaar gunstig voor 

de staat van instandhouding. 

 

9.3.2 Verlies van verblijfplaatsen 
De energietransitie zal in de toekomst veel verblijf-

plaatsen vernietigen als er geen rekening gehouden 

wordt met gebouwbewonende vogel en vleermuis-

soorten. In het pre-SMP willen we dit verlies zo goed 

mogelijk voorkomen/verzachten. Voor de effecten-

analyse van het SMP zijn de resultaten te gebruiken 

die uit het veldonderzoek verkregen worden. Je weet 

immers welke kritieke verblijven je gaat aantasten, 

hoe groot de totale populaties zijn en welke knelpun-

ten er zijn voor deze populaties. Het exacte effect op 

de populaties en het effect van dat verlies van verblijf-

plaatsen voor de staat van instandhouding is dan als-

nog moeilijk met zekerheid te beoordelen. Voor het 

pre-SMP is geen veldonderzoek gedaan en worden er 

op basis van modelberekeningen een effectenanalyse 

gedaan. 

Met de berekende aantallen per vogel- of vleermuis-

soort kan er per gemeente en per woonkern een in-

schatting gemaakt worden van de verwachte ecolo-

gische schade die na-isoleren heeft op de lokale po-

pulaties vleermuizen. Dit is een worst-case benade-

ring en betreft aantalscijfers die hoger liggen dan de 

Favourable Refrerence Population (FRP) uit 1994 (Ta-

bel 9.2). 

 

Doordat alle soorten vleermuizen een netwerk aan 

verblijfplaatsen hebben geldt voor de meeste soorten 

dat het gevolg van eventuele schade of verlies van 

een enkele verblijfsfunctie niet meteen negatieve ge-

volgen zal hebben op de staat van instandhouding 

van deze kolonie. Echter het aantal kraamverblijf-

plaatsen dat een kolonie gewone dwergvleermuizen 

of laatvlieger kan missen voordat er negatieve effec-

ten optreden is niet goed te bepalen en kan per ge-

meente verschillen. Voor de overige kraamgroepen 

van gebouwbewonende soorten zoals meervleermuis 

en tweekleurige vleermuis geldt dat het verlies van 

één verblijfplaats al negatieve gevolgen kan hebben 

omdat de SvI al erg ongunstig is, de populatieaantal-

len klein zijn of omdat er al een bekende verstoring 

heeft plaatsgevonden. 

 

Voor huismus en gierzwaluw geldt dat er bekend is 

welke voorzieningen effectief zijn om verloren ver-

blijfplaatsen te vervangen. Verlies van nestlocaties 

dat door dergelijke nestkasten wordt opgevangen 

leidt dus niet tot een negatief effect op de staat van 

instandhouding van deze vogelsoorten. 

 

9.3.3 Compensatieopgave 
Zoals in paragraaf 2.1.4 omschreven zullen er bij ieder 

na-isolatie project voorzieningen worden getroffen 

om de meest voorkomende en dus ook waarschijnlijk 

aangetaste functies te compenseren. Dat wil zeggen 

de uitsparingen boven in de spouwmuren zodat indi-

viduele mannen en kleine groepen in de spouwmuur 

kunnen verblijven. Ook zal er bij particuliere wonin-

gen met een kop- of nokgevel een wat grotere uitspa-

ring komen. Voor vogels zijn nestkasten voorgeschre-

ven per gevel. Onderdeel van het pre-SMP zal ook zijn 

om met het vooruitzicht op verdere verstoring van 

verblijfplaatsen in de toekomst alvast door de ge-

meente een aantal robuuste voorzieningen worden 

getroffen voor vleermuizen. De voorgestelde ver-

wachtte schade zegt niet direct iets over de compen-

satieopgave. Het is niet zo dat wanneer een 
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gemeente een berekende schade heeft van 4 kraam-

verblijfplaatsen, dat de opgave dan 4x een compen-

satiefactor zal zijn. Immers is de locatie van de 

schade, en dus ook de locatie van het netwerk van 

verblijfplaatsen niet bekend en kan in iedere hoek van 

de woonkern potentieel voorkomen. Omdat een aan-

geboden alternatieve verblijfplaats wel binnen, of in 

ieder geval binnen het bereik van, een bestaand net-

werk moet liggen ontkomen we er niet aan om in wij-

ken waar relatief veel pre-SMP woningen staan een 

zekere spreiding van alternatieve verblijfplaatsen te 

borgen. Zodat eventueel aanwezige kraamkolonies 

hun nieuwe verblijfplaats op een nieuw aangebrachte 

locatie kunnen vinden en gebruiken. Voor soorten als 

baardvleermuis, meervleermuis, gewone grootoor-

vleermuis en laatvlieger kan gesteld worden dat de 

kraamgroepen bij optimale (jaarrond) geschikte loca-

ties slechts op één of enkele plaatsen verblijven en 

minder de neiging zullen hebben om te verhuizen. 

Een dergelijke conclusie heeft ook gevolgen voor 

compensatie wat betekend dat als er een optimaal 

verblijf kan worden gerealiseerd, daar ook niet erg 

veel van nodig zijn. Wel is daarmee de trefkans van 

een dergelijke verblijfplaats veel kleiner. 
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10 Het pre-SMP en conclusie 
 

 

 

 

10.1 Conclusie pre-SMP 
Het ongebreideld na-isoleren van particuliere koop-

woningen leidt op dit moment tot het verlies van veel 

verblijfplaatsen van vleermuizen en gebouwbewo-

nende beschermde vogelsoorten en tot het doden en 

verwonden van vleermuizen. Doordat na-isoleren be-

langrijk is in de strijd tegen de klimaatveranderingen 

zal de komende jaren de na-isolatie door blijven gaan. 

Handhaven van alle overtredingen die het na-isoleren 

teweeg brengen is een omvangrijke en praktisch niet 

haalbare opgave. Bovendien brengt dit ook onge-

wenste neveneffecten met zich mee, zoals verlies van 

draagvlak voor natuurbescherming en tekorten in de 

capaciteit van handhaving bij andere projecten. Het is 

ook niet in de lijn der verwachting dat particulieren 

met koopwoning uit vrije beweging zullen kiezen voor 

het uitvoeren van de noodzakelijke acties, zoals eco-

logisch onderzoek, ontheffing aanvragen en het ne-

men van maatregelen. Al is dit alleen al omdat dit on-

evenredig hoge kosten met zich meebrengt en boven-

dien ook lange procedures.  

 

Een duurzame oplossing is het ontwikkelen van een 

Soort Management Plan (SMP). Echter, een SMP op-

stellen kost tijd, omdat er een grondig onderzoek ge-

daan moet worden en een gedegen plan ontwikkeld 

moet worden. Deze duurzame oplossing werpt 

daarom ook pas zijn vruchten af na minimaal twee 

jaar. In de voorafgaande periode zal de ongebreidelde 

aantasting van verblijfplaatsen en het doden door-

gaan. Dit is niet alleen onwenselijk, maar ook onac-

ceptabel. Om deze reden is het pre-SMP bedacht. Het 

pre-SMP is een tussenstap onderweg naar een echt 

SMP die het na-isoleren door laat gaan, maar wel zal 

voorkomen dat dieren worden gedood of verwond en 

toezicht houdt op het niet al te groot worden van het 

verlies aan verblijfplaatsen. 

Het concept pre-SMP is een nieuw concept en kent 

daarom nog veel onontgonnen terrein. Net als bij al-

les met een experimenteel gehalte zal niet iedereen 

het concept direct met open armen ontvangen. Scep-

sis en argwaan zal daarom door een klein aantal per-

sonen of organisaties worden tentoongesteld. Ons in-

ziens is het van groot belang om op basis van de best 

beschikbare informatie een plan te hebben om op 

korte termijn doden en verwonden te voorkomen en 

om grip te houden op het verlies van verblijfplaatsen. 

Een duurzame oplossing is uiteraard wenselijk, maar 

geeft onvoldoende bevrediging voor de korte termijn.  

Daarnaast is het sterk de vraag of de duurzame oplos-

sing (een SMP) tot stand komt zonder dat er vooraf 

een tijdelijke oplossing geboden zal worden. Ons in-

ziens zal een pre-SMP juist meer partijen enthousias-

meren voor een uiteindelijk SMP dan wanneer er 

geen pre-SMP aan vooraf gaat, omdat een SMP van 

een gemeente vraagt om andere verantwoordelijkhe-

den aan te gaan en de urgentie vaak onvoldoende 

wordt ingezien. 

Het pre-SMP is een concept dat is ontwikkeld zonder 

vooraf exacte data te hebben over de aanwezigheid, 

aantallen individuen en de verspreiding van be-

schermde soorten. Dit brengt nadelen met zich mee. 

De vraag is of deze nadelen opwegen tegen de voor-

delen die het project met zich mee zal brengen. Met 

andere woorden, zal de investering die gedaan zal 

worden op conto van de vleermuizen en gebouwbe-

wonende beschermde vogels zich dubbel en dwars 

terugbetalen? En is deze investering voor de soorten 

niet te zwaar waardoor er onaanvaardbare grote aan-

tasting zal plaatsvinden? Bureau Viridis en Adviesbu-

reau NatuurInclusief durven deze vragen volmondig 

met een Ja te beantwoorden: Ja, het betaalt zich dub-

bel en dwars terug in een betere bescherming en Ja, 

de aantasting is niet onaanvaardbaar zwaar. Ons in-

ziens is de aantasting, onder andere door het toepas-

sen van compensatie, klein en tijdelijk van aard en is 

de winst die voortvloeit uit het aan het pre-SMP ge-

koppelde SMP veel groter. Hieronder volgen een aan-

tal argumenten die dit standpunt onderbouwen. De 

argumenten zijn kort en bondig, maar worden groten-

deels elders in dit document uitgewerkt. 

 

Het is goed om vooraf aan te geven dat de staat van 

instandhouding (SvI) normaliter een leidend onder-

werp is en bepaald wordt op basis van Europese richt-

lijnen. Voor Nederland is er een landelijke beoorde-

ling gemaakt voor de verschillende betrokken soor-

ten. Op provinciaal niveau is dit voor Utrecht nooit ge-

daan. Dit is een uitgebreid proces waar voorafgaand 

veel data verzameld dient te worden en dit uitgebreid 
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geanalyseerd dient te worden. Doordat deze beoor-

deling nog nooit officieel gemaakt is, kunnen wij ons 

daarop niet baseren. Wij geven echter wel een beoor-

deling op basis van de criteria waarop de SvI wordt 

vastgesteld, maar doen dit op basis van beschikbare 

gegevens en op basis van expert judgement. De crite-

ria die hiervoor gelden zijn: verspreiding, populatie, 

kwaliteit leefgebied en toekomstbeeld. 

 

10.1.1 Opsomming argumenten  
Waarom het pre-SMP ons inziens geen onaanvaard-

bare aantasting te weeg brengt op aanwezige kolo-

nies: 

 

Veilige data: Bij het toepassen van beschikbare data 

is altijd gekozen voor de veilige cijfers. Bijvoorbeeld 

aantal verblijfplaatsen per soortfunctiecombinatie 

(sfc), populatiedichtheden etc. Hierdoor zijn de bere-

keningen van de aantastingen naar alle waarschijnlijk 

hoger dan in werkelijkheid aan de orde zal zijn. 

 

Tijdelijk: Het pre-SMP is van korte duur. De maximale 

duur van het pre-SMP is 2 jaar. Doordat het onder-

zoek voor het echte SMP direct zal plaatsvinden is er 

na maximaal 1 jaar betrouwbare recente data over 

aanwezigheid, aantallen en verspreiding van be-

schermde soorten. Hierdoor zijn de inschattingen 

vanuit het pre-SMP model (Snijder 2021) na maximaal 

1 jaar (en minimaal na 4 maanden) vervangen voor 

werkelijke cijfers.  

 

SMP: Het SMP dat na maximaal 2 jaar volgt op het 

pre-SMP is een omvangrijk plan voor het versterken 

van betrokken soorten. Hierbij worden maatregelen 

genomen ter verbetering van verspreiding, populatie-

omvang en de kwaliteit van het leefgebied. Eventuele 

verloren functies onder het pre-SMP zullen dan om-

vangrijk worden aangevuld.  

 

Omvang aantasting: De werkelijke aantasting van de 

kwetsbare verblijfplaatsen is naar alle waarschijnlijk-

heid zeer gering. Het gaat daarbij om een laag percen-

tage van de ruim ingeschatte aantallen aanwezige 

verblijfplaatsen volgens het pre-SMP model (Snijder 

2021). Dit zal over een gehele gemeente ca. 10% per 

jaar van het aantal kritische verblijfplaatsen betreffen 

en zal voor het grote deel zomer en/of paarverblijf-

plaatsen aantasten.  

 

Doden en verwonden: Het doden en verwonden van 

exemplaren wordt voorkomen doordat bij iedere na-

isolatie voorafgaand maatregelen worden genomen. 

Hierdoor zal de populatie van de betreffende soorten 

niet verkleinen. 

 

Alternatieven: Het aantal gebouwen dat onder het 

pre-SMP valt is slechts een deel van de panden. On-

geveer 70-80% van de gebouwen in gemeentes zijn 

woningen in particulier bezit. Het maximaal aan te 

tasten woningen in een gemeente tijdens het pre-

SMP is 20%. Dit betekent dat er nog veel gebouwen 

aanwezig blijven. Uit ervaring is bekend dat er vaak 

veel alternatieven zijn voor verblijfplaatsen die verlo-

ren gaan omdat gebouwbewonende vleermuissoor-

ten een uitgebreid netwerk aan verblijfplaatsen 

heeft. Dit is uiteraard niet per situatie aan te tonen 

zonder onderzoek, maar er kan vanuit gegaan worden 

dat dit wel zeer aannemelijk is.  

 

Geen grootschalige aantastingen: Grote aantastin-

gen vinden niet plaats onder het pre-SMP. Dit komt 

omdat er een aantal situaties zijn uitgesloten. Zo val-

len de woningen van wooncorporaties buiten het pre-

SMP. Evenals woningen in de vorm van appartemen-

ten en andere niet grondgebonden woningen van 

particulieren. Daarnaast zijn ook na-isolatiecollectie-

ven uitgesloten. Deze uitgesloten situaties worden 

buiten het pre-SMP behandeld volgens de reguliere 

gang van zaken (onderzoek, ontheffing, maatrege-

len). Door deze uitsluitingen wordt voorkomen dat er 

in bepaalde gebieden op een invasieve wijze (poten-

tieel) grote hoeveelheden verblijfplaatsen dichtbij el-

kaar in korte tijd verdwijnen. Hierdoor zullen de aan-

tastingen vooral verspreidt plaatsvinden in ruimte en 

tijd, waardoor de kans groter is dat er alternatieven 

zijn in de omgeving. 

 

Compensatie door particulieren: Alle particulieren 

die onder het pre-SMP gaan na-isoleren dienen 

nieuwe verblijfplaatsen te creëren. Dit is ongeacht of 

de woning in de huidige status wel of niet geschikt is 

voor beschermde soorten. De maatregelen richten 

zich op vleermuizen en gebouwbewonende vogel-

soorten. Omdat iedere woning dit gaat toepassen 

worden er over een grote verspreiding veel nieuwe 

verblijfplaatsen aangeboden. Dit aantal is fors hoger 

dan het ingeschatte aantal verblijfplaatsen dat zal 

verdwijnen en zal er ook voor zorgen dat woningen 

die nu ongeschikt zijn voor bijv. vleermuizen nu wel 

verblijfplaatsen zullen krijgen. Deze maatregelen zijn 

vooral gericht op het vervangen van nestgelegenheid 

van huismus en gierzwaluw en zomer- en paarverblijf-

plaatsen van de gewone dwergvleermuis en zomer-

verblijfplaatsen van laatvlieger. Eventueel aanwezige 
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individuele grootoorvleermuizen, baardvleermuizen 

of ruige dwergvleermuizen liften mee met deze maat-

regelen.  

 

Gemeentelijke compensatie eerstegraads: Ook de 

gemeente dient bij het aangaan van een pre-SMP ver-

blijfplaatsen te creëren. Het betreffen dan vooral de 

verblijfplaatsen voor kritischere sfc, zoals kraamver-

blijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en van laat-

vlieger. Het aantal verblijfplaatsen dat een gemeente 

dient te compenseren is afhankelijk van het aantal in-

geschatte kraamverblijfplaatsen per soort. Deze aan-

tallen komen uit het pre-SMP model (Snijder 2021). 

De maatregelen dienen bij aanvang van het pre-SMP 

gerealiseerd te zijn. Door deze compensatie worden 

de ingeschatte aantastingen van kritische verblijf-

plaatsen één op één gecompenseerd. Het aantal ver-

blijfplaatsen binnen een deelgebied blijven daardoor 

gelijk. 

 

Gemeentelijke compensatie tweedegraads: Naar 

aanleiding van het SMP-veldonderzoek (dat direct 

start na het verkrijgen van een pre-SMP) zal direct ge-

compenseerd worden voor de aangetroffen kritische 

verblijfplaatsen die zich bevinden in woningen die val-

len binnen de reikwijdte van het pre-SMP. Dit bete-

kent dat na maximaal een jaar na het verkrijgen van 

de pre-SMP ontheffing begonnen wordt met groot-

schalige gerichte compensatie voor aantasting van 

kritische verblijfplaatsen gewone dwergvleermuis en 

laatvlieger 

 

Alleen aantasting verblijfplaatsen: De activiteiten die 

vallen onder het pre-SMP betreffen werkzaamheden 

die alleen effect kunnen hebben op verblijfplaatsen. 

Overige essentiële leefelementen worden niet aange-

tast, zoals voedselbronnen, vliegroutes en schuilgele-

genheden. 

 

Flexibiliteit soorten: Alle diersoorten hebben een be-

paalde vorm van flexibiliteit en aanpassingsvermogen 

wanneer zij geconfronteerd worden met nadelige 

veranderingen in hun omgeving. Dit is een onderdeel 

van de overlevingsstrategie. De flexibiliteit en het 

aanpassingsvermogen is afhankelijk van de soort en 

van de situatie en is vooraf lastig in te schatten. Er kan 

wel van uitgegaan worden dat de betreffende soor-

ten voldoende bij macht zijn om actief op zoek te 

gaan naar eventuele alternatieven in de directe om-

geving wanneer zij geconfronteerd worden met een 

verdwenen verblijfplaats. Voorbeelden zijn er legio, 

waarbij bijvoorbeeld huismussen zeer creatief zijn in 

het vinden en creëren van verblijfplaatsen en waarbij 

gewone dwergvleermuizen zeer snel nieuwe plekken 

ontdekten (bijv. paalkasten en torens). Uiteraard kun-

nen deze surrogaat-verblijfplaatsen minder optimaal 

zijn en mogelijk tijdelijke leiden tot een verminderd 

voortplantingssucces. Echter, deze aantasting is van 

korte duur (zie eerdere punten). 

 

Status soorten:  

Een deel van de getroffen soorten komt verspreid 

over de gehele provincie voor, kraamverblijfplaatsen 

van meervleermuis en tweekleurige vleermuis komen 

zeer zeldzaam voor in de provincie Utrecht en worden 

om deze reden met maatwerk in het pre-SMP meege-

nomen. Voor zover bekend gaat het over in het totaal 

vier specifieke situaties (Oud-Kamerik, Vinkeveen, 

Westbroek en Maarssenbroek) en deze passen niet 

binnen een generieke aanpak die voor het pre-SMP 

wordt gesteld. Reden hiervoor is dat de meervleer-

muizen populaties in Nederland onder veel druk 

staan en de laatste jaren veel verliezen lijken te heb-

ben geleden (pers. comm. A.J. Haarsma en M.A. Snij-

der ongepubliceerd). De locaties van de kraamver-

blijfplaatsen (en globaal dus het netwerk) is voor de 

meervleermuis recent herbevestigd in 2021 (Snijder, 

ongepubliceerd), maar de kolonie tweekleurige vleer-

muizen is na de geforceerde verhuizing nog niet te-

ruggevonden. Daarnaast is er over het compenseren 

van de verblijfplaatsen van beide soorten niet veel 

bekend. Het is daarmee dus, met het vooruitzicht op 

een SMP, wel zaak voor de betreffende gemeentes 

(Woerden, Ronde Venen, Stichtse vecht en de Bilt) 

om voordat het SMP is uitgewerkt al tijdens de pre-

SMP fase in te zetten op het compenseren (borgen) 

van de verblijfsfuncties voor deze soort. Juist omdat 

deze moeilijker zijn om te ontwikkelen. Het toepassen 

van een pre-SMP in deze gemeenten vraagt daarom 

door de aanwezigheid van deze soorten speciale aan-

dacht en dienen afgehandeld te worden door middel 

van maatwerk. Door deze soorten niet als standaard 

soorten te behandelen en daarbij dus ook geen gene-

rieke maatregelen te hanteren, wordt voorkomen dat 

deze kwetsbare soorten en verblijfplaatsen worden 

aangetast. Specifieke aandacht en beoordeling resul-

teren dan in een maatwerk oplossing die aantasting 

dienen te voorkomen. 

 

Communicatie: Door middel van goede voorlichting 

over het nemen van de juiste maatregelen (ter voor-

koming doden en verwonden en realiseren nieuwe 

verblijfplaatsen) wordt voorkomen dat maatregelen 

verkeerd worden uitgevoerd. 
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De verschillende onderdelen uit paragraaf 10.1 bij el-

kaar opgeteld, is op basis van onze expert judgement 

voldoende om met een aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid te kunnen stellen dat de aantasting 

onder het pre-SMP geen onaanvaardbare aantasting 

te weeg brengen aan verspreiding, populatie en de 

kwaliteit van het leefgebied. Hierbij dient wel in acht 

genomen te worden dat de randvoorwaarden wor-

den aangehouden. De randvoorwaarden worden in 

de volgende paragraaf beschreven. 

 

10.2 Voorwaarden pre-SMP 
Bij het afwegen en beoordelen van de impact van na-

isolatie van particuliere koopwoningen op gebouwbe-

wonende beschermde soorten is uitgegaan van een 

aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden 

worden hieronder beschreven en zijn voorafgaand 

aan het project of tussentijds vastgesteld. Wanneer 

afgeweken wordt van deze randvoorwaarden zal 

onze beoordeling en conclusie hoogstwaarschijnlijk 

anders zijn dan in dit rapport beschreven. 

 

10.2.1 Type isolatie 
Het pre-SMP geldt slechts voor twee typen na-isola-

tie, namelijk spouwmuurisolatie en isolatie van het 

binnendak. 

 

10.2.2 Type woningen 
De woningen die vallen binnen de reikwijdte van het 

pre-SMP zijn grondgebonden koopwoningen van par-

ticulieren. Dit komt neer op een tussenwoning, hoek-

woning of vrijstaande woning. Appartementen en 

flats zijn uitgesloten van een pre-SMP. Na-isolatie bij 

de type woningen worden vaak vanuit een Vereniging 

Van Eigenaren ondernomen en zijn daardoor vaak 

grootschalig van aard. Deze type woningen zijn vaak 

extra interessant voor kritische sfc’s, zoals massawin-

terverblijfplaatsen. Huurwoningen, corporatiewonin-

gen en overige gebouwen vallen buiten de scope van 

het pre-SMP. Na-isolatie van gebouwen die buiten de 

scope van het pre-SMP vallen, dienen voorafgegaan 

te worden door regulier ecologisch onderzoek met 

mogelijk bijbehorende ontheffing en maatregelen. 

 

10.2.3 Collectieve isolatie 
Verschillende gemeenten hebben initiatieven om ge-

hele wijken te stimuleren om collectief te laten na-

isoleren. Dit is vaak financieel aantrekkelijk voor deel-

nemende particulieren. Echter de impact van een der-

gelijke collectieve na-isolatie heeft een grotere im-

pact op gebouwbewonende beschermde soorten dan 

het zelfstandig regelen van na-isolatie. Dit heeft er 

vooral mee te maken dat er bij een collectieve bena-

dering in korte tijd heel veel verblijfplaatsen op een 

klein oppervlakte zullen verdwijnen. Dergelijke ge-

meentelijke initiatieven tot collectieve na-isolatie val-

len buiten de scope van het pre-SMP en dienen vooraf 

gegaan te worden door regulier ecologisch onderzoek 

met mogelijk bijbehorende ontheffing en maatrege-

len. 

 

10.2.4 Maximale levensduur pre-SMP 
Een pre-SMP wordt afgegeven met als voorwaarden 

dat er binnen 2 jaar een werkelijk SMP zal worden op-

geleverd. Hierdoor heeft het pre-SMP dan ook een 

maximale levensduur van 2 jaar na afgifte pre-SMP.  

 

10.2.5 Maximale aantasting woningen onder pre-
SMP 

De effecten zijn getoetst op basis van de verwachting 

dat geleidelijk over 10 jaar wordt geïsoleerd, dus 10% 

per jaar. Omdat er getoetst is op dit percentage aan-

tasting zal de 20% als maximum moeten gelden tij-

dens de duur van het pre-SMP. Dit betekent dus dat 

het maximale aantal woningen dat na-geïsoleerd mag 

worden met het pre-SMP niet meer is dan 20% van 

het aantal woningen die vallen binnen de categorie 

woningen die in aanmerking komen voor het werken 

met het pre-SMP.  

 

10.2.6 5 tot 17 maanden gebruik van het pre-SMP-
model 

Het pre-SMP model is een model waarmee ingeschat 

kan worden hoeveel kolonies en verblijfplaatsen en 

verwacht worden per gemeente en hoe groot de aan-

tasting van verblijfplaatsen zal zijn. Dit model is geba-

seerd op cijfers uit eerder uitgevoerde onderzoeken 

in het buitenland. Deze cijfers zijn waarschijnlijk niet 

geheel één op één vergelijkbaar met de Nederlandse 

situatie, maar het zijn op dit moment de meest bruik-

bare cijfers die voorhanden zijn en worden betrouw-

baar geacht. Het model geeft echter geen beeld over 

de verspreiding van vleermuizen binnen de woonker-

nen. Het is daarom belangrijk dat de data uit het pre-

SMP-model zo snel mogelijk na het ingaan van het 

pre-SMP worden vervangen door situatie-specifieke 

velddata over het aantal verblijfplaatsen, het aantal 

individuen en de verspreiding.  

Na afronding van het kraamonderzoek dienen direct 

de verzamelde data met betrekking tot kraamverblijf-

plaatsen gebruikt te worden voor het nemen van 

compensatie. Deze compensatie dient plaats te vin-

den voor ieder kraamverblijf dat is aangetroffen in 

een woning die valt onder de reikwijdte van het pre-
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SMP. Het realiseren van deze nieuwe verblijfplaatsen 

dient direct in gang gezet te worden na afronding van 

het kraamonderzoek. Dit betekent dus voordat de 

rapportage is afgerond, en voordat de SMP-onthef-

fing is aangevraagd. Door op deze manier te werken, 

is na maximaal 17 maanden de data uit het pre-SMP 

model vervangen voor werkelijke data en wordt 

daarna doormiddel van compensatie gehandeld wat 

effectiever is voor het behoud van de functies in een 

woonkern. 

 

10.2.7 Particuliere compensatie 
Iedere particulier die met het pre-SMP zijn woning 

laat isoleren dient maatregelen te nemen om nieuwe 

verblijfplaatsen te realiseren. Dit betreffen verblijf-

plaatsen die functies kunnen vervangen zoals paar- 

en zomerverblijfplaatsen van alle meegenomen soor-

ten. 

 

10.2.8 Voorkomen van doden en verwonden 
Bij iedere na-isolatie dienen maatregelen genomen te 

worden om het doden en verwonden van individuen 

van betrokken soorten te voorkomen. Dit betekent 

dat er buiten de kwetsbare perioden (bijv. winter en 

voortplantingsperiode) wordt gewerkt, tenzij er voor-

afgaand aan deze kwetsbare perioden maatregelen 

genomen worden die voorkomen dat er in de kwets-

bare perioden kwetsbare functies aanwezig zijn. Ech-

ter, ook bij het na-isoleren buiten de kwetsbare peri-

oden dient vooraf de woning ongeschikt gemaakt te 

worden. 

 

10.2.9 Kwaliteit SMP 
De kwaliteit van het SMP dat volgt op een pre-SMP is 

van zeer groot belang. Waar bij het pre-SMP hoofdza-

kelijk aanvaardbare aantasting wordt geïncasseerd, 

dient het SMP juist voor een stimulatie van de betref-

fende soorten. Op dit moment zijn er in Nederland 

veel SMP’s die van dubieuze kwaliteit zijn en 

waarmee de beoogde verbetering van soorten niet 

zal worden gehaald. Hieronder wordt uitgewerkt 

welke randvoorwaarden dienen te gelden voor een 

SMP om te kunnen voldoen aan de kwaliteit die wij 

voor ogen hadden van een SMP. 

 

Onderzoek 

Onderzoek naar de betreffende soorten moet ant-

woord geven op: 

• Verspreiding: Waar komt welke soort met 

welke belangrijke verblijfsfuncties voor? 

• Populatie: Hoe groot is de populatie van de 

betreffende soorten? 

• Kwaliteit leefgebied: Welke kwaliteit heeft 

het leefgebied? Hierbij valt o.a. te denken 

aan voedsel, veiligheid, voortplanting en ver-

binding. Met andere woorden waar liggen de 

bedreigingen en waar liggen de kansen. 

 

Maatregelen 

Maatregelen dienen genomen te worden om: 

• Verspreiding: Verspreiding dient minstens 

behouden te worden, maar waar mogelijk te 

worden vergroot. 

• Populatie: Maatregelen zijn noodzakelijk om 

de populatie te laten groeien. Een SMP is er 

op gemaakt om plusjes te zaaien, zodat er la-

ter minnetjes geoogst kunnen worden. Ech-

ter, er dienen altijd per saldo meer plusjes te 

zijn dan er minnetjes maximaal geoogst zul-

len worden. 

• Kwaliteit leefgebied: Maatregelen bestaan 

niet alleen uit het creëren van nieuwe ver-

blijfplaatsen. Om een populatie te versterken 

zijn ook andere factoren van belang, zoals 

voldoende voedsel, voldoende veiligheid en 

voldoende verbinding tussen kolonies en tus-

sen de belangrijke leefgebiedselementen. 
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10.2.10 Goede communicatie 
Goede communicatie is onontbeerlijk voor een goed 

resultaat. Diverse partijen moeten goed op de hoogte 

zijn van de rechten en plichten die het pre-SMP met 

zich mee brengen. Het is daarom noodzakelijk dat: 

• Particulieren voorzien worden van goede in-

formatie omtrent nut en noodzaak van de 

maatregelen en welke verplichtingen dit met 

zich meebrengt. 

• Isolatiebranche dient voorzien te worden van 

goede informatie over het ongeschikt maken 

van woningen en hoe de juiste nieuwe ver-

blijfplaatsen gerealiseerd dienen te worden. 

Om misinterpretatie te voorkomen is het be-

langrijk dit goed uit te werken in duidelijk ge-

illustreerde documentatie. 

 

10.2.11 Borging en handhaving 
Een pre-SMP moet een voorrecht zijn om mee te mo-

gen werken. Het bespaart je als particulier (en isola-

tiebedrijf) veel kosten en tijd (ecologisch onderzoek, 

ontheffingsaanvraag, maatregelen etc.). Het is een 

handreiking naar deze partijen (burgers en isolatie-

branche) die normaliter ongebreideld overtredingen 

begaan. Het is daarom belangrijk dat er goede 

handhaving is in die gevallen waar geen gebruik ge-

maakt wordt van een pre-SMP. Dit betekent een 

goede controle en handhaving op allerlei niveaus: 

• Particulieren die na-isoleren zonder gebruik 

te maken van een partij die zich niet heeft ge-

conformeerd aan het pre-SMP; 

• Na-isolatiebedrijven die zich niet hebben ge-

conformeerd aan het pre-SMP; 

• Na-isolatiebedrijven die zich wel hebben ge-

conformeerd aan het pre-SMP, maar zich 

niet aan de spelregels van het pre-SMP hou-

den; 

• Gemeenten die zich geconformeerd hebben 

aan het pre-SMP, maar zich niet houden aan 

de verplichtingen (nalaten SMP opstellen, 

nalaten uitvoeren maatregelen etc.). 

 

Daarnaast moeten gemeenten die niet kiezen voor 

een pre-SMP geconfronteerd worden met de gevol-

gen. Zonder voldoende borging en handhaving is er 

een grote demotivatie voor partijen om te kiezen 

voor een pre-SMP of om zich, na het kiezen voor een 

pre-SMP, te houden aan de opgestelde verplichtin-

gen. 
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11 Definities 
 

 

 

 
• BAG: Staat voor “Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

En is een ruimtelijke kaartlaag voor in GIS programma’s 

die een breed scala aan eigenschappen per individueel 

gebouwd object geeft. 

• Compensatie: Is een juridische term waarbij in de Wet 

Natuurbescherming het verlies van verblijfplaatsen wordt 

gecompenseerd. Het nadelige effect van de overtreding 

van de Wnb op beschermde soorten na een ingreep 

wordt teniet gedaan. 

• Gevelpan: Een gevelpan of kantpan is een dakpan die 

wordt toegepast om de zijkant van het dak, bij de kopge-

vel, af te sluiten. De gevelpan is een dakpan met een spe-

ciaal verlengde zijkant die de gevel van bovenaf sluit. 

• Gunstige staat van instandhouding 

Het wettelijk uitgangspunt dat geen afbreuk wordt ge-

daan aan het streven om de beschermde soort in het na-

tuurlijke verspreidingsgebied a.d.h.v. criteria: 

- dat de populatie een levensvatbare component van de 

habitat (leefgebied) is en blijft; 

- dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort 

niet wezenlijk wordt verkleind; 

- en dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan 

waarin de populaties van de soort zich op de lange ter-

mijn in stand kunnen houden. 

• Kolonie: Een kolonie vleermuizen bestaat uit de kraamko-

lonie, alle individueel of in groepjes levende mannetjes er 

omheen, incl. de niet voortplantende vrouwelijke dieren. 

Een lokale populatie kan meerdere kolonies bevatten. 

• Kraamverblijfplaats: Een verblijfplaats van een kraam-

groep met vrouwtjes met jongen.  

• Kraamkolonie: Bij vleermuizen wordt met een kraamko-

lonie bedoeld de groep vrouwtjes die gezamenlijk als 

groep jongen voortbrengen. Een lokale populatie van een 

vleermuissoort is te zien als een kolonie waarbij de 

kraamgroep een eenheid is met daarnaast de mannetjes 

en niet voortplantende vrouwtjes die individueel of in 

kleine groepjes op andere locaties verblijven. 

• Paarverblijfplaats: Een verblijfplaats of de omgeving 

daarvan, waar ten minste een baltsend mannetje of 

meerdere vleermuizen overdag verblijven en paren of ko-

men zwermen. Welk gedrag is waar te nemen, is afhanke-

lijk van de soort. Te herkennen aan zwermgedrag en/of 

baltsroepen (zwermen bij het invliegen komt bij meer ver-

blijfsfuncties voor).  

• SFC: Soort Functie Combinatie, vleermuizen gebruiken 

verschillende locaties met een verschillende functie ver-

deeld over het jaar. Per soort kan een combinatie ver-

schillend zijn. 

• SMP: Soort Management Plan is de basis voor een ge-

biedsgerichte ontheffing van de Wet Natuurbescherming 

waarin met onderzoek vastgesteld is hoe groot een popu-

latie is van een bepaalde diersoort en hoe deze het gebied 

gebruiken. Daarnaast houdt het een plan in dat voor de 

lange termijn deze populatie zal moeten behouden en 

eventueel ontwikkelen. 

• Torpor: tijdelijke toestand van verlaagde lichaamsfunc-

ties (temperatuur, hartslag, ademhaling, spijsvertering) in 

verblijfplaats ter overbrugging van periode waarin foera-

geren niet kosteneffectief is. 

• (massa)zwermlocatie: waarschijnlijke winterverblijf-

plaats of paarverblijfplaats waar een vleermuiskolonie 

(groep mannetjes en vrouwtjes) zich gedurende beperkte 

tijd (per nacht en herhaald over dagen) verzameld.  

Voor gewone dwergvleermuis dient hier onderscheid ge-

maakt te worden tussen paar- en zomerverblijfplaatsen 

die ook in zachte winters worden gebruikt, en verzamel-

punten voor groepen dieren in de winter, die zwermge-

drag vertonen. 

• Mitigatie: Mitigatie is de juridische term waarbij de nega-

tieve effecten gematigd of verzacht worden. Het voorko-

men van doden is een voorbeeld van mitigatie. 

• Verblijfplaats: Een object (gebouw, boom, bunker, grot, 

kast en dergelijke) waarin een of meerdere vleermuizen 

verblijven (overdag of ’s winters, met enige regelmaat).  

• Winterverblijfplaats: Een verblijfplaats waar in de winter 

een of meerdere vleermuizen in winterslaap gaan. Het 

betreft bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven 

nogal eens een voormalige paarplaats of een andere ver-

blijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone dwergvleermuis 

massawinterverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen 

voor kleinere groepen te onderscheiden.  

• Zomerverblijfplaats: Een verblijfplaats die gebruikt wordt 

door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan niet 

aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel 

een paarverblijfplaats is.  
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Bijlage A. Literatuuronderzoek 
 

Gewone dwergvleermuis  

(Pipistrellus pipistrellus) 
 

De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is 

een kleine vleermuissoort, met een maximumgewicht 

van 8 gram en een spanwijdte tot 24 cm. De gewone 

dwergvleermuis is in Nederland de meest algemene 

soort en kan worden gevonden in gesloten tot half-

open landschap. Ze jagen langs groen bij bebouwing, 

langs watergangen zoals kanalen en vijvers, in bomen-

lanen en tussen de boomkruinen maar ook langs bos-

randen en houtwallen. Het zijn snelle en wendbare ja-

gers die op enige afstand (1 tot 8 m) langs de vegetatie 

foerageren. Ze vliegen op een hoogte van ongeveer 2 

tot 5 m, maar in sommige gevallen tot zelfs 15 m 

hoogte. Het zijn geen kieskeurige eters en hun dieet 

bestaat vooral uit muggen, dansmuggen, schietmot-

ten, maar ook kleine haften, gaasvliegen, nachtvlinders 

en soms ook kevers. Ze foerageren hoofdzakelijk bin-

nen een straal van 2-5 km van de verblijfplaats. Vlieg-

routes volgen zoveel mogelijk lijnvormige structuren 

westen van Europa is de gewone dwergvleermuis een 

soort met een relatief korte homerange. Ze overwinte-

ren meestal op maximaal 25 km aftand van het zomer-

gebied. In Oost Europees en Centraal Rusland zijn gro-

tere afstanden (tot 1100 km) waargenomen. (Zoog-

diervereniging, 2019a) 

 

Tijdens de kraamperiode vormen de vrouwelijke die-

ren van deze soort grote kraamgroepen (soms honder-

den individuen) en buiten de kraamperiode vallen de 

kraamgroepen uiteen in kleine groepjes van enkele tot 

tientallen vrouwtjes. De mannelijke dieren verblijven 

tijdens de actieve periode veelal solitair of in klein 

groepsverband (bijvoorbeeld in paargroepen van 1 

mannetje met tot wel 10 vrouwtjes tijdens de paarpe-

riode) (Gerell & lundberg, 1984). In de winter kan de 

soort ook in grote aantallen (soms duizenden dieren) 

in massa-winterverblijfplaatsen aanwezig zijn. De ge-

wone dwergvleermuis brengt niet alleen de winter in 

groten getale in massawinterverblijfplaatsen door 

maar ook solitair of in klein groepsverband van enkele 

individuen (Korsten, 2012). Afgezien van de dieren in 

de massawinterverblijfplaatsen worden er ook over-

winterende exemplaren aangetroffen in onder andere 

mergelgroeves, forten en zelfs in huizen.  

 

Omdat uit literatuur niet blijkt dat de eisen aan zomer-

verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ver-

schillen van die van paarverblijfplaatsen, is besloten 

om zomer- en paarverblijfplaatsen samen te behande-

len. 

 

Zomer- en paarverblijfplaatsen 

Zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone dwerg-

vleermuis worden op allerlei locaties aangetroffen, na-

melijk in spouwmuren, onder dakpannen, achter gevel-

betimmering, achter raamluiken, achter boomschors 

en achter allerlei plaatmateriaal zoals bijvoorbeeld be-

drijfsborden (Simon et al., 2004). Naast deze al aanwe-

zige locaties gebruikt de gewone dwergvleermuis ook 

voorzieningen die speciaal zijn ontworpen voor vleer-

muizen als zomer- en paarverblijfplaats. Gerell (1985) 

heeft de soort in acht verschillende kastentypen aan-

getroffen. In Polen zijn paarverblijfplaatsen in bossen 

aangetroffen in Schwegler kasten (2F, 2FN & 3FN) 

(Tájek & Tájková, 2016). In Nederland worden zomer- 

en paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleer-

muis algemeen waargenomen in kleine platte kasten 

maar ook incidenteel in Schwegler inbouwkasten (1FR, 

2FR & 2FN) (Anne-Jifke Haarsma, persoonlijke commu-

nicatie, 8 maart 2021; Collins et al., 2020, Korsten, 

2012; Vreugdenhil, Overman & Limpens, 2011; Korsten 

& Marcelissen, 2006). Ook paalkasten kunnen door de 

gewone dwergvleermuis relatief snel (binnen ongeveer 

een jaar) in gebruik genomen worden als zomer- en/of 

paarverblijfplaats (Bobeldijk et al., 2019; eigen waarne-

ming). Korsten & Marcelissen (2006) melden zowel een 

bezettingspiek van vleermuiskasten in het najaar 

(paarverblijfplaatsen) alsook een mogelijke bezetting-

spiek in het voorjaar (Korsten & Marcelissen, 2006). 

Ook vleermuistorens worden al relatief snel (binnen 

1,5 jaar) geaccepteerd als zomer- en paarverblijfplaats 

(Henrard, 2018). Omdat de soort relatief snel nieuwe, 

verschillende typen voorzieningen accepteert, beves-

tigt dit nogmaals het opportunistische en tolerante ka-

rakter van de soort in de keuze van een nieuwe zomer- 

en paarverblijfplaats. 

 

  



Ecologisch Adviesbureau NatuurInclusief & Viridis | Advies effecten pre-SMP Provincie Utrecht 43 

Minimale afmetingseisen 

Breedte en hoogte 

Het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis (BIJ12, 

2017a) adviseert voor zomer- en paarverblijfplaatsen 

tot 10 dieren een kast met 1 á 2 compartimenten met 

een afmeting van 20-30 centimeter breed en 50 centi-

meter hoog. Voor zomerverblijfplaatsen van meer dan 

10 dieren worden kasten met meerdere compartimen-

ten met afmetingen van 50 centimeter breed en 70 

centimeter hoog als richtlijn gegeven. De Zoogdierver-

eniging acht op basis van expert judgement voor zo-

mer- en paarverblijfplaatsen, tot 15 dieren, afmetingen 

van 15-50 cm breed en 30-50 centimeter hoog als vol-

doende. In samenwerking met Koninklijke Tichelaar 

heeft de Zoogdiervereniging een klein formaat (21 cm 

breed en 36 cm hoog) kast ontwikkeld die geschikt is 

als zomer- en paarverblijf voor de gewone dwergvleer-

muis. Een in Nederland veelgebruikte vleermuiskast 

waar vaak zomer- en paarverblijfplaatsen van de ge-

wone dwergvleermuis in worden aangetroffen, is het 

Boshamer-model met een breedte van 20-25 cm en 

een hoogte van 40 cm (Boshamer, 2013; Vreugdenhil, 

Overman & Limpens, 2011). 

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 17-20 mm voor kleine soorten als de ge-

wone dwergvleermuis. In het Kennisdocument worden 

invliegopeningen van 1,5 tot 2 cm gehanteerd. Het 

Boshamer-model vleermuiskast (Vreugdenhil, Over-

man & Limpens, 2011) heeft een spleetruimte van 2,5 

tot 3 cm (ingang maximaal 1,7 cm in verband met vo-

gels). Silvavir (2018) biedt bouwtekeningen voor een 

kast die geïnspireerd is op het Boshamer-model. Deze 

biedt 2,5 cm spleetruimte (maximum van 1,5 cm bij de 

ingang) en is ook al functioneel gebleken als paarver-

blijfplaats voor de gewone dwergvleermuis. De klein 

formaat kast, ontwikkeld door de Zoogdiervereniging 

in samenwerking met Koninklijke Tichelaar, biedt 2 cm 

spleetruimte die richting de binnenruimte van de kast 

taps toeloopt en dus smaller wordt. 

 

Volume 

Lintott en Matthews (2018) vonden Pipistrellus-soor-

ten in verblijfplaatsen met een minimumvolume van 

0,4 m3 met een minimumhoogte van 20 cm. Een kant-

tekening is dat het bij dit onderzoek ging om volumes 

van speciaal gecreëerde zolderruimtes (‘‘bat lofts’’) en 

niet om volumes van vleermuiskasten. De Schwegler 

1FR inbouwkast heeft een intern volume van ongeveer 

0,005 m3. De Boshamerkast heeft een intern volume 

van ongeveer 0,002 m3. Volgens de minimale richtlij-

nen van het Kennisdocument komt bij een spleet-

ruimte van 2 cm een minimaal volume van 0,002 m3 

naar voren. Uit de richtlijnen van de Zoogdiervereni-

ging blijkt een minimaal volume van 0,0008 m3 voor 

een enkel dier, maar ook hier wordt aangegeven dat 

groter altijd beter is. De klein formaat kast van de Zoog-

diervereniging en Koninklijke Tichelaar heeft een in-

tern volume van ongeveer 0,002 m3. 

 

Minimale microklimaateisen 

Warmtecapaciteit 

Korsten (2012) meldt dat zomer- en paarverblijfplaat-

sen van de gewone dwergvleermuis vaak een lage 

warmtecapaciteit hebben. Dit wordt bevestigd uit bo-

venstaande gegevens door het feit dat dergelijke ver-

blijfplaatsen van de soort vaak worden aangetroffen op 

locaties die snel kunnen opwarmen maar ook weer 

snel afkoelen. 

 

Temperatuur 

Overdag is het in zomer- en paarverblijfplaatsen rela-

tief koel waarbij er aan het einde van de middag of be-

gin van de avond gehele of gedeeltelijke passieve op-

warming plaatsvindt, vaak onder invloed van de zon 

(Korsten, 2012; Feyerabend & Simon, 2000). Belangrijk 

is echter dat de maximum interne temperatuurlimiet 

van 35-40 graden Celsius niet overschreden wordt 

(Bartonička & Řehák, 2007; Simon et al., 2004). (Fatale) 

oververhitting bij vleermuizen is bekend uit landen als 

Spanje (Martin Bideguren et al., 2018; Alacalde et al., 

2017; Flaquer et al., 2014) maar kan ook in Nederland 

een rol spelen (Brouwer & Henrard, 2020). Omdat deze 

maxima voor alle vleermuissoorten gelden, is dit niet 

bij elke soort nog herhaald. Gunnel, Murphy & Williams 

(2013) adviseren om zomerverblijfplaatsen op het 

noorden te plaatsen, hier vindt dus praktisch geen op-

warming door de zon plaats. Martin Bideguren et al. 

(2018) vonden significante verschillen in temperatuur 

van de onder- en bovenkant van vleermuiskasten. De 

hoogte van een verblijfplaats lijkt dus een belangrijke 

rol te spelen in de variatie van temperatuur en het mo-

gelijk voorkomen van oververhitting (Gunnel, Murphy 

& Williams, 2013). Voor zomer- en paarverblijfplaatsen 

zijn geen minimumtemperaturen gevonden. Hierdoor 

is het aannemelijk dat minima voor deze type verblijf-

plaatsen minder van belang zijn.
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Interpretatie van de literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de gewone dwergvleermuis een breed acceptatie 

spectrum te hebben in zijn keuze voor een zomer- en 

paarverblijfplaats. In Nederland is de soort vooral een 

bewoner van spleetvormige ruimtes. Omdat er indivi-

duen niet alleen in grote maar ook in relatief kleine kas-

ten zijn aangetroffen is het aannemelijk dat voor maxi-

maal 10 dieren ook voorzieningen met kleinere afme-

tingen (breedte en hoogte) dan genoemd in het Ken-

nisdocument voldoende zijn. Dit inzicht wordt beves-

tigd door de richtlijnen van de Zoogdiervereniging, die 

voor een aantal van 15 dieren een kast van 15-50 cm 

breed en 30-50 centimeter hoog als voldoende achten. 

Wat betreft de diepte en spleetopening van de kast is 

er weinig tot geen verschil te vinden tussen de verschil-

lende bronnen. Enkel de wering van vogels zorgt er-

voor dat sommige voorzieningen de minimale invlieg-

opening van 17 mm aanhouden. Lintott en Matthews 

(2018) vonden Pipistrellus-soorten in verblijfplaatsen 

met een minimumvolume van 0,4 m3 met een mini-

mumhoogte van 20 cm. Een kanttekening bij deze bron 

is dat het hier niet om vleermuiskasten maar om zol-

derruimte gaat, wat het relatief grote minimumvolume 

verklaart. Verder wordt onderbouwd dat verblijfplaat-

sen voor deze functies in de avond op mogen warmen, 

zolang de kasten niet oververhit raken. Dit betekent 

dat warmtecapaciteit van de voorzieningen laag is.  

 

Conclusie 

Een zomer- en paarverblijfplaats, voor maximaal 10 

dieren, moet minimaal 15 centimeter breed en 30 cen-

timeter hoog te zijn. Voor hetzelfde aantal dieren is 

een minimumvolume van 0,002 m3 vereist. Voor meer 

dieren moeten er grotere afmetingen, volumes en 

meerdere lagen gehanteerd worden. Voor de gewone 

dwergvleermuis is een spleetruimte van 15 tot 20 mm 

geschikt. Zomer- en paarverblijfplaatsen hebben een 

lage warmtecapaciteit waardoor snelle opwarming 

door de zon kan plaatsvinden. De zomer- of paarver-

blijfplaats blijft overdag koel met een geheel of gedeel-

telijke opwarming aan het einde van de middag/begin 

van de avond maar binnen de maximum limiet van 35-

40 graden Celsius. 

 

Kraamverblijfplaatsen 

Kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis 

worden aangetroffen in gevelbekleding, onder tinnen 

dakbedekking, achter houten panelen, in daken, in 

spouwmuren, achter raamluiken, op zolders en zelfs 

holle betonblokken (Voortman & Bakker, 2020; Simon 

et al., 2004). Naast deze al aanwezige locaties gebruikt 

de gewone dwergvleermuis ook voorzieningen die spe-

ciaal zijn ontworpen voor vleermuizen als kraamver-

blijfplaats. Korsten (2012) meldt dat vooral grote meer-

voudige kasten succesvol kunnen zijn. Dit type vleer-

muiskasten is gebaseerd op platte kasten, maar zijn 

over het algemeen groter en kenmerken zich door 

meerdere achter elkaar gelegen spleetvormige com-

partimenten. Deze lagen staan veelal in verbinding met 

elkaar, zodat er verschillende microklimaten binnen de 

kast ontstaan waar vleermuizen tussen kunnen bewe-

gen. In sommige gevallen zijn lagen extra geïsoleerd of 

is een ventilatieopening aangebracht. Bij sommige mo-

dellen wordt bij plaatsing aan de muur een extra com-

partiment tussen muur en kast gecreëerd, wat ook 

weer voor nog meer variatie van microklimaat zorgt. 

Afhankelijk van grootte en design (kleur, materiaal) 

bieden kraamkasten meer warmtecapaciteit en tem-

peratuurgradiënten dan traditionele, enkellaagse kas-

ten (Korsten, 2012). Het basissjabloon van deze Kor-

stenkast is de kraamkast van Bat Conservation Interna-

tional (Tuttle & Hensley, 2003) uit de Verenigde Staten. 

In Nederland is dit model voor het eerst succesvol toe-

gepast in Tilburg. Deze kast werd in maart 2004 ge-

plaatst in het kader van renovatie van een bedrijfsge-

bouw met een kraamkolonie gewone dwergvleermui-

zen. De kast is aan het gebouw geplaatst, dicht bij de 

invliegopening van de kraamverblijfplaats. Al in het na-

jaar van datzelfde jaar werden de eerste twee gewone 

dwergvleermuizen in de kast aangetroffen. Het vol-

gende jaar was de kast bewoond door een kraamgroep 

van vierentachtig dieren. In de jaren daarna schommelt 

het aantal dieren tussen de 160 en de 320 (Korsten, 

2006). Een dergelijke grote meervoudige kast is ook 

met succes toegepast in Varsen, waar een kraamkolo-

nie gewone dwergvleermuis van ongeveer 100 dieren 

verblijft. Deze specifieke kast is geplaatst op de dam-

wand van een stal. In Cuijk verblijft een kraamkolonie 

van 50 dieren in een vergelijkbare kast die aan de gevel 

van een verzorgingstehuis hangt. In 2020 is daarnaast 

de eerste kraamkolonie in een kraamkast op palen ge-

meld in Beek-Ubbergen, waar een kraamkolonie van 

ruim 100 dieren huist. Van kraamkolonies van de ge-

wone dwergvleermuis in vleermuistorens en inbouw-

kasten zijn in Nederland geen resultaten bekend.  

 

Garland, Wells & Markham (2017) hebben in Engeland 

geprobeerd een kraamkolonie te compenseren door 

middel van een zogenaamde ‘‘bat wall’’. Zes jaar na 

voltooiing heeft de kraamkolonie zich nog niet op-

nieuw gevestigd, al maken wel kleine aantallen dieren 

gebruik van de nieuwe voorzieningen. Het kan dus tot 
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enkele jaren duren voordat kraamkolonies zich op-

nieuw vestigen na compensatie.  

 

Kraamkolonies maken gebruik van een groot aantal in-

vliegopeningen in een gebouw, in het onderzoek van 

Voortman & Bakker (2020) tot wel 9-10 verschillende 

open stootvoegen. Lintot & Matthews (2018) melden 

dat de kans op bezetting van een nieuwe vleermuis-

voorziening door een kraamkolonie sterk afhankelijk is 

van het aantal openingen, hoe meer openingen, hoe 

groter de kans op bezetting.  

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

Het Kennisdocument Gewone Dwergvleermuis (BIJ12, 

2017a) adviseert voor kraamverblijfplaatsen voor 

grote aantallen gewone dwergvleermuizen een kast 

met een afmeting van 70 centimeter breed en 80 cen-

timeter hoog. De Zoogdiervereniging acht op basis van 

expert judgement voor kraamverblijfplaatsen, voor 

tientallen tot honderden individuen, een afmetingen 

van 70-100 cm breed en 70-100 centimeter hoog als 

voldoende, met een minimumoppervlak van 0,7 m2. 

Maar hoe groter hoe beter. Gunnel, Murphy & Willi-

ams (2013) adviseren voor een kraamverblijfplaats een 

minimum totaaloppervlak van 1 m2. In samenwerking 

met Koninklijke Tichelaar heeft de Zoogdiervereniging 

een groot formaat (43 cm breed en 47 cm hoog) scha-

kelbare inbouwkast ontwikkeld die geschikt is als 

kraamverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis. 

Deze kast bestaat uit 3 lagen en heeft een totaalopper-

vlak van ongeveer 0,5 m2. De succesvolle Korstenkast 

in Tilburg is 180 cm breed en 100 cm hoog en biedt 

ruimte aan meer dan 300 dieren. De kast bestaat uit 4 

lagen (inclusief de ruimte tussen gevel en kast) en heeft 

daarmee een oppervlakte van ongeveer 6 m2. De 

kraamkast in Varsen bestaat uit 4 lagen, is 57 centime-

ter breed en 72 cm hoog met een totaaloppervlak van 

1,4 m2. De kraamkast op palen in Beek-Ubbergen is 107 

cm breed en 63 cm hoog met een totaaloppervlak van 

2 m2. Alle oppervlaktes zijn exclusief isolatiemateriaal. 

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 17-20 mm voor kleine soorten zoals de ge-

wone dwergvleermuis. In het Kennisdocument worden 

invliegopeningen van 1,5 tot 2 cm gehanteerd. De 

groot formaat kast, ontwikkeld door de Zoogdiervere-

niging in samenwerking met Koninklijke Tichelaar, 

biedt 2,5 cm spleetruimte. De spleetruimte in de Kor-

stenkast, de kraamkast in Varsen en de kraamkast op 

palen in Beek-Ubbergen bedraagt in alle gevallen 2 cm. 

Om temperatuurgradiënten te bieden bestaat een 

kraamkast altijd uit 2 of meer lagen (Zoogdiervereni-

ging, 2012). Het Kennisdocument Gewone Dwergvleer-

muis (BIJ12, 2017a) adviseert voor kraamverblijfplaat-

sen voor grote aantallen gewone dwergvleermuizen 

een kast met 3 á 4 lagen. 

 

Volume 

Het Kennisdocument gaat uit van minimaal 3 lagen, 

met een totaal minimumvolume van ongeveer 0,03 m3 

voor grote aantallen gewone dwergvleermuizen. Uit-

gaande van het minimum totaal oppervlak van 0,7 m2 

en spleetruimte van 1,7 cm adviseert de Zoogdiervere-

niging een totaal minimumvolume van 0,01 m3. De 

grote inbouwkast van Tichelaar en de Zoogdiervereni-

ging heeft een totaalvolume van ongeveer 0,015 m3. 

De Korstenkast heeft een volume van ongeveer 0,12 

m3. De kraamkast in Varsen heeft een volume van 0,03 

m3. De kraamkast op palen in Beek-Ubbergen heeft 

een volume van 0,04 m3. Alle volumes zijn enkel gericht 

op de beschikbare ruimte voor vleermuizen, dus exclu-

sief isolatiemateriaal. 

 

Minimale microklimaatseisen  

Warmtecapaciteit 

Korsten en de Zoogdiervereniging (2012) melden dat 
kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis 
vaak een hoge warmtecapaciteit hebben met een sta-
biel warm microklimaat. Dit wordt bevestigd uit boven-
staande gegevens door het feit dat dergelijke verblijf-
plaatsen van de soort vaak worden aangetroffen op lo-
caties die niet snel opwarmen maar ook niet snel af-
koelen, vooral ’s nachts niet. In de Korstenkast is een 
deel van het derde compartiment gevuld met isolatie, 
hierdoor ontstaat er in het vierde compartiment een 
stabieler microklimaat. Ook in de andere kansrijke 
kraamkasten is isolatie aangebracht. De kraamkast op 
palen in Beek-Ubbergen staat met de rug tegen de an-
dere kraamkast aan, hierdoor hebben beide kasten 
waarschijnlijk een extra grote warmtecapaciteit. 
 

Temperatuur 

De Zoogdiervereniging (2012) meldt dat kraamverblijf-

plaatsen stabiele temperaturen moeten hebben maar 

ook een variatie aan microklimaten. Speakman en Tho-

mas (2003), Lourenço en Palmeirim (2004) en Swift 

(2004) benoemen dat een hoge temperatuur voor 

zwangere en zogende vrouwtjes essentieel is om ener-

gie te besparen. Simon et al. (2004) melden tempera-

turen in kraamkolonies met een maximum van 25-35 

graden Celsius overdag en een minimum van 20 graden 

’s nachts (Reiter & Zahn, 2006). Bij temperaturen bo-

ven 40 graden Celsius waren de dieren grotendeels 
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afwezig. Ook Gunnel, Murphy en Williams (2013) mel-

den dat oververhitting in acht moet worden genomen. 

Jay (2014) meldt temperaturen in kraamkolonies van 

de gewone dwergvleermuis met een maximum van 

33,6 graden Celsius, een gemiddelde van 23 graden 

Celsius en een minimum van 14,5 graden Celsius. De 

Zoogdiervereniging (2012) meldt dat de kasten in de 

middag opwarmen zodat de vleermuizen hun li-

chaamstemperatuur kunnen verhogen vlak voor het ja-

gen. Echter vonden Voortman en Bakker (2020) geen 

bewijs voor deze voorkeur van zonbeschenen oriënta-

ties in hun onderzoek naar kraamkolonies van de ge-

wone dwergvleermuis in Rotterdam. In hun onderzoek 

verbleven kraamkolonies juist minder op zuidelijke ge-

vels vergeleken met andere oriëntaties omdat deze 

mogelijk te warm worden tijdens de kraamperiode, 

waarin soms honderden vrouwtjes geclusterd zitten en 

de temperatuur sterk kan toenemen. Deze resultaten 

geven aan dat zuidelijke gevels wellicht minder gepre-

fereerd worden door kraamkolonies dan dat tot op he-

den wordt gedacht. En dat noordelijke gevels mogelijk 

minstens net zo belangrijk zijn. Tevens vonden zij zowel 

kraamkolonies in bewoonde (verwarmde) gebouwen 

alsook in onbewoonde bebouwing zonder verwarming 

(Gunnel, Murphy & Williams, 2013). 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de gewone dwergvleermuis een smal acceptatie 

spectrum te hebben in de keuze voor kraamverblijf-

plaats. Vooral grote, meervoudige kasten kunnen erg 

succesvol zijn. Omdat er ook kraamkolonies in kleinere 

kasten zijn aangetroffen is het aannemelijk dat ook 

voorzieningen met kleinere afmetingen (breedte en 

hoogte) dan genoemd in het Kennisdocument gebruikt 

kunnen worden. Voor een kleine kraamkolonie lijkt een 

oppervlak van 1 m2 het absolute minimum. Voor de va-

riatie in microklimaten lijkt vooral het aantal lagen en 

de hoogte belangrijk. Wat betreft de diepte en spleet-

opening van de kast is er weinig tot geen verschil te 

vinden tussen de verschillende bronnen. In succesvolle 

gevallen gaat het altijd om kraamkasten met meerdere 

lagen. Uit de literatuur blijkt ook dat kraamkolonies 

een hoge temperatuur verlangen (tot een limiet van 40 

graden Celsius), maar dat het waarschijnlijk belangrij-

ker is dat deze warmte vastgehouden wordt (vooral ’s 

nachts), en dat de kast een grote warmtecapaciteit 

heeft. 

 

Conclusie 

Een kraamverblijfplaats, voor maximaal 100 dieren, 

moet minimaal 40 centimeter breed zijn en een totaal-

oppervlak hebben van minimaal 1 m2 en bestaan uit 

minimaal 3 lagen. Voor een kleine kraamkolonie kan 

een minimumvolume van 0,01 m3 volstaan. Voor meer 

dieren (kraamkolonies van meer dan 100 dieren) moe-

ten er grotere afmetingen (vanaf 1,5 m2) en volumes 

(minimaal 0,02 m3) gehanteerd worden. Voor de ge-

wone dwergvleermuis is een spleetruimte van 15 tot 

20 mm geschikt. Kraamverblijfplaatsen hebben een 

hoge temperatuur en warmtecapaciteit waardoor de 

verblijfplaats vooral ’s nachts niet te veel mag afkoelen 

(niet onder 20 graden). De kraamverblijfplaats is over-

dag rond de 25-35 graden Celsius maar binnen de maxi-

mum limiet van 35-40 graden Celsius.   
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Ruige dwergvleermuis  

(Pipistrellus nathusii) 
 

De ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) is een 

kleine vleermuissoort, met een maximumgewicht van 

15,5 gram en een spanwijdte tot 25 cm. Hij lijkt erg veel 

op de gewone dwergvleermuis. De ruige dwergvleer-

muis is in Nederland een wijdverspreide soort. Ze jagen 

vooral langs halfopen bosrijk landschap, langs bosran-

den, in bomenlanen maar ook boven open plekken in 

het bos, langs houtwallen, waterpartijen en in mindere 

mate bij straatlantaarns bij bebouwing. Ze vliegen op 

een hoogte van ongeveer 2 tot 5 m in een snelle recht-

lijnige vlucht. Het dieet van deze soort bestaat vooral 

dansmuggen. Ze jagen hoofdzakelijk binnen een straal 

van 5-10 km van de verblijfplaats. Vliegroutes volgen 

zoveel mogelijk lijnvormige structuren zoals bomenla-

nen, gebouwen en watergangen. (Zoogdiervereniging, 

2019b; Jansen et al., 2009) 

 

De ruige dwergvleermuis is een migrerende soort 

waarvan de vrouwtjes grote afstanden (duizenden ki-

lometers) afleggen (Teubner et al., 2008; Boye & Dietz, 

2005). De mannetjes blijven jaarrond aanwezig in over-

wintergebieden. Nederland is voor deze soort zowel 

migratie- als overwintergebied, hier vindt dan ook de 

paring plaats. Omdat dit veelal moeilijk bereikbare 

plekken zijn, worden ze in de winter niet vaak gevon-

den (Sachanowicz et al., 2019: BIJ12, 2017b). Er wor-

den zeer zelden kraamkolonies van deze soort aange-

troffen in Nederland. Kraamkolonies bevinden zich 

vooral in noordoost Europa. (Korsten, 2012).  

 

Omdat uit literatuur niet blijkt dat de eisen aan zomer-

verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis verschil-

len van die van paarverblijfplaatsen, is besloten om zo-

mer- en paarverblijfplaatsen samen te behandelen. 

 

Zomer- en paarverblijfplaatsen 

Zomer- en paarverblijfplaatsen van de ruige dwerg-

vleermuis worden op allerlei locaties aangetroffen, na-

melijk in spleetvormige ruimtes in gebouwen maar ook 

in bomen (holtes en achter boomschors) en achter al-

lerlei plaatmateriaal zoals bijvoorbeeld bedrijfsborden 

(Korsten, 2012; Teubner et al., 2008; Vierhaus, 2004; 

Meschede, Heller & Leitl, 2000). Naast deze al aanwe-

zige locaties gebruikt de ruige dwergvleermuis ook 

voorzieningen die speciaal zijn ontworpen voor vleer-

muizen als zomer- en paarverblijfplaats. Volgens 

Korsten (2012) en van der Kuil (2008) is deze soort vaak 

één van de eerste gebruikers van vleermuiskasten. In 

kasten kunnen zowel jaarrond mannetjes aangetroffen 

worden (Limpens et al., 1997) als groepen vrouwtjes in 

het voorjaar (Twisk, 2006). De dieren worden aange-

troffen in Schwegler 2F kasten (Dieterich & Dieterich, 

1988), Schwegler 2FN (Tájek & Tájko, 2016; Haarsma & 

Boshamer, 2014), Schwegler 1FF (Haarsma & Bosha-

mer, 2014), Stratmann FS1 (Ciechanowski, 2005; 

Dense, 1991), platte houten kasten (Haarsma & Bosha-

mer, 2014; Flaquer et al., 2005), bolle kasten (Ba-

ranauskas, 2009), vogelkasten (Kasprzyk & Ruczynski, 

2001) en zelfs sigarenkistjes (Korsten, 2012). Ook in 

houten paalkasten zijn dergelijke verblijfplaatsen van 

de ruige dwergvleermuis aangetroffen (Bobeldijk et al., 

2019). Van inbouwkasten en vleermuistorens zijn voor 

zover geen waarnemingen bekend, al is het zeer aan-

nemelijk dat deze ook als zomer- en/of paarverblijf-

plaats geaccepteerd kunnen worden. 

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

De Zoogdiervereniging (2012) acht op basis van expert 

judgement voor zomer- en paarverblijfplaatsen, tot 15 

dieren, afmetingen van 15-50 cm breed en 30-50 cen-

timeter hoog als voldoende. In samenwerking met Ko-

ninklijke Tichelaar heeft de Zoogdiervereniging een 

klein formaat (21 cm breed en 36 cm hoog) kast ont-

wikkeld die geschikt is als zomer- en paarverblijf voor 

de ruige dwergvleermuis. Een in Nederland veelge-

bruikte vleermuiskast waar vaak zomer- en paarver-

blijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis in worden 

aangetroffen, is het Boshamer-model met een breedte 

van 20-25 cm en een hoogte van 40 cm (Vreugdenhil, 

Overman & Limpens, 2011).  

 

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 17-20 mm voor kleine soorten zoals de 

ruige dwergvleermuis. In het Kennisdocument worden 

invliegopeningen van 1,5 tot 2 cm gehanteerd. Het 

Boshamer-model vleermuiskast (Vreugdenhil, Over-

man & Limpens, 2011) heeft een spleetruimte van 2,5 

tot 3 cm (ingang maximaal 1,7 cm in verband met vo-

gels). De klein formaat kast, ontwikkeld door de Zoog-

diervereniging in samenwerking met Koninklijke Tiche-

laar, biedt 2 cm spleetruimte die richting de binnen-

ruimte van de kast taps toeloopt en dus smaller wordt. 

Ook Korsten (2012) meldt een voorkeur voor een bin-

nenruimte van 2-2,5 centimeter. 
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Volume 

De Boshamer kast heeft een intern volume van onge-

veer 0,002 m3. Uit de richtlijnen van de Zoogdiervere-

niging blijkt een minimaal volume van 0,0008 m3 voor 

een enkel dier, maar ook hier wordt aangegeven dat 

groter altijd beter is. De klein formaat kast van de Zoog-

diervereniging en Koninklijke Tichelaar heeft een in-

tern volume van ongeveer 0,002 m3. 

 

Minimale microklimaatseisen  

Warmtecapaciteit 

Korsten (2012) meldt dat zomer- en paarverblijfplaat-

sen van de ruige dwergvleermuis vaak een lage warm-

tecapaciteit hebben. Dit wordt bevestigd uit de litera-

tuur door het feit dat dergelijke verblijfplaatsen van de 

soort vaak worden aangetroffen op locaties die snel 

kunnen opwarmen maar ook weer snel afkoelen. 

 

Temperatuur 

Voor de ruige dwergvleermuis is geen specifieke infor-

matie te vinden met betrekking tot de temperatuur in 

paarverblijfplaatsen. Wel gelden de voor vleermuizen 

algemene temperatuurlimieten, zie zomer- en paarver-

blijfplaats van gewone dwergvleermuis. 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de ruige dwergvleermuis een breed acceptatie 

spectrum te hebben in de keuze voor een zomer- en 

paarverblijfplaats. Omdat er zelfs individuen in sigaren-

kistjes zijn aangetroffen, is het zeer aannemelijk dat de 

ruige dwergvleermuis voor een zomer- of paarverblijf-

plaats kasten met geringe afmetingen voldoende zijn. 

Dit inzicht wordt bevestigd door de richtlijnen van de 

Zoogdiervereniging, die voor een aantal van 15 dieren 

een kast van 15-50 cm breed en 30-50 centimeter hoog 

als voldoende achten. Wat betreft de diepte en spleet-

opening van de kast is er weinig tot geen verschil te 

vinden tussen de verschillende bronnen. Enkel de we-

ring van vogels zorgt ervoor dat sommige voorzienin-

gen de minimale invliegopening van 17 mm aanhou-

den.  

Verder wordt onderbouwd dat verblijfplaatsen voor 

deze functies in de avond op mogen warmen, zolang 

de kasten niet oververhit raken. Dit betekent dat de 

warmtecapaciteit van de voorzieningen laag is.  

 

Conclusie 

Een zomer- en paarverblijfplaats van de ruige dwerg-

vleermuis, voor maximaal 10 dieren, moet minimaal 15 

centimeter breed en 30 centimeter hoog te zijn. Voor 

hetzelfde aantal dieren is een minimumvolume van 

0,002 m3 vereist. Voor meer dieren moeten er grotere 

afmetingen, volumes en meerdere lagen gehanteerd 

worden. Voor de ruige dwergvleermuis is een spleet-

ruimte van 15 tot 25 mm geschikt. Zomer- en paarver-

blijfplaatsen hebben een lage warmtecapaciteit waar-

door snelle opwarming door de zon kan plaatsvinden. 

De zomer- of paarverblijfplaats blijft overdag koel met 

een geheel of gedeeltelijke opwarming aan het einde 

van de middag/begin van de avond maar binnen de 

maximum limiet van 35-40 graden Celsius.  
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Gewone grootoorvleermuis  

(Plecotus auritus) 
De gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) is een 

middelgrote vleermuissoort, met een maximumge-

wicht van 12 gram en een spanwijdte tot 28,5 cm. De 

soort is herkenbaar aan de grote oren die ruim half zo 

lang als het lichaam zijn. Tijdens de winterslaap worden 

de oren onder de vleugels gevouwen en blijft alleen de 

tragus zichtbaar. De gewone grootoorvleermuis is in 

Nederland een algemene soort. De soort vliegt lang-

zaam en zeer wendbaar door dichte vegetatie waar ze 

hun prooidieren, vlinders, muggen, kevers en andere 

insecten zowel van bladeren als vanuit de lucht kunnen 

grijpen. Kenmerkend voor de soort zijn de hangplekken 

waaronder veel keutels en afgebeten vlindervleugels 

te vinden zijn. Omdat veel nachtvlinders echolocatie 

van vleermuizen waar kunnen nemen maakt de soort 

gebruik van een zeer zachte fluistersonar. Ze jagen 

graag in bossen en parkachtig landschap, in bomenla-

nen, langs bloeiende kruidenvegetaties en houtwallen 

maar ook in gebouwen zoals zolders en schuren. Ze ja-

gen hoofdzakelijk binnen een straal van 3 km van de 

verblijfplaats. Vliegroutes volgen lijnvormige struc-

turen zoals bomenlanen maar ze kunnen ook gewoon 

tussen de bomen doorvliegen. 

 

Tijdens de kraamperiode vormen de vrouwelijke die-

ren van deze soort kraamgroepen. Kraamkolonies kun-

nen uiteenlopen van enkele tot tientallen vrouwtjes 

(Korsten, 2012). De gewone grootoorvleermuis over-

wintert in de directe nabijheid van het zomergebied. Ze 

overwinteren vooral in ondergrondse ruimten, zoals 

grotten, groeven en kelders maar ook op zolders en in 

kerktorens en een enkele keer in boomholtes. (Zoog-

diervereniging, 2019c; Jansen et al., 2009) 

 

Omdat uit literatuur niet blijkt dat de eisen aan zomer-

verblijfplaatsen van de gewone grootoorvleermuis ver-

schillen van die van paarverblijfplaatsen, is besloten 

om zomer- en paarverblijfplaatsen samen te behande-

len. 

 

Zomer- en paarverblijfplaatsen 

Zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone groot-

oorvleermuis worden op allerlei locaties aangetroffen, 

voornamelijk in (kerk)zolders (vrijhangend of wegge-

kropen achter balken) en spleetvormige ruimtes in ge-

bouwen, in schuren en stallen, in spouwmuren, achter 

gevelbetimmering, achter raamluiken, in vogelkastjes, 

achter boomschors maar ook in boomholtes (echter is 

over de aanwezigheid van paargroepen in bomen wei-

nig bekend) (Korsten, 2012; Simon et al., 2004). Naast 

deze al aanwezige locaties gebruikt de gewone groot-

oorvleermuis ook voorzieningen die speciaal zijn ont-

worpen voor vleermuizen als zomer- en paarverblijf-

plaats. Zomer- en paarverblijfplaatsen van individuele 

dieren of groepjes zijn aangetroffen in kleine platte 

kasten met een ruime binnenruimte (Tájek & Tájková, 

2016; Lesinski et al., 2009; Ciechanowski, 2005), 

Schwegler 2fn (Aughney & Roche, 2007), Schwegler 1ff, 

Schwegler 1fs (Poulton, 2006; Dodds & Bilston, 2013), 

Boshamerkasten (Boshamer, 2003-2011, von Elling, 

2010) en grote en kleine houten bolle kasten (de Wit, 

2016; Baranauskas, 2009). De grote groepen gewone 

grootoorvleermuizen worden uitsluitend in ruime kas-

ten aangetroffen. In kleine platte kasten worden vooral 

individuele dieren gezien (Korsten en Marcelissen, 

2006). Ook vleermuistorens worden al snel geaccep-

teerd als zomerverblijfplaats (Henrard, 2018). De ge-

wone grootoorvleermuis kent zowel in het najaar als in 

het voorjaar een paarseizoen en kan in beide perioden 

in kasten opduiken (Boshamer, 2003-2011). 

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

Een in Nederland veelgebruikte vleermuiskast waar 

vaak zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone 

grootoorvleermuis in worden aangetroffen, is het Bos-

hamer-model met een breedte van 20-25 cm en een 

hoogte van 40 cm (Vreugdenhil, Overman & Limpens, 

2011). De Schwegler 2fn kast heeft een cilindervorm 

met een diameter van 16 cm en een hoogte van 36 cm. 

Veel ingezette en door de gewone grootoorvleermuis 

gebruikte houten bolle kasten hebben eveneens afme-

tingen van ongeveer 20-30 cm breed en ongeveer 40 

cm hoog.  

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 25-40 mm voor soorten als de gewone 

grootoorvleermuis. Het Boshamer-model vleermuis-

kast (Vreugdenhil, Overman & Limpens, 2011) heeft 

een spleetruimte van 2,5 tot 3 cm (ingang maximaal 1,7 

cm in verband met vogels). Dergelijke platte kasten 

met een minimum binnenruimte van 2,5 cm bevatten 

vaak individuen of kleine groepjes. Voor grotere groe-

pen worden bolle kasten aangeraden (Korsten, 2012). 

Houten bolle kasten hebben vaak een taps toelopend 

compartiment (vaak 2 tot 12 cm) waar de dieren kun-

nen clusteren.  
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Volume 

Zomer- en paarverblijfplaatsen worden al aangetroffen 

in kleine bolle kasten met een volume van slechts 0,002 

m3. De Boshamerkast heeft ook een intern volume van 

ongeveer 0,002 m3 en biedt ruimte aan enkele indivi-

duen of een klein groepje. De Schwegler 2fn heeft een 

volume van ongeveer 0,007 m3. Veelgebruikte houten 

bolle kasten hebben bij een gemiddelde diepte van 7 

cm een inhoud van ongeveer 0,006 m3. 

  

Minimale microklimaatseisen  

Warmtecapaciteit 

Zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone groot-

oorvleermuis worden vaak aangetroffen in kasten, ach-

ter raamluiken en achter boomschors, allen locaties 

waar de temperatuur sterk kan fluctueren. Hieruit 

blijkt dat zomer- en paarverblijfplaatsen van de ge-

wone grootoorvleermuis vaak een lage warmtecapaci-

teit hebben.  

 

Temperatuur 

Voor zomer- en paarverblijfplaatsen van de gewone 

grootoorvleermuis zijn geen temperaturen in de litera-

tuur gevonden. Wel gelden de voor vleermuizen alge-

mene temperatuurlimieten, zie zomer- en paarverblijf-

plaats van gewone dwergvleermuis. 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de gewone grootoorvleermuis een breed accepta-

tie spectrum te hebben in de keuze voor een zomer- en 

paarverblijfplaats. Individuele dieren en kleine groep-

jes worden aangetroffen in standaard kleine, platte 

kasten. Dit type kasten heeft vaak een breedte van 20 

centimeter en 40 centimeter hoogte, eveneens als 

veelgebruikte houten bolle kasten. Voor de gewone 

grootoorvleermuis is echter niet de lengte en de 

breedte maar vooral de binnenruimte belangrijk. De 

soort wordt vaak aangetroffen in kasten met een mini-

mum binnenruimte van 2,5 cm (ingang smaller in ver-

band met vogels). Grotere groepen worden aangetrof-

fen in bolle kasten met een binnenruimte die al dan 

niet taps toeloopt. Voor enkele individuen of een klein 

groepje is een volume van slechts 0,002 m3 al vol-

doende. Voor grotere groepen dieren is een bolle kast 

met een minimumvolume van 0,005 m3 voldoende. 

Verder wordt onderbouwd dat verblijfplaatsen voor 

deze functies in de avond op mogen warmen, zolang 

de kasten niet oververhit raken. Dit betekent dat de 

warmtecapaciteit van de voorzieningen laag is.  

 

Conclusie 

Een zomer-/paarverblijfplaats van de gewone groot-

oorvleermuis, voor enkele individuen of een klein 

groepje (maximaal 10 dieren), kan volstaan met een 

breedte van 20 centimeter en een hoogte van 35 cen-

timeter. Belangrijker dan de lengte- en breedtemaat is 

de binnenruimte. Een binnenruimte van minimaal 2,5 

cm (invliegopening maximaal 1,7 cm smaller in ver-

band met vogels) is vereist. Voor hetzelfde aantal die-

ren is een minimumvolume van 0,002 m3 vereist. Voor 

grotere groepen dieren bestaande uit enkele tientallen 

individuen moeten er bolle kasten (al dan niet met een 

taps toelopend compartiment) gebruikt worden met 

een minimumvolume van 0,005 m3. Zomer- en paar-

verblijfplaatsen hebben een lage warmtecapaciteit 

waardoor snelle opwarming door de zon kan plaatsvin-

den. De zomer- of paarverblijfplaats blijft overdag koel 

met een geheel of gedeeltelijke opwarming aan het 

einde van de middag/begin van de avond. Wel moeten 

zomer-/paarverblijfplaatsen binnen de limiet van 35-

40 graden Celsius blijven.  
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Meervleermuis  

(Myotis dasycneme) 
 

De meervleermuis (Myotis dasycneme) is een grote 

vleermuissoort, met een maximumgewicht van 20 

gram en een spanwijdte tot 30 cm. De soort is herken-

baar aan de afstekende grijswitte buikvacht, de vrij 

grote neusknobbels en de grote voeten. De meervleer-

muis is in Nederland een verspreide soort langs de 

kustgebieden en de populatie wordt geschat op slechts 

10.000 dieren. De soort vliegt snel (tot 35 km/h) en 

rechtlijnig over wateroppervlakken en grijpt zo insec-

ten op en boven het wateroppervlak met de grote ach-

terpoten. Ze jagen graag boven open water en langs de 

oevers van meren, kanalen, rivieren en andere grote 

waterpartijen maar soms ook boven weilanden en bos-

randen, weliswaar altijd dichtbij water. Ze jagen hoofd-

zakelijk binnen een straal van tot wel 10-20 km van de 

verblijfplaats. Vliegroutes volgen lijnvormige struc-

turen zoals watergangen, bomenlanen en dijken. 

 

Tijdens de kraamperiode vormen de vrouwelijke die-

ren van deze soort kraamgroepen (soms honderden in-

dividuen) en buiten de kraamperiode vallen de kraam-

groepen uiteen in kleine groepjes van enkele tot tien-

tallen vrouwtjes. Mannetjes verblijven in de zomerpe-

riode solitair of in kleine groepen (Korsten, 2012). In juli 

bezoeken de vrouwtjes de paarverblijfplaatsen, waar 

mannetjes het hele jaar door in aanwezig kunnen zijn. 

In de paarperiode worden er tijdelijke paargroepen ge-

vormd met tot 5 vrouwtjes (Haarsma, 2011). Aantallen 

van meervleermuis kunnen sterk variëren van enkele 

tientallen dieren in mannengroepen tot enkele hon-

derden dieren in kraamkolonies. Kraamverblijfplaatsen 

kunnen uit meer dan 400 vrouwtjes bestaan (Haarsma 

& Koopmans, 2017). De meervleermuis overwintert 

hoofdzakelijk in ondergrondse ruimtes (groeven, bun-

kers, kelders).  

 

Paarverblijfplaatsen 

Paarverblijfplaatsen van meervleermuis worden zowel 

in ondergrondse winterverblijfplaatsen als langs migra-

tieroutes aangetroffen. Omdat de ondergrondse win-

terverblijfplaatsen van de meervleermuis buiten de 

reikwijdte van dit project vallen wordt in dit gedeelte 

alleen ingegaan op paarverblijfplaatsen langs migratie-

routes. Paarverblijfplaatsen van meervleermuis wor-

den in spouwmuren, onder dakpannen en boomholtes 

aangetroffen (Limpens et al., 1999). Ook in 

vleermuiskasten zijn individuele dieren of kleine paar-

groepjes aanwezig (Boshamer, 2013; Korsten, 2012; 

Haarsma, 2011). In Duitsland is de soort aangetroffen 

in bolle Schwegler 2FN en 2F kasten (Dieterich & Die-

terich, 1991). Ook in Nederland is de soort aangetrof-

fen in Boshamerkasten (ruim, plat) en Schwegler 2FN 

(bol) kasten. In Nederland lijkt de meervleermuis geen 

voorkeur te hebben voor één van beide modellen 

(Haarsma & Boshamer, 2014; Boshamer, 2013). Gege-

vens van meervleermuizen uit inbouwkasten en vleer-

muistorens zijn niet bekend, maar het is aannemelijk 

dat ook hier gebruik van gemaakt kan worden door de 

meervleermuis. 

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

De Boshamerkast, waar paarverblijfplaatsen van meer-

vleermuis in zijn aangetroffen heeft een breedte van 

20-25 cm en een hoogte van 40 cm (Vreugdenhil, Over-

man & Limpens, 2011). De Schwegler 2fn kast heeft 

een cilindervorm met een diameter van 16 cm en een 

hoogte van 36 cm. 

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 2,5-4,0 cm voor grote soorten zoals de 

meervleermuis. Korsten (2012) adviseert voor grote 

soorten zoals de meervleermuis een binnenruimte van 

2,5 tot 3,2 cm. Het Boshamer-model vleermuiskast 

(Vreugdenhil, Overman & Limpens, 2011) heeft een 

spleetruimte van 2,5 tot 3 cm (ingang maximaal 1,7 cm 

in verband met het weren van vogels).  

 

Volume 

De Boshamerkast heeft een intern volume van onge-

veer 0,002 m3 en biedt ruimte aan enkele individuen of 

een klein groepje. De Schwegler 2fn heeft een volume 

van ongeveer 0,007 m3 en biedt ruimte aan een kleine 

paargroep. 

 

Minimale microklimaatseisen  

Warmtecapaciteit 

Uit bovenstaande literatuur blijkt dat paarverblijfplaat-

sen van de meervleermuis vaak in voorzieningen met 

een lage warmtecapaciteit worden aangetroffen 

(vleermuiskasten en onder dakpannen), maar ook in 

spouwmuren waar de warmtecapaciteit groot is. Het 

lijkt dus dat de warmtecapaciteit niet hoog hoeft te 

zijn. 
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Temperatuur 

Voor meervleermuis is geen specifieke informatie te 

vinden met betrekking tot de temperatuur in paarver-

blijfplaatsen. Wel gelden de voor vleermuizen alge-

mene temperatuurlimieten, zie zomer- en paarverblijf-

plaats van gewone dwergvleermuis. 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de meervleermuis een relatief breed acceptatie 

spectrum te hebben in de keuze voor een paarverblijf-

plaats. Uit de literatuur blijkt dat voor een paarverblijf-

plaats voor de meervleermuis een breedte van 20 cm 

en hoogte van 35 cm al voldoende is.  

Wat betreft de spleetruimte is er weinig tot geen ver-

schil te vinden tussen de verschillende bronnen. Deze 

spleetruimte lijkt echter vooral gebaseerd op expert 

judgement en waarnemingen van soorten met een ver-

gelijkbare grootte. 

Kasten met een inhoud van 0,002 m3 biedt ruimte aan 

enkele individuen, voor een groter paargroepje lijkt 

een minimumvolume van 0,007 m3 vereist. Verder 

wordt onderbouwd dat verblijfplaatsen voor deze 

functies in de avond op mogen warmen, zolang de kas-

ten niet oververhit raken. Dit betekent dat de warmte-

capaciteit van de voorzieningen laag is.  

 

Conclusie 

Paarverblijfplaatsen van meervleermuis worden zowel 

in platte Boshamerkasten als in bolle Schwegler 2FN 

kasten aangetroffen, vergelijkbare kasten zouden dus 

ook goed kunnen functioneren. Een paarverblijfplaats, 

voor maximaal 5 dieren, moet op basis van expert jud-

gement minimaal 20 centimeter breed en 35 centime-

ter hoog zijn. Voor hetzelfde aantal dieren is een mini-

mumvolume van 0,002 m3 vereist. Voor meer dan 5 

dieren, bijvoorbeeld een kleine paargroep moeten er 

grotere volumes gehanteerd worden (minimaal 0,007 

m3). Voor meervleermuis is een spleetruimte vanaf 2,5 

cm geschikt. Zomer- en paarverblijfplaatsen hebben 

een lage warmtecapaciteit waardoor snelle opwarming 

door de zon kan plaatsvinden. De zomer- of paarver-

blijfplaats blijft overdag koel met een geheel of gedeel-

telijke opwarming aan het einde van de middag/begin 

van de avond maar binnen de maximum limiet van 35-

40 graden Celsius. 
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Laatvlieger  

(Eptesicus serotinus) 
 

De laatvlieger is een echte gebouwbewoner die maar 

heel sporadisch in vleermuiskasten wordt aangetrof-

fen. In tegenstelling tot veel andere soorten is de laat-

vlieger redelijk honkvast (Harbusch & Racey, 2006). 

Kraamgroepen lopen uiteen van een tiental tot meer 

dan tweehonderd dieren (van Hoof et al., 2020). Simon 

et al. (2004) melden een voorkeur voor zuidelijke en 

westelijke exposities tijdens de kraamperiode, en een 

oostelijke expositie voor individuele dieren. Verder 

vonden zij in hun onderzoek dat de invliegopening ho-

ger (gemiddeld 9-12 meter hoogte) lag dan bij gewone 

dwergvleermuis. Mogelijk heeft deze soort zelfs de 

voorkeur voor een invliegopening aan de bovenzijde 

van een verblijfplaats (eigen observatie). Mannetjes 

verblijven individueel of in kleine groepen en bezoeken 

de kraamkolonies voor de paring (Stichting De Laatvlie-

ger, 2020). Ondanks dat kleine aantallen overwinte-

rende dieren bij de ingang van grotten en spleten in ge-

bouwen zijn aangetroffen, is er nog weinig bekend over 

winterverblijfplaatsen (Korsten, 2012). Recentelijk is 

zenderonderzoek uitgevoerd om te achterhalen waar 

de soort zich in het najaar ophoudt (van Hoof et al., 

2020) maar zenderonderzoek naar winterverblijfplaat-

sen is nog niet uitgevoerd. 

 

Zomerverblijfplaatsen 

Zomerverblijfplaatsen van de laatvlieger worden op al-

lerlei locaties aangetroffen, favoriet lijken echter 

spouwmuren, onder een pannendak en achter raam-

luiken (Simon et al., 2004). In tegenstelling tot andere 

soorten, worden zomerverblijfplaatsen van laatvlieger 

maar weinig aangetroffen in vleermuiskasten. De 

spaarzame waarnemingen zijn gedaan in onder andere 

meerlaagse Korstenkasten (M. Hoksberg, pers. comm., 

2019; Hunink, 2013), Schwegler 1FFH (R. Meijer, pers. 

comm. 2019), Boshamerkast (T. Dolstra, pers. comm. 

2019), Schwegler 2FN (F. Bosch, pers. comm. 2019), 

platte houten kast (R. Kaal, Pers. comm. 2019) of en-

kellaagse platte houtbeton kasten (S. Westra, pers. 

comm. 2019; W. van den Heuvel, pers. comm, 2019). 

Uit inbouwkasten zijn vooralsnog geen waarnemingen 

bekend. Wellicht dat grotere structuren met meer va-

riatie van microklimaten zoals vleermuistorens meer 

succes hebben. Ook dienen er veel wegkruipmogelijk-

heden aanwezig te zijn (J. Jeucken, pers. comm, 27 ja-

nuari 2021). In twee vleermuistorens is recentelijk al 

laatvlieger aangetroffen (Brouwer, 2020; Apodemus, 

2020). Ook in een voor vleermuizen omgebouwd 

pompgebouw is de laatvlieger gevonden (Kaal, 2018). 

Het gaat hier in alle gevallen om maximaal enkele indi-

viduen. 

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

Vanwege het spaarzame aantal waarnemingen is niet 

bekend wat de minimale afmetingen van zomerver-

blijfplaatsen van laatvlieger moeten zijn. 

 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 25-40 mm voor grote soorten als laatvlie-

ger. Korsten (2012) adviseert voor grote soorten als 

laatvlieger een binnenruimte van 2,5 tot 3,2 cm. In een 

kraamkolonie op een kerkzolder in Castenray vliegen 

de dieren in door een opening van circa 2-2,5 x 10 cm. 

Vrouwtjes die net terugkomen van foerageren en een 

volle buik hebben, hebben hier meer moeite mee (J. 

Jeucken, pers. comm, 27 januari 2021).   

 

Volume 

Vanwege het spaarzame aantal waarnemingen is niet 

bekend wat het minimale volume van zomerverblijf-

plaatsen van laatvlieger moet zijn. 

 

Minimale microklimaatseisen  

Buffercapaciteit 

Individuele zomerverblijfplaatsen worden zowel aan-

getroffen op locaties met een lage buffercapaciteit 

(achter raamluiken, en heel sporadisch, in vleermuis-

kasten) als op locaties met een hoge buffercapaciteit 

(gebouwen, Simon et al., 2004).  

 

Temperatuur 

Over de gewenste temperatuur van zomerverblijf-

plaatsen van de laatvlieger is nog weinig bekend. Kraai-

jeveld (2014) meldt een temperatuur fluctuerend rond 

de 18 graden met een maximum van 40 graden Celsius. 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt de laatvlieger kieskeurig te zijn in de keuze voor 

een zomerverblijfplaats of is het gewoon nog niet be-

kend welke aspecten belangrijk voor deze soort zijn. 

Omdat de soort grotendeels afwezig is in soortspeci-

fieke verblijfplaatsen, zijn minimumafmetingen- en vo-

lume niet te benoemen. Wat betreft de spleetruimte is 

er weinig tot geen verschil te vinden tussen de 
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verschillende bronnen. Deze spleetruimte lijkt echter 

vooral gebaseerd op expert judgment en waarnemin-

gen van soorten met een vergelijkbare grootte.   

Uit de literatuur is niet op te maken wat voor bufferca-

paciteit zomerverblijfplaatsen van laatvlieger moeten 

hebben. Over de temperatuur van zomerverblijfplaat-

sen van laatvlieger is eveneens weinig bekend. De 

soort lijkt wel enigszins te zijn maar ook bij deze soort 

geldt weer een maximum van 40 graden Celsius. 

 

Conclusie 

Omdat laatvlieger erg kieskeurig lijkt in het kiezen een 

zomerverblijfplaats en vrijwel ontbreekt in vleermuis-

kasten, zijn standaard vleermuiskasten ongeschikt 

voor deze soort. De laatste jaren zijn er kleine succes-

sen behaald met het gebruik van grotere structuren 

(met een grote variatie van microklimaat) zoals vleer-

muistorens en voor vleermuizen omgebouwde con-

structies. Maatwerk speelt hierin een sleutelrol. Geba-

seerd op expert judgment en vergelijkbare soorten lijkt 

een spleetruimte van 2,5 á 3 cm geschikt voor laatvlie-

ger. Meer onderzoek en experimenteren met voorzie-

ningen is vereist om meer te weten te komen over de 

afmetingen en het microklimaat van zomerverblijf-

plaatsen van laatvlieger. 

 

Kraamverblijfplaatsen 

Kraamverblijfplaatsen van laatvlieger worden vooral 

aangetroffen in spouwmuren, zolderruimtes, onder 

pannendaken en soms ook achter gevelbetimmering 

(Simon et al., 2004). Er zijn geen gevallen van kraamko-

lonies van laatvlieger in vleermuiskasten bekend. Wel 

is een succesvolle mitigatie van een kraamkolonie van 

laatvlieger in Thesinge bekend (Zwerver, 2018). De suc-

cesfactoren in dit project zijn dat de originele invlieg-

opening en verblijfplaats (spouwmuur en dakpannen) 

behouden zijn gebleven. Recentelijk is ook een experi-

ment gestart met een voor laatvliegerkraamkolonie ge-

creëerde ‘‘vleermuisschoorsteen’’ (DelfsePost, 2020). 

Uit resultaten moet blijken of de kraamkolonie hier in 

de toekomst gebruik van gaat maken. Ook in het oude 

ziekenhuis in Deventer zal een experimentele voorzie-

ning (toren) worden gebouwd voor een kraamkolonie 

van de laatvlieger welke gedurende 5 jaar gemonitord 

zal worden.         

 

Minimale afmetingseisen  

Breedte en hoogte 

Uit literatuur zijn geen exacte afmetingen van kraam-

verblijfplaatsen van laatvlieger bekend. Omdat bekend 

is dat ze binnen gebouwen vaak kunnen wisselen van 

locatie (Simon et al., 2004) is waarschijnlijk een grote 

ruimte (met veel variatie van microklimaat) van belang. 

Diepte 

De Zoogdiervereniging (2012) adviseert een spleet-

ruimte van 25-40 mm voor grote soorten zoals de laat-

vlieger. Korsten (2012) adviseert voor grote soorten zo-

als de laatvlieger een binnenruimte van 2,5 tot 3,2 cm. 

In een kraamkolonie op een kerkzolder in Castenray 

vliegen de dieren in door een opening van circa 2-2,5 x 

10 cm. Vrouwtjes die net terugkomen van foerageren 

en een volle buik hebben, hebben hier meer moeite 

mee (J. Jeucken, pers. comm, 27 januari 2021).    

 

Volume 

Uit literatuur zijn geen exacte volumes van kraamver-

blijfplaatsen van laatvlieger bekend. Omdat bekend is 

dat ze binnen gebouwen vaak wisselen van locatie (Si-

mon et al., 2004) is waarschijnlijk een groot volume 

(met veel variatie van microklimaat) van belang. 

 

Minimale microklimaatseisen  

Buffercapaciteit 

Uit literatuur blijkt dat locaties van kraamverblijfplaat-

sen van laatvlieger vaak warmer zijn dan de buitentem-

peratuur (Simon et al., 2004). Kraamkolonies worden 

ook vaak aangetroffen op locaties waar warmte vast-

gehouden wordt (kerkzolders, spouwmuren). Toch 

wisselen laatvliegers ook binnen een gebouw tussen 

locaties met een fluctuerende (dak) en relatief con-

stante temperatuur (deel van spouwmuren). Op basis 

van deze gegevens wordt daarom geconcludeerd dat 

tenminste een deel van de verblijfplaats een hoge buf-

fercapaciteit dient te hebben.    

 

Temperatuur 

Laatvlieger lijkt zeker in de kraamperiode een warmte 

minnende soort. Battersby (1999) meldt temperaturen 

tussen 18 en 28 graden, een dagelijks gemiddelde van 

24,7 graden en een maximum van 39,3 graden. Diehl 

(1994) vond op een kerkzolder een gemiddelde dat tus-

sen de 19,3 en 29,6 graden lag met een maximum van 

38 graden. Harbusch en Racey (2006) melden een iets 

lager gemiddelde van 22 graden. Havekost (1960) 

meldt temperaturen hoger dan 30 graden op een zol-

der. Rosenau (2001) noemt maxima tussen de 21,4 en 

33,7 graden. Reiter en Zahn (2005) geven een tempera-

tuur tussen de 17 en 35 graden. Kraaijeveld (2014) 

noemt een fluctuerende temperatuur van rond de 18 

graden met een maximum van 40 graden. 
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Ook uit de Expertmeeting Laatvlieger blijkt op basis van 

expert judgment een voorkeur voor een relatief hoge 

temperatuur (Zoogdiervereniging, 2018). 

 

Interpretatie van literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt laatvlieger kieskeurig te zijn in de keuze voor een 

kraamverblijfplaats. Omdat kraamverblijfplaatsen af-

wezig zijn in soortspecifieke verblijfplaatsen, zijn mini-

mumafmetingen- en volume niet te benoemen. Wat 

betreft de spleetruimte is er weinig tot geen verschil te 

vinden tussen de verschillende bronnen. Deze spleet-

ruimte lijkt echter vooral gebaseerd op expert jud-

gment en waarnemingen van soorten met een verge-

lijkbare grootte.   

Uit de literatuur blijkt dat tenminste een gedeelte van 

een kraamverblijfplaats van laatvlieger een hoge buf-

fercapaciteit moet hebben. Laatvlieger is in de kraam-

periode een warmte minnende soort. De voorkeurs-

temperaturen lijken tussen de 25 en 35 graden te lig-

gen (Korsten, 2012), met een maximum van 40 graden.  

Conclusie 

Omdat laatvlieger erg kieskeurig is in het kiezen een 

kraamverblijfplaats en geheel ontbreekt in vleermuis-

kasten, zijn standaard vleermuiskasten ongeschikt 

voor deze soort als kraamverblijfplaats. Meer experi-

menten met grotere structuren met een grote variatie 

van microklimaat en wegkruipmogelijkheden (vleer-

muistorens, vleermuisschoorsteen) vinden op dit mo-

ment plaats. Ook hier lijkt maatwerk weer een sleutel-

rol te spelen. Gebaseerd op expert judgment en verge-

lijkbare soorten lijkt een spleetruimte van 2,5-3 cm ge-

schikt voor laatvlieger. Tenminste een gedeelte van 

een kraamverblijfplaats van laatvlieger dient een hoge 

buffercapaciteit te hebben. Temperaturen tussen 25 

en 35 graden hebben de voorkeur. Meer onderzoek en 

experimenteren met voorzieningen is vereist om meer 

te weten te komen over de afmetingen en verdere ei-

genschappen van kraamverblijfplaatsen van laatvlie-

ger. 
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Huismus  

(Passer domesticus) 
 

De huismus is een klein bruin vogeltje met een naar 

verhouding grote kop welke in bijna heel Nederland 

voorkomt. Mannetjes zijn donkerder gekleurd dan 

vrouwtjes. Het getsjilp is kenmerkend maar met veel 

variaties. De soort is vooral binnen de bebouwde kom 

de afgelopen 25 jaar sterk in aantal achteruitgegaan, 

waarschijnlijk door de afname in nestgelegenheid en 

voedselbeschikbaarheid, al lijkt de grootste afname 

voorbij. 

 

Het is een soort die een sterke binding heeft met men-

sen en houdt van struiken, schuren met gemorst graan 

en rommelige tuinen. De soort houdt niet van een be-

boste omgeving. De soort is erg honkvast en heeft 

maar een functioneel leefgebied met een straal van 

circa 100 á 200 meter. Er is dan ook nauwelijks sprake 

van trek, de soort is praktisch het hele jaar aanwezig in 

de omgeving van het nest. Ook in de winter kan het 

nest functioneren als slaapplek. Het nest wordt ge-

maakt van takjes, stro, veertjes en hondenharen. 

 

De huismus is een sociale soort die in kolonies leeft van 

enkele tot soms wel honderd broedparen. Per jaar, tus-

sen begin april en augustus, worden er twee tot drie 

legsels grootgebracht. Meerdere legsels zijn noodzake-

lijk om de populatie in stand te houden.  

 

Het dieet van deze dieren bestaat zowel uit plantaardig 

(zaden, granen, bessen en bloemknoppen) als dierlijk 

(bladluizen, spinnen) voedsel (Vogelbescherming, 

2021b; Sovon, 2021b; BIJ12, 2017d). De jongen hebben 

meer behoefte aan dierlijk voedsel, met name bladlui-

zen, dan de volwassen dieren (Klvanova et al., 2011; 

Vincent, 2005). Het broedsucces wordt bepaald door 

de mater van insecten in het dieet. Als het percentage 

plantaardig materiaal groter wordt, neemt de overle-

vingskans af (Vincent, 2005). 

 

Nestlocaties 

De huismus broedt graag in gebouwen in dorpen of 

steden. Hier broeden ze onder dakpannen, achter dak-

goten, achter regenpijpen en andere gaten en kieren in 

gebouwen. De soort is dus grotendeels afhankelijk van 

bebouwing als nestgelegenheid. Ook worden nesten in 

klimop, dicht struikgewas of sporadisch zelfs in boom-

holtes aangetroffen. Vooral de afwisseling van 

bebouwing met groenvoorzieningen (parken, tuinen, 

maar ook landbouwgrond) is voor deze soort interes-

sant. De soort wordt ook vaak in soortspecifieke voor-

zieningen aangetroffen, zowel extern aan de gevel als 

in inbouwvoorzieningen. Uit beeldmateriaal uit de 

Verenigde Staten (NormVideos, 2014), waar de soort 

geïntroduceerd is, blijkt dat huismustillen succesvol 

kunnen zijn als nestgelegenheid, al ontbreken in Ne-

derland nog monitoringsresultaten.  

 

Minimale afmetingseisen 

Breedte en hoogte 

Het Kennisdocument Huismus noemt een minimale 

broedruimte van 15 x 8 cm. Een succesvolle houtbeton 

voorziening is de Schwegler 1B, deze heeft een interne 

diameter van 12 cm en een hoogte van ongeveer 20 

cm. De NHBS houtbeton huismusvoorziening heeft 

compartimenten met een interne lengte van 10,5 cm, 

een breedte van 15 cm en een hoogte van 16 cm. Er is 

ook veel broedsucces behaalt in een houten mussen-

flat met compartimenten met interne afmetingen van 

15x15x20 cm (Den Delft, 2020). Balaji (2014) gebruikte 

met succes verticale voorzieningen die 13 cm lang en 

breed waren met een hoogte van 29 cm.  

 

Invliegopening 

Zowel de Soortenstandaard (RVO, 2011) als het Kennis-

document (BIJ12, 2017d) doen geen uitspraken over de 

grootte van de invliegopening. De Schwegler 1B heeft 

voor huismus een invliegopening van 3,2 cm. Van de 

NHBS voorziening is niet bekend wat de grootte van de 

invliegopening is. In de mussenflat in Delft wordt met 

succes een diameter van 3,4-3,5 cm gebruikt (Den 

Delft, 2020). Balaji (2014) gebruikt in zijn succesvolle 

voorzieningen een invliegopening met een diameter 

van 3,2 cm. In alle succesvolle voorzieningen is de in-

vliegopening rond en zit deze aan de bovenste helft van 

de voorzijde van de voorziening.  

 

Het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017d) noemt 

dat de invliegopeningen minimaal 50 centimeter uit el-

kaar moeten liggen en dat de invliegopening niet zicht-

baar moet zijn voor een huismus die een nabijgelegen 

nest zit. Echter hebben in een grote ‘‘mussenflat’’ in 

Delft (DenDelft, 2020) in 8 van de 12 ruimtes op zeer 

korte afstand (15 cm tussen de invliegopeningen) van 

elkaar paartjes huismus gebroed. Ook Gunnel, Murphy 

en Williams (2013) noemen een minimum tussenaf-

stand van 15 cm. Een afstand van 50 cm lijkt dus in de 

praktijk geen vereiste te zijn. 

 

Aanvullende soortspecifieke eisen 
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Essentiele leefomgeving 

Omdat de huismus van een relatief kleinschalig functi-

oneel leefgebied gebruik maakt, is het van essentieel 

belang dat bepaalde elementen hier aanwezig zijn, ide-

aliter binnen 50 meter van de nestlocatie. Voedsel is 

één van deze belangrijkste elementen. Inheems groen 

en enkele bomen (maar ook stilstaand water en uit-

werpselen van bijvoorbeeld honden) voorzien de huis-

mus van insecten die vooral voor de jongen belangrijk 

zijn. Zaden van grassen, bloemknoppen en andere 

voedselbronnen zijn minstens zo belangrijk (Karman, 

2014). Binnen 5 tot 10 meter van deze foerageerloca-

ties en de nestlocatie moet voldoende dekking (huis-

mus is immers een prooidier van bijvoorbeeld sperwer) 

in de vorm van dichte of stekelige begroeiing aanwezig 

zijn. Hagen en gevelbegroeiing met groenblijvende 

planten (klimop, laurier etc.) of ruimtes onder daken 

fungeren eveneens als dekking maar tevens als collec-

tieve slaapplaats. Ook in de winter moeten dergelijke 

verblijfplaatsen aanwezig zijn, vaak in de vorm van 

hoge, groenblijvende planten of dakranden. Deze laat-

ste slaapplaatsen worden jaarrond gebruikt. Droge, 

zanderige plekken zijn essentieel voor het nemen van 

een zandbad tegen parasieten. Op zonnige locaties 

wordt een zonnebad genomen. Ook moet er water 

aanwezig zijn waar gedronken en in gebaad kan wor-

den, eveneens met dekking op 1-2 meter afstand om 

veilig op te drogen. De consumptie van kleine steentjes 

en grit helpt de huismus om zaden te vermalen. Deze 

steentjes zijn veelal aanwezig op wegen en parkeer-

plaatsen. Bij het verdwijnen van één van deze elemen-

ten dienen deze weer terug te worden gebracht om het 

leefgebied functioneel te houden. Ook zorgt een aan-

wezigheid van te veel grote bomen voor een achteruit-

gang in kwaliteit van het leefgebied voor huismus. (Vo-

gelbescherming, 2020b; BIJ12, 2017d) 

 

Plaatsing voorziening 

Het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017d) noemt 

dat een voorziening zo dicht mogelijk bij de locatie van 

de oorspronkelijke verblijfplaats worden geplaatst 

maar buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden. 

De voorziening dient idealiter binnen een straal van 50 

meter van de hierboven genoemde elementen ge-

plaatst te worden (Vogelbescherming, 2020b). Een mi-

nimale plaatsingshoogte van 2 meter wordt geadvi-

seerd (Den Delft, 2020). Het Kennisdocument Huismus 

(BIJ12, 2017d) noemt een minimale hoogte van 3 me-

ter. 

 

Clustering nestlocaties 

Huismus is een sociale vogelsoort. Clustering van voor-

zieningen of het gebruik van een mussenflat is dus aan 

te raden (Vogelbescherming, 2020b).  

 

Interpretatie van de literatuur 

Van voorzieningen met de minimale afmetingen die in 

het Kennisdocument worden genoemd, is niet bekend 

of deze ook echt goed werken. Van voorzieningen 

waarvan wel bekend is dat ze goed bezet worden, is de 

binnenruimte vaak net een fractie groter. Daarom lijkt 

een groter bodemoppervlak gewenst. Ook over de dia-

meter van de invliegopening zijn verschillende maten 

naar voren gekomen, al lijken ze allen even functioneel 

te zijn. Ook de afstand tussen de invliegopeningen is 

discutabel. Omdat bij een tussenafstand van kleiner 

dan 50 cm toch goede resultaten zijn behaald, lijkt dit 

in de praktijk geen keiharde eis te zijn. Over de andere 

aanvullende soortspecifieke eisen is er tussen de bron-

nen grote overeenstemming gevonden.  

 

Conclusie 

Een voorziening voor huismus heeft een minimale 

lengte en breedte van 12 cm en is 16 cm hoog. De 

ronde invliegopening zit in de bovenste helft van de 

voorzijde van de voorziening en heeft een diameter 

van 3,2-3,8 cm. De afstand tussen de invliegopeningen 

is minimaal 15 cm. Binnen een straal van maximaal 100 

meter, maar idealiter binnen 50 meter van de nestlo-

catie zijn de volgende essentiële elementen aanwezig: 

inheems groen, bomen, zaden van grassen en andere 

voedselvoorzieningen; binnen 5-10 meter van het foe-

rageergebied en de nestlocatie dekking in de vorm van 

dichte of stekelige begroeiing; hoge groenblijvende ve-

getatie (hagen, gevelbegroeiing), dakranden of ruimtes 

onder daken die fungeren als slaapplaats; droge, zan-

derige stukken voor het nemen van een zandbad; zon-

nige locaties voor het nemen van een zonnebad; water 

als drink- en baadgelegenheid, eveneens met dekking 

op 1-2 meter afstand; steentjes en grit voor het verma-

len van zaden. Bij het verdwijnen van één van deze ele-

menten dienen deze weer terug te worden gebracht 

om het leefgebied functioneel te houden. De voorzie-

ningen worden op minimaal 3 meter hoogte in clusters 

opgehangen.  
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Gierzwaluw  

(Apus apus) 
 

In vlucht is de gierzwaluw herkenbaar aan de sikkelvor-

mige vleugels. De soort is daarnaast vaak in groepjes 

waar te nemen. Vliegend produceren ze het schreeu-

wende, gierende geluid, waar de soort zijn naam aan 

dankt. 

  

De gierzwaluw is een vogel die van eind april tot en met 

augustus in Nederland te vinden is. De soort heeft 

meestal één legsel met 2-3 eieren die na een broed-

duur van ongeveer 20 dagen uitkomen. Na het uitvlie-

gen van de jongen trekken de vogels naar Afrika, waar 

ze verblijven tussen Mali, Congo en Mozambique. Half 

april-begin mei keren ze weer terug in Nederland.  

 

Bijzonder is dat de gierzwaluw met uitzondering van de 

broedperiode zijn hele leven vliegend doorbrengt. Al 

het voedsel (vooral vliegende insecten zoals muggen, 

vliegjes en kevers.) wordt dan ook in de lucht gevan-

gen, soms op flinke hoogte. Deze insecten worden in 

een voedselbal verwerkt en vervolgens aan de jongen 

gevoerd. (Vogelbescherming, 2021a; Sovon, 2021a). 

 

Nestlocaties 

De gierzwaluw nestelt in Nederland praktisch alleen in 

bebouwing. Nestmogelijkheden wordt met name ge-

vonden in hoge gebouwen en vooroorlogse dorp- of 

stadswijken met gesloten huizenblokken (Louwe Kooij-

mans, 2014). Hierbij wordt er gebruik gemaakt van hol-

tes en spleten onder dakranden en dakpannen en zol-

ders van kerktorens. Omdat de gierzwaluw een kolo-

niebroeder is zullen er vaak meerdere nesten dichtbij 

elkaar aanwezig zijn. De grootte van de kolonies kun-

nen variëren waarbij de dieren ’s ochtends en ’s avonds 

achter elkaar aanvliegen. De gierzwaluw is heel plaats-

trouw en gebruikt vaak het leven lang dezelfde nest-

plaats. Vrijgekomen nestplaatsen worden vaak door 

soortgenoten overgenomen waardoor nestplaatsen 

tientallen jaren achtereen, generaties lang, in gebruik 

blijven. Sinds de komst van de soortspecifieke voorzie-

ningen worden gierzwaluwen hier ook steeds vaker in 

aangetroffen, zowel extern aan de gevel als ingebouwd 

(Mourmans-Leinders, 2004). Gierzwaluwtillen kunnen 

ook goed functioneren (Gierzwaluwbescherming Ne-

derland, 2019). Gierzwaluwdakpannen worden niet 

meer geadviseerd, omdat verondersteld wordt dat 

nestplaatsen onder dakpannen snel te warm worden 

(Vogelbescherming, 2020a). Omdat gierzwaluwen vaak 

nestplaatsen zoeken in de buurt van bestaande nesten 

kan het erg lang duren voordat nieuwe voorzieningen 

ontdekt worden door de soort.   

 

Minimale afmetingseisen 

Breedte en hoogte 

Gierzwaluwbescherming Nederland adviseert dat gier-

zwaluw voorzieningen een minimale bodemafmeting 

moeten hebben van 30 – 40 cm lang en 15 – 25 cm 

breed met daarbij een minimale hoogte van 12 – 20 

cm. BIJ12 en Mourmans-Leinders (2004) geven aan dat 

een minimale bodemoppervlakte van 15 x 25 cm en 

een minimumhoogte van 13 cm noodzakelijk is. Gun-

nel, Murphy en Williams (2013) adviseren een mini-

mum bodemoppervlak van minimaal 350 cm2. Uit de 

beschikbare bouwtekeningen van zelfbouw voorzie-

ningen is te zien dat het bodemoppervlak tussen de 

verschillende type kasten erg uiteen kan lopen. De gier-

zwaluw moet altijd voldoende ruimte hebben om zich 

gemakkelijk te kunnen bewegen in de voorziening. Om-

dat de jongen pas uitvliegen wanneer ze volledig vol-

groeid zijn, moet de voorziening voldoende ruimte bie-

den voor 5 volwassen dieren. Een volwassen gierzwa-

luw is ongeveer 17 cm lang en heeft een spanwijdte 

van ongeveer 40 cm. Jonge gierzwaluwen trainen aan 

het eind van de broedperiode hun vliegbewegingen in 

de nestvoorziening waarbij de vleugels gespreid wor-

den en heftig gefladderd wordt. 

 

Invliegopening 

Omdat gierzwaluwen niet goed omhoog kunnen “hup-

pen” mag de invliegopening niet hoger gepositioneerd 

zijn dan 2 centimeter vanaf de bodemplaat (gemeten 

aan de binnenzijde). Het is ook mogelijk om de invlieg-

opening in de bodem van de voorziening te maken 

waarbij een opstaand randje voorkomt dat jongen on-

bedoeld uit de opening vallen. De invliegopening dient 

asymmetrisch aangebracht te worden zodat er binnen 

de voorziening een donkere hoek ontstaat waar de vo-

gels hun nest zullen maken.  

 

De afmeting van de invliegopening moet volgens BIJ12 

7 cm breed en maximaal 3,5 cm hoog zijn. Gierzwaluw-

bescherming Nederland adviseert invliegopening af-

metingen van 6,5 cm breed en 3 cm hoog. Het is ook 

mogelijk om de invliegopening een cirkelvorm te geven 

met een diameter van 5 cm (Mourmans-Leinders, 

2005).  
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Aanvullende soortspecifieke eisen 

Aanvliegruimte  

Gierzwaluwen moeten zich kunnen laten vallen vanuit 

hun nest om vervolgens op te kunnen stijgen. BIJ12 en 

Gierzwaluwbescherming Nederland adviseren daarom 

om voorzieningen op minimaal 3 meter hoogte te 

plaatsen. Daarnaast vliegen gierzwaluwen met grote 

snelheid naar hun nestplaats waarbij op het laatste 

moment afgeremd wordt. Het is daarom belangrijk dat 

de aanvliegroute vrij is van obstakels zoals bijvoorbeeld 

bomen, vlaggenmasten, openstaande ramen naar bui-

ten of steigers. Een vrije vliegruimte van minimaal 1 

meter breed en 3 meter hoog wordt door BIJ12 gead-

viseerd. Voor nestlocaties naast drukke wegen is het 

van belang dat de voorziening hoog genoeg wordt ge-

plaatst zodat verkeersslachtoffers worden voorkomen. 

Ook voorkomt een hoger opgehangen nestvoorziening 

dat huiskatten laag uitvliegende gierzwaluwen te pak-

ken kunnen krijgen. 

 

Clustering nestlocaties 

De gierzwaluw is een koloniebroeder wat betekent dat 

deze soort met meerdere paartjes dicht bij elkaar kan 

nestelen als er voldoende nestgelegenheid is. Daar-

naast is deze soort zeer nestlocatie vast. Dit zorgt er-

voor dat nieuwe voorzieningen de grootste kans van 

slagen hebben als deze geclusterd en zo dicht mogelijk 

bij al bezette nestlocaties geplaatst worden. Door mid-

del van het inzetten van gierzwaluwgeluiden bij 

nieuwe voorzieningen kan geprobeerd worden de die-

ren naar een nieuwe, nog onbekende, locatie te lok-

ken. Mourmans-Leinders (2005) adviseert om mini-

maal 10 nestlocaties per cluster te plaatsen.  

 

Oververhitting voorkomen 

Kijkend naar de locaties waar voorzieningen voor gier-

zwaluwen worden geplaatst, namelijk vrijstaand als 

een til of hoog in of aan een gevel, is het risico op over-

verhitting bij deze voorzieningen erg groot. BIJ12 en 

Gierzwaluwbescherming Nederland adviseren daarom 

om voorzieningen voor de gierzwaluw op een noorde-

lijke of oostelijke oriëntatie te plaatsen. Wanneer de 

voorziening tussen 9 en 19 uur in de schaduw blijft, on-

der bijvoorbeeld een brede dakrand of dakgoot, kan 

ook een zuidelijke of westelijke oriëntatie overwogen 

worden. Bij het plaatsen van neststenen in de dakrand 

van platte daken kan ook relatief snel oververhitting 

ontstaan. Mourmans-Leinders (2005) geeft aan dat ce-

mentgebonden plaat of lood gebruikt kan worden om 

nestkasten tegen de hitte te beschermen. Daarnaast is 

het reeds bekend geworden dat de ruimte tussen de 

dakpannen en het dakbeschot zeer warm wordt wan-

neer het dak is geïsoleerd (Gierzwaluw Online, 2020; 

Gierzwaluwbescherming Nederland, 2019). Daarom 

wordt door Gierzwaluwbescherming Nederland het ge-

bruik van gierzwaluwpannen sterk afgeraden.  

 

Interpretatie van de literatuur 

Op basis van bovenstaande literatuur en ervaringen 

lijkt het van belang de nodige zorg te besteden aan 

nieuwe nestvoorzieningen en de plaatsing ervan. Een 

gedegen voorziening kan wanneer ontdekt tientallen 

jaren en generaties lang gebruikt worden. De minimale 

eisen voor een gierzwaluw voorziening zijn door de 

vele ervaringen goed bekend, wat goed terug te zien is 

aan het eenduidige beeld wat de verschillende bron-

nen schetsen. Op het gebied van het clusteren van de 

voorzieningen is echter weinig kwantitatieve informa-

tie beschikbaar. Daarom is op basis van expert judge-

ment daar een advies over gegeven.  

 

Conclusie  

Het bodemoppervlak van een voorziening moet mini-

maal 15 x 25 cm zijn met een minimale hoogte van 13 

cm zijn. De vorm van de invliegopening mag variabel 

zijn als deze maar in de bodemplaat of maximaal 2 cm 

boven de bodemplaat geplaatst is. De grootte van de 

invliegopening is afhankelijk van de vorm van de in-

vliegopening. De geadviseerde maten hiervoor zijn 7 

cm breed en 3,5 cm hoog of rond met een diameter 

van 5 cm. De invliegopening moet asymmetrisch in de 

voorziening zitten zodat er een donkere hoek ontstaat. 

Bij de plaatsing van een gierzwaluw voorziening is daar-

naast noodzakelijk dat er voldoende vrije vliegruimte 

rond de voorziening aanwezig is, namelijk een vrije 

ruimte zonder obstakels van minimaal 1 meter breed 

en 3 meter direct onder de voorziening. Omdat de gier-

zwaluw een koloniebroeder is wordt geadviseerd om 

minimaal 10 nestlocaties binnen een straal van 100 

meter te plaatsen. 
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Bijlage B. Landelijke staat van instandhouding 
 

Tabel B | Beoordelingsmatrixen voor de landelijke staat van instandhouding van de gebouwbewonende soorten binnen het pre-
SMP. Uit de artikel 17 rapportage van de European Environmental Agency, 2019 

Baardvleermuis  Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 
Populaties  ongunstig-ontoereikend Verslechterd wordt niet gehaald 

Verspreiding  gunstig Stabiel Wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  onbekend Onbekend wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  ongunstig-ontoereikend Verslechterd wordt niet gehaald 
 

Gewone dwergvleermuis  Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 

Populaties  onbekend Onbekend wordt gehaald 

Verspreiding  gunstig Stabiel wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  onbekend Onbekend wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  onbekend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  onbekend Verslechterd gunstig 
 

Gewone grootoorvleermuis Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 

Populaties  gunstig Verslechterd wordt gehaald 

Verspreiding  gunstig Stabiel wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  ongunstig-ontoereikend Onbekend wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  ongunstig-ontoereikend Verslechterd gunstig 
 

Laatvlieger  Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 

Populaties  ongunstig-ontoereikend Onbekend wordt gehaald 

Verspreiding  onbekend Onbekend wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  onbekend Verslechterd wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  onbekend Verslechterd gunstig 
 
 

Meervleermuis  Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 

Populaties  ongunstig-ontoereikend Verslechterd wordt niet gehaald 

Verspreiding  onbekend Onbekend wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  ongunstig-ontoereikend Verslechterd wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  ongunstig-ontoereikend Verslechterd ongunstig 
 

Tweekleurige vleermuis Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 
Populaties  onbekend Onbekend wordt gehaald 

Verspreiding  gunstig Onbekend wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  ongunstig-ontoereikend Onbekend wordt niet gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  ongunstig-ontoereikend Onbekend gunstig 
 

Ruige dwergvleermuis  Huidige situatie Trend (laatste 10 jaar) Referentie-waarde 1994 
Populaties  onbekend Onbekend wordt gehaald 

Verspreiding  gunstig Onbekend wordt gehaald 

Kwaliteit van het leefgebied  gunstig Stabiel Wordt gehaald 

Toekomstperspectief  ongunstig-ontoereikend n.v.t. n.v.t. 

Eindbeoordeling SvI  ongunstig-ontoereikend Onbekend ongunstig-ontoereikend 
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Bijlage C. BAG en CBS “Buurten” 
 

Het CBS hanteert de indeling in “buurten” (CBS 2019), 

dit is de meest gedetailleerde indeling op kaart die wij 

hebben kunnen vinden (Figuur C.1 & C.3). Hierbij zie je 

dat voor het stedelijk gebied erg veel onderscheid is 

gemaakt en dat in het buitengebied vaak alle lintbe-

bouwing tussen grotere kernen als één gebied worden 

gezien. De indeling van “buurten” is per gemeente ver-

schillend en is door de gemeentes zelf ingedeeld.. 

Vaak zijn dit complete woonwijken die zijn aangelegd 

(Figuur C.2) en is er conformiteit in bijvoorbeeld bouw-

jaar. De laag: “Wijken” geeft eigenlijk de verschillende 

woonkernen weer Daarnaast voorziet de Basisadmi-

nistratie Adressen en Gebouwen (BAG) in kaartlagen 

met achtergrondgegevens over ieder individueel ge-

bouw (Figuur C.3). 

 

 
Figuur C.1 | Overzicht van de provincie Utrecht met de gemeenten en de begrenzing van buurten (CBS 2019).  
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Figuur C.2 | Voorbeeld van hoe de kaartlaag “Buurten 2019” eruit ziet, in dit voorbeeld IJsselstein. “Buurten” in het buitengebied 
zijn groter (CBS 2019). 
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Figuur C.3 | Voorbeeld van hoe de kaartlaag “Basisregistratie Adressen en Gebouwen” eruit ziet, in dit voorbeeld ’t Goy in de 
gemeente Houten. Achter ieder gebouw is een groot aantal gegevens geregistreerd. 
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Bijlage D. Berekeningen uit de notitie Salm 2021 
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Bijlage E. Excel calculatiesheets Pre-SMP

  

Tabblad:  

Dichtheden 

In dit tabblad worden de po-

pulaties berekend van de 

vleermuissoorten in het pre-

SMP. Hiervan worden de data 

van de gewone dwergvleer-

muis en de laatvlieger ge-

bruikt in de sheet ‘Kansbere-

keningen’. De gele cellen kun-

nen handmatig worden inge-

voerd, de gegevens over om-

trek worden vanuit de sheet 

‘Omtrek’ gehaald. 
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Tabblad:  

Omtrek 

In deze sheet zijn in de gele 

cellen per woonkern de 

omtrek ingevoerd in 

kilometers. Wanneer twee 

woonkernen aan elkaar 

grenzen dan kan onder 

‘correctie’ het aantal 

overlappende kilometers 

worden ingevoerd om de 

randexpositie te kunnen 

modeleren (een stad die 

tegen een andere stad ligt 

heeft daar geen buitengebied, 

dus geen draagkracht volgens 

het pre-SMP model (Snijder 

2021). 
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Tabblad:  

Invullen 

In deze sheet kunnen vanuit 

de GIS viewer de gegevens 

per woonkern per gemeente 

worden ingevuld. Deze gege-

vens worden dan gebruikt in 

het tabblad: ‘Kansbereke-

ning’. 
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Tabblad:  

Kansberekening 

In dit tabblad kunnen de gele 

parameters gewijzigd wor-

den. Hier wordt per woonkern 

gegeven hoeveel woningen 

voor het pre-SMP in aanmer-

king komen. Daarna worden 

voor de gewone dwergvleer-

muis en de laatvlieger de uit-

komsten van de kansbereke-

ningen gegeven voor kraam-

verblijfplaatsen en mannen-

verblijfplaatsen. 
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Vervolg tabblad:  

Kansberekening 

De sheet heeft per soort en 

per functie een berekening 

van de kanswaarden waarbij 

de kanswaarden voor de 2e 

kolom cummulatief zijn (kans 

op maximaal n verstoring (%). 

N = het aantal 

verblijfplaatsen. 
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Bijlage F. Berekeningen voor vier gemeentes 
 

 
 

 
 

 
 

Figuur F | Voorbeeld van een kansberekening die gemaakt wordt voor de woonkernen Bunnik, Driebergen-Rijssenburg, Houten 
en Leusden. Op basis van de dichtheidsberekeningen zijn voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger de kansen berekend hoe-
veel verblijfplaatsen er (gemiddeld en maximaal) aangetast gaan worden bij een ingevoerd percentage aan woningen dat 
wordt aangepakt. Hierbij wordt gerekend met aantal woningen  (bron viewer provincie Utrecht 2021).
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1 Inleiding 
 

 

 

 

1.1 Aanleiding 
In het klimaatakkoord heeft Nederland zich ten doel 

gesteld om in 2021 minimaal 50.000 bestaande wo-

ningen te isoleren. Dit aantal loopt op tot 200.000 wo-

ningen in 2030. Particuliere initiatieven t.a.v. na-isola-

tie houden zelden rekening met de in de Wet natuur-

bescherming beschermde gebouwbewonende soor-

ten (huismus, gierzwaluw en verschillende vleermuis-

soorten). Veel voor deze soorten schadelijke handelin-

gen kunnen vergunningsvrij worden uitgevoerd en 

blijven daardoor vrij onopgemerkt. Het gaat hierbij om 

het doden van vleermuizen (door insluiting), het ver-

storen van vleermuizen of vogels in hun verblijfplaats 

en het vernietigen van verblijfplaatsen (Tabel 1.1). De 

provincie Utrecht is als regionale overheid betrokken 

in het stimuleren van de verduurzamingsslag, ook bij 

particuliere initiatieven. En speelt daarmee dus een rol 

in het stimuleren van handelingen die mogelijk ver-

bodsbepalingen van de Wet natuurbescherming tot 

gevolg hebben. 

 
Tabel 1.1 | Overzicht van verbodsbepalingen uit de Wet na-
tuurbescherming die kunnen worden overtreden door na iso-
latie projecten. 

Soort handeling Verbodsbepaling 

Doden van vleermuizen Artikel 3.5, lid 1  

Verstoren van vleermuizen Artikel 3.5, lid 2  
Vernietigen van vleermuis verblijfs-
plaatsen 

Artikel 3.5, lid 4  

Vernietigen van vogelnesten (incl. 
verlies kwaliteit) 

Artikel 3.1, lid 2  

Ernstig verstoren van vogelnesten zo-
dat deze verlaten worden 

Artikel 3.1, lid 2  

 

Er zijn in de huidige situatie geen alternatieven, de re-

guliere praktijk (bij grotere renovatie/isolatie pro-

jecten van bijv. woningbouwvereniging) is voor een 

project op een individueel woonadres van een parti-

culier veel te kostbaar in zowel tijd als geld (NGB 

2020). Er moeten meerdere bezoeken worden ge-

bracht op locatie door een deskundige binnen be-

paalde periodes en wanneer een ontheffingsproce-

dure volgt dan kost dit ook geruime tijd (1 á 2 jaar 

doorlooptijd is gemiddeld). 

 

Uitkomst voor problemen met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming en renovatieprojecten heeft vorm 

gevonden in een Soorten Management Plan (SMP) dat 

op gemeentelijk niveau wordt opgesteld. Hierbij wor-

den de lokale populaties van beschermde gebouwbe-

wonende soorten in het gebied onderzocht en wordt 

een plan ontwikkeld om te garanderen dat de staat 

van instandhouding niet negatief wordt beïnvloed. 

Dergelijk proces kost tijd en geld en in de tussentijd is 

er voor particuliere huizenbezitters geen alternatief. 

De provincie zoekt een manier om particuliere initia-

tieven doorgang te laten vinden door middel van een 

gebiedsgerichte ontheffing in de vorm van een “pre-

SMP”. Dit betreft een ontheffing van de Wet natuur-

bescherming voor verschillende verbodsbepalingen. 

Het idee is dat een gemeente gemachtigd kan worden 

om te handelen volgens de in de ontheffing omschre-

ven voorwaarden voor specifieke na-isolatie pro-

jecten. De gemeente heeft dan als voorwaarde dat er 

binnen twee jaar een Soort Management Plan zal wor-

den geïnitieerd. Een dergelijk SMP schept dus een 

beeld van de totale populaties van beschermde soor-

ten in een gemeente en voorziet in een plan om deze 

populaties in stand te houden en mogelijk zelfs uit te 

breiden.  

 

1.2 Het pre-SMP 
Het pre-SMP heeft als doel een tussenperiode te over-

bruggen tot er een SMP is waarmee de negatieve in-

vloed op soorten beperkt blijft. Het zal hierbij enkel 

gaan om door particulieren geïnitieerde projecten. 

Grotere partijen, die vaak baat hebben bij een SMP, 

zoals woningbouwverenigingen kunnen niet onder 

een pre-SMP werken. Het probleem is bij een dergelijk 

pre-SMP dat er geen onderzoek is verricht naar het 

voorkomen van gebouwbewonende beschermde 

soorten en er dus niet bekend is wat er in een ge-

meente aan soorten en aantallen voorkomen.  
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De condities waarop deze beoordeling is geschreven 

zijn dat het werkzaamheden betreft: 

• Aan spouwmuren (na-isolatie); 

• Aan daken (na-isolatie); 

• Aan individuele grondgebonden woningen in 

particulier eigendom; 

• Gedurende een relatief korte periode van 2 

jaar; 

• Het doden of verwonden van (groepen) 

vleermuizen wordt gemitigeerd; 

• Het verlies van verblijfsfuncties wordt ge-

compenseerd; 

• Voorafgaande aan het opstellen van een vol-

ledig SMP door de specifieke gemeente. 

Onze inschatting is dat het in 80 tot 90% van de geval-

len zal gaan om spouwmuurisolatie. Dakisolatie waar-

bij van buitenaf het volledige dak wordt aangepakt 

komt bij particulieren relatief weinig voor. Dakisolatie 

van binnenuit wordt waarschijnlijk wel veel gedaan, 

deels zelf, deels door aannemers, en deels door de iso-

latiebranche. Onderscheid in spouwmuur- en dakiso-

latie kan qua negatieve effecten op beschermde soor-

ten wel verschil maken, zie figuur 1.1. Of het isoleren 

van daken vanuit binnen negatieve effecten hebben 

op vogelnesten (door extreme warmte opbouw in de 

zomer onder het pannendak) is onzeker. 

 

1.3 Doel van dit rapport 
In deze rapportage geven we een onderbouwing van 

de te verwachten soorten vleermuizen in grondgebon-

den woningen in particulier eigendom in de provincie 

Utrecht. Het aspect broedvogels wordt in dit docu-

ment niet behandeld. Dit rapport is bedoeld als ach-

tergronddocument met basisinformatie voor de vleer-

muissoorten en er wordt een benadering voorgesteld 

om populatie inschattingen op gemeentelijk niveau te 

maken zodat een worst-case effectenanalyse kan wor-

den gemaakt.

 

 
Figuur 1.1 | Isolatiewerkzaamheden hebben niet altijd effecten op dezelfde soort(groepen).  
*Of het isoleren van daken vanuit binnen negatieve effecten hebben op vogelnesten (door extreme warmte opbouw in 
de zomer onder het pannendak) is onzeker.
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1.4 Gemeentes in Utrecht 
De provincie Utrecht heeft 26 gemeentes die op Fi-

guur 1.2 zijn weergegeven. Er zijn enkele gemeentes 

die reeds een werkend SMP hebben ontwikkeld. De 

gemeente Zeist heeft voor de gehele gemeente een 

SMP. Ook voor Wijk bij Duurstede en Amersfoort is 

een SMP recent toegekend. De Gemeente Utrecht 

heeft een SMP voor de gebouwen in eigendom van de 

gemeente. Verder zijn er enkele gemeenten die de in-

tentie hebben een SMP te laten ontwikkelen. 

 

 
Figuur 1.2 | Overzicht van de Provincie Utrecht met de gemeenten.
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2 Vleermuissoorten 
 

 

 

 

Vleermuizen hebben een vaste jaarcyclus waarbinnen 

in bepaalde periodes verschillende verblijfplaatsen 

met een verschillende functie worden gebruikt. Af-

hankelijk van het weer en de soort houden vleermui-

zen van half oktober tot maart hun winterslaap in een 

winterverblijfplaats. Na de winterslaap verblijven 

vleermuizen vaak tijdelijk in kleine groepen in tussen-

verblijven. De vrouwtjes van de meeste vleermuis-

soorten verzamelen zich in kraamverblijfplaatsen in 

april en vanaf half mei worden de jongen geboren en 

gezoogd. Meervleermuis in een vroegere soort en kan 

in april al jongen werpen. De keuze van verblijfplaat-

sen is soort specifiek. Verblijfplaatsen in gebouwen 

bevinden zich o.a. achter gevelbetimmering, in 

spouwmuren, in daken en achter boeiplanken en hou-

ten betimmeringen. Vaak wordt een combinatie van 

elementen tegelijk gebruikt. In augustus, wanneer de 

jongen min of meer zelfstandig zijn, breekt de paartijd 

aan. De kraamkolonies vallen dan uiteen. Mannetjes 

van de meeste soorten bezetten tijdens de paartijd 

één of meerdere paarverblijfplaatsen binnen een ter-

ritorium, van waaruit ze vrouwtjes aantrekken om 

mee te paren. Afhankelijk van het weer en de soort zet 

dit door tot september of oktober, waarna vleermui-

zen weer naar hun winterverblijf vertrekken. Bij mi-

grerende soorten zoals de ruige dwergvleermuis en de 

meervleermuis vindt de paring plaats in territoria 

langs migratieroutes waarbij er dus gepaard wordt on-

derweg naar de winterverblijven. Bij andere soorten 

zoals baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis 

vindt het paargedrag hoofdzakelijk plaats nabij of in de 

winterverblijven. Laatvliegers en gewone- en ruige 

dwergvleermuizen zijn het gehele jaar in de be-

bouwde omgeving aanwezig. In tegenstelling tot de 

vrouwen migreren de mannelijke meervleermuizen 

niet en een deel van de populatie blijft in de winter in 

de bebouwde omgeving achter. 

 

 

 

 

 

 

Vleermuisnetwerken 

Iedere lokale populatie van een gebouwbewonende 

vleermuissoort heeft wat we noemen een netwerk. 

Dit is het totaal van alle verblijfplaatsen, vliegroutes en 

foerageergebieden dat de dieren uit een populatie ge-

bruiken. Afhankelijk van de soort en de omstandighe-

den wisselt een kolonie gedurende het kraamseizoen 

meerdere malen van verblijfplaats (Simon et al. 2004, 

Dietz et al. 2011, Voortman & Bakker 2020). De ver-

schillende verblijfplaatsen binnen een netwerk liggen 

vaak niet erg ver uit een (ca. 100-500 meter, zie soort-

omschrijvingen). Dit zal voornamelijk zijn bij groepen 

dieren, die elkaar na de nacht terug moeten kunnen 

vinden om gezamenlijk een verblijfplaats te betrekken 

en bij een wissel kunnen de dieren d.m.v. zwermge-

drag laten weten welke verblijfplaats gebruikt gaat 

worden. Liggen de verblijfplaatsen te ver uit elkaar 

dan zullen de dieren moeite hebben elkaar in groeps-

verband terug te vinden. De mannelijke vleermuizen 

leven gezamenlijk of solitair in zomerverblijfplaatsen 

en wisselen ook geregeld. Wisselen doen de dieren om 

een veelvoud aan mogelijke redenen, zo kunnen er 

ecto-parasieten opbouwen, kunnen de klimatolo-

gische vereisten veranderen of verhuizen ze om dich-

ter bij een seizoen afhankelijke voedselbron te kunnen 

verblijven. Figuur 2.1 geeft een schematische weer-

gave van een vleermuisnetwerk.  

 

 
Figuur 2.1 | Schematische weergave van een netwerk van een 
gebouwbewonende vleermuissoort. Huisjes stellen de ver-
blijfplaatsen voor, groene cirkels de foerageergebieden met in 
oranje de vliegroutes naar deze locaties. 
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2.1 Welke soorten zijn NIET te verwachten 

in gebouwen in Utrecht? 
Wanneer eerst alle in Nederland voorkomende vleer-

muissoorten worden beschouwd dan vallen er voor de 

provincie Utrecht een aantal soorten af doordat deze 

een zuidelijke of meer oostelijke verspreiding hebben.  

De volgende soorten vallen af vanwege verspreiding 

buiten de provincie Utrecht (Broekhuizen et al. 2016, 

Verspreidingsatlas.nl, NDFF 2021), het gaat hierbij om 

soorten die in Zuid Nederland of richting de oostgrens 

voorkomen: 

• Brandts vleermuis (Figuur 2.2) 

• Ingekorven vleermuis 

• Vale vleermuis 

• Bechsteins vleermuis 

• Grijze grootoorvleermuis 

• Mopsvleermuis 

 
Figuur 2.2 | Verspreidingskaart van de Brandts vleermuis in 
Nederland. De provincie Utrecht is in blauw aangegeven. Alle 
waarnemingen zijn van NEM-wintertellingen. 

 

2.1.1 Brandts vleermuis 
De Brandts vleermuis komt in hoofdzaak voor langs de 

oost en zuidgrens van Nederland. Er zijn enkele waar-

nemingen bekend in de provincie Utrecht. Het gaat 

hier om waarnemingen van 13-16 overwinterende 

dieren in Fort “Werk aan de Waalse Wetering” en de 

steenfabriek Hagestein (2019 en 2020) en 1 overwin-

terend dier in fort Nieuwersluis in 2001 (NDFF, 2021). 

Brandts vleermuizen migreren matig lange afstanden 

(<700 km) en de zomerkwartieren van deze dieren zijn 

niet bekend. Van een populatie Brandtsvleermuizen in 

Utrecht is op basis van deze waarnemingen geen 

sprake. De dieren die eventueel gedurende de zomer 

in Utrecht verblijven kunnen meeliften onder de noe-

mer baardvleermuis. 

 

2.1.2 Boombewonende vleermuizen 
De volgende soorten vallen af vanwege hoofdzakelijk 

gebruik bomen en zijn in bebouwde/stedelijke omge-

ving in woonhuizen niet te verwachten (BIJ12 2017-

016, Dietz et al. 2011, Bat Habitat key 2018). In Tabel 

2.1 is aangegeven welke soorten in Nederland typisch 

in bomen of in gebouwen verblijven. 

• Watervleermuis 

• Franjestaart  

• Rosse vleermuis 

• Bosvleermuis 

 

Er zijn voor deze soorten uitzonderingen bekend waar-

bij verblijfplaatsen in gebouwen voorkomen, het be-

treft hier vaak de keuze voor een alternatief bij gebrek 

aan holtes in bomen. Er zijn enkele voorbeelden van 

rosse vleermuizen die in gebouwen verblijven in Ne-

derland (in Steenwijk en in Amersfoort, Heidinga 

2019) echter is dit een uitzondering in ons land. In zui-

delijk en oost Europa zijn rosse vleermuizen juist vaak 

in gebouwen te vinden (Celuch & Kanuch 2005 & Ce-

luch et al. 2006). Watervleermuizen zijn typische 

boombewonende vleermuizen (Dietz et al. 2011, BIJ12 

2017-020) echter is in Friesland bekend dat dieren bij-

voorbeeld in kerkzolders verblijven, waarschijnlijk 

door gebrek aan bosgebieden. Ook is van watervleer-

muizen bekend dat groepjes in viaducten of bunkers 

jaarrond verblijven (Haarsma 2009). De franjestaart 

heeft zijn verblijfplaatsen voornamelijk in bomen en af 

en toe op zolders van kerken en (oude) boerderijen in 

landelijk gebied (Kapteyn 1995, Simon et al. 2004, Rei-

ter et al. 2006, Dietz et al. 2011). 
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Tabel 2.1 geeft vier X-en verdeeld over de twee cate-

gorieën, boombewonende of gebouwbewonende. 

Daarbij is ook onderscheid gemakt tussen gebouwen 

en ondergrond. Het gaat hierbij om typische (voch-

tige) ondergrondse overwinteringslocaties zoals mij-

nen, ijskelders, forten en bunkers etc. 

2.2 Welke soorten zijn WEL te verwachten in 

gebouwen in Utrecht? 
De volgende soorten zijn wel in Utrecht EN in gebou-

wen te verwachten.  

• Baardvleermuis 

• Meervleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 

• Gewone dwergvleermuis 

• Kleine dwergvleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Tweekleurige vleermuis 

 
 
Tabel 2.1 | Overzicht van het type verblijfplaatsen van vleermuissoorten in Nederland. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 
zomer-, kraam-, paar- en winterverblijfplaatsen. Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen gebouw- en/of boombewonende soor-
ten en ondergrondse objecten. Let op, onder het kopje “gebouwen” vallen zowel woonhuizen met bijv. een spouwmuur als ook 
andere type gebouwen met verblijfsfuncties zoals kerken en schuren. Het aantal X geeft aan hoe waarschijnlijk het type verblijf-
plaats is voor de soort op basis van de huidige kennis, waarbij er vier keer een X verdeeld wordt over iedere functie (Berge 2007, 
Dietz et al. 2011, Bat Habitat key 2018, Limpens 2012, Limpens & Regelink 2017). Een (X) betreffen uitzonderingen en worden niet 
meegerekend. Een ? betekend dat er erg weinig bekend is over de soort functie combinatie en is geplaatst in de kolom waar 
verwacht wordt dat de functie wordt vervuld. 

 Zomerverblijf Kraamverblijf Paarverblijf Winterverblijf 

Soort 
Ge-

bouw 
Boom 

Ge-
bouw 

Boom 
Ge-

bouw 
Onder-
grond 

Boom 
Ge-

bouw 
Onder-
grond 

Boom 

Baardvleermuis XXX X XXX X X XXX   XXXX  

Brandts vleermuis X XXX X XXX  XXXX   XXXX  

Watervleermuis (X) XXXX (X) XXXX  XXXX   XXXX  

Franjestaart X XXX X XXX  XXXX   XXXX  

Ingekorven vleermuis XXXX  XXXX   XXXX   XXXX  

Meervleermuis XXXX  XXXX  XX XX (X) X XXX  

Vale vleermuis XXX X XXXX (X)  XX XX  XXXX  

Bechsteins vleermuis  XXXX  XXXX  XXXX   XXXX  

Gewone grootoorvleermuis XX XX XX XX X XX X X XX X 

Grijze grootoorvleermuis XXXX  XXXX  XXXX ?  XX XX  

Gewone dwergvleermuis XXX X XXXX (X) XXX  X XXX (X) X 

Kleine dwergvleermuis XXX X XXX ? ??  ?? ??  ?? 

Ruige dwergvleermuis XX XX  (X) XX  XX XX  XX 

Laatvlieger XXXX  XXXX  XXXX  (X) X?? X (?) 

Tweekleurige vleermuis XXXX  XXXX  ????   ????   

Rosse vleermuis (X) XXXX (X) XXXX (X)  XXXX (X)  XXXX 

Bosvleermuis (X) XXXX (X) XXXX (X)  XXXX (X)  XXXX 
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2.3 Negatieve effecten op populaties 
2.3.1 Het Doden van dieren 
Vleermuizen houden hun populaties op of dicht tegen 

de draagkracht van een gebied. De dieren hebben een 

lange levensloop en brengen weinig jongen groot. 

Sterfte van dieren en ook verlies of vermindering van 

voortplanting kan daarom dus grote invloed hebben 

op lokale populaties. Om negatieve invloed op de 

staat van instandhouding te voorkomen moet het ern-

stig verstoren en het doden van dieren zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Vooral negatieve invloed op 

groepen van dieren moet voorkomen worden. Hierbij 

gaat het voornamelijk om de kraamgroepen en dieren 

die in groepen overwinteren (bijv. de massaoverwin-

tering). Sommige soorten zoals de laatvlieger hebben 

een erg lage populatiegroei, met een groei van 1,05 

tot 1,15 per jaar (Chauvenet et al. 2014). Ongeacht van 

de soort vleermuis heeft het vullen van spouwmuren 

met isolatiemateriaal (na-isolatie) negatieve effecten 

op zowel individuele schaal als voor populaties. Wan-

neer vleermuizen in een spouwmuur aanwezig zijn zul-

len deze overdag de spouw niet verlaten wanneer er 

isolatie wordt ingespoten en zullen afhankelijk van het 

gebruikte materiaal ingesloten worden of verlijmt ra-

ken. Er zijn enkele voorbeelden van dieren die het iso-

leren ontsnapt zijn en verzwakt bedekt met lijm en 

bolletjes bij de opvang binnenkomen. Afhankelijk van 

de periode waarin het isoleren plaatsvindt kan één in-

greep aan één gebouw desastreuze gevolgen hebben 

voor de gehele lokale populatie vleermuizen. Tabel 2.2 

geeft de huidige landelijke staat van instandhouding 

voor de soorten.  

 

Het belang van de kraamkolonies 

Doordat alle voortplantende vrouwtjes tijdens de 

kraamperiode vaak gezamenlijk in één groep op één 

locatie verblijven maakt het de dieren gedurende de 

kraamperiode erg kwetsbaar. Daarnaast kunnen die-

ren in deze periode niet fysiek uitgesloten worden uit 

gebouwen, omdat de onbehaarde jongen in het ge-

bouw achterblijven. Kraamgroepen zijn kwetsbaar 

voor na-isolatie van spouwmuren, maar ook voor da-

ken die worden blootgelegd. Tabel 2.3 geeft de typi-

sche kraamkoloniegrootte per soort. 

 

De winterrust 

Naast de kraamperiode zijn vleermuizen gedurende 

de winterslaap erg kwetsbaar. De dieren gaan van-

wege gebrek aan voedselaanbod in torpor. Dit is een 

tijdelijke toestand van verlaagde lichaamsfuncties 

(lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling, spijsver-

tering) waarin de dieren weerloos zijn doordat ze am-

per kunnen bewegen of kunnen reageren op externe 

invloeden. De dieren kunnen wel wakker worden 

maar het duurt ongeveer 15 tot 45 minuten voordat 

de dieren volledig opgewarmd en actief zijn (Luo et al. 

2014, Doty et al. 2018, persoonlijke observaties vleer-

muisopvang). Voornamelijk zijn dieren in winterslaap 

gevoelig voor subtiele temperatuursveranderingen 

maar kunnen ook hun andere zintuigen nog gebruiken 

al is dit in een verlaagde functionaliteit (Dietz et al. 

2011, Doty et al. 2018). Ook gedurende koude dagen 

in de zomerperiode of bij aanhoudende regenval kun-

nen dieren in torpor gaan. Ze kunnen enkele dagen bij-

voorbeeld geen voedsel vergaren en gaan in torpor 

om energie te besparen.  

 

• De meeste schade aan populaties wordt ver-

oorzaakt door het werken in de kraamperiode 

waarbij dieren met hun jongen in een gebouw 

aanwezig zijn. Het buitensluiten van groepen 

voor aanvang van de kraamperiode of invlieg-

controles kunnen isolatiewerkzaamheden 

wel vrijgeven. 

• Massa-winterlocaties voor gewone dwerg-

vleermuizen vallen buiten de scope van dit 

pre-SMP doordat grondgebonden woningen 

in particulier eigendom niet de kenmerken 

hebben om deze functie te vervullen. Het do-

den van grote groepen dwergvleermuizen is 

daarmee niet aan de orde. 

 

2.3.2 Verstoring 
Verstoring van vleermuizen is bij wet verboden. Vleer-

muizen worden verstoord als de dieren door de ver-

storing hun huidige verblijfplaats verlaten (dit kan de 

eerst opvolgende nacht al gebeuren). Dergelijke ver-

storing heeft geen negatieve gevolgen voor de lokale 

populatie wanneer het: 

• Niet in de kraamperiode is (verstoring kan in-

vloed hebben op het grootbrengen van de 

jongen). 

• Bij voorkeur niet in de winterperiode, vleer-

muizen teren in op hun bruine vetweefsels 

om de winterperiode door te komen, gedu-

rende de winterrust zullen de dieren enkele 

keren wakker worden om o.a. te urineren.  

Maar het wakker worden en volledig op tem-

peratuur komen kost erg veel energie. 
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Tabel 2.2 | Lijst met de in Utrecht voorkomende gebouwbewonende vleermuissoorten met zeldzaamheid, Populatiegrootte 
voortplantende dieren, trend, NL rode lijst status en bescherming. Bron: Trend Habitatrichtlijn rapportage (van Aar & Woesten-
burg 2019) Rode lijst 2020 (Norren et al. 2020). 0/+ = stabiel of toegenomen, < = matig afgenomen, ? = trend onbekend. Rode 
lijst: TNB = Thans niet bedreigd, KW = Kwetsbaar, GE = Gevoelig, IUCN: LC = least concern, VU = vulnerable, EN = endangered, DD 
= Data deficiënt, * = in de zomer in NL zijn doorgaans enkel mannelijke dieren aanwezig. 

Soort Zeldzaamheid 
NL 

Repr. 
pop. NL 
geschat 

SvI  
(HR rap-
portage) 

Trend SvI 
(HR rap-
portage) 

Rode 
lijst 
Trend 
NL 

Rode 
lijst NL 
2020 

IUCN 
NL 
2020 

Wnb,  
EU bescherming 

Baardvleermuis Zeldzaam 1.000 <  ? 0/+ TNB VU Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

Meervleermuis Zeldzaam 4.500 < Negatief 0/+ TNB EN Art. 3.5, Bern II, HR II 
& IV 

Gewone grootoorvleermuis Vrij zeldzaam 6.000 <  0/+ 0/+ TNB LC Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

Gewone dwergvleermuis Algemeen 200.000 ? ? 0/+ TNB LC Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

Kleine dwergvleermuis (Zeldzaam) ? ? ? ? ? DD Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

Ruige dwergvleermuis (♂ Algemeen)* 4.000 < 0/+ ? TNB LC Art. 3.5, Bern II, HR II 
& IV 

Laatvlieger Vrij zeldzaam 10.000 – 
25.000 

< ? < KW LC Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

Tweekleurige vleermuis Zeer zeldzaam 100 < ? 0/+ GE EN Art. 3.5, Bern II, HR 
IV 

         

 
Tabel 2.3 | Lijst met kraamgroepsgrootte van de verschillende vleermuissoorten (Swift 1998, Simon et al. 2004, Haarsma 2011, 
Dietz et al. 2017, Roche et al. 2014). 

Soort Wetenschappelijke naam Kraamgroep 
grootte 

Gemiddelde 
grootte 

Maximaal EU 

Baardvleermuis Myotis mystacinus 20 tot 60 11,73 – 23,3 100+ 

Meervleermuis Myotis dasycneme 50 tot 300  120 750 

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus 5 tot 25 16,8 80 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 50 tot 100 88 250 

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmeus 10 tot 422 100 900+ 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii n.v.t. 

Laatvlieger Eptesicus serotinus 10 tot 60 35 300 

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus 20 tot 60 40 200 

 

2.3.3 Het verlies van verblijfplaatsen 
Door isolatiewerkzaamheden aan spouwmuren maar 

vaak ook aan daken worden de beschikbare ruimtes 

ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. We 

spreken dan van de vernietiging van vaste verblijf-

plaatsen. Wanneer op grotere schaal overal verblijf-

plaatsen ongeschikt raken zijn er op den duur geen uit-

wijkmogelijkheden voor de gebouwbewonende vleer-

muizen. Het verlies van verblijfplaatsen moet gemiti-

geerd of gecompenseerd worden, typisch worden 

daarbij meerdere verblijfplaatsen aangeboden omdat 

de vereiste interne condities (microklimaat) niet exact 

zijn na te bootsen in één voorziening. 

 

Spouw of dak? 

Veel soorten gebruiken de gehele buitenschil van een 

gebouw om te verblijven. De dieren kunnen de open 

spouw en de ruimte onder de dakpannen gebruiken 

voor verschillende weersomstandigheden. Zo kunnen 

de dieren intern bijvoorbeeld van een zuid- naar een 

noordgevel verplaatsen in de spouwmuur om op 

warme dagen een koele plek op te zoeken. In het-

zelfde gebouw zullen de dieren in koelere tijden onder 

de dakpannen verblijven om warmte op te zoeken. 

Laatvliegers en ook meervleermuizen maken gedu-

rende hun verblijf in woonhuizen gebruik van de uit-

stralende warmte van de binnenruimtes. Isolatie van 

een spouwmuur kan dus een verblijfplaats onder het 

dak ongeschikt maken doordat de optie van een koe-

lere plek in de spouw is komen te vervallen. Isolatie 

van daken kan als gevolg hebben dat binnen warmte 

niet tot in de buitenruimte radieert en dus de verblijf-

plaats op deze manier ongeschikt maakt. 
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2.4 Korte soort beschrijvingen 
Hieronder volgt een korte omschrijving per vleermuis-

soort waarin kort het typische habitat, verblijfsfunc-

ties en kwetsbare periodes worden omschreven toe-

gespitst op de scope van het pre-SMP. 

 

2.4.1 Baardvleermuis 
De baardvleermuis is een soort die voorkomt in de na-

bijheid van semi-open en kleinschalig landschap en 

komt verspreid over geheel Nederland voor (Figuur 

2.3). Baardvleermuis concurreert voor een groot deel 

met de gewone dwergvleermuis (Kurek et al. 2017) en 

komt in Polen in minder grote dichtheden voor waar 

de dichtheden van gewone dwergvleermuizen groot 

is. Dit kan een reden zijn dat deze soort zich in Neder-

land met name lijkt te vestigen in het buitengebied. 

Grotere aaneengesloten bossen worden ook gebruikt 

om te foerageren maar in mindere mate (Berge 2007, 

Buckley et al. 2013, Dietz & Kiefer 2017, Mckay 2020, 

Kurek 2020). Baardvleermuizen verlaten (net als de 

meeste Myotis soorten) vanaf half juli tot september 

hun zomerverblijfplaatsen en vertrekken naar winter-

verblijven (forten, bunkers, kelders) en zwermen en 

paren daar. 

 

De baardvleermuis is een kleine vleermuis (formaat 

gewone dwergvleermuis) en individuele of kleine 

groepen dieren kunnen op dezelfde locaties voorko-

men als gewone dwergvleermuizen. Er zijn weinig 

voorbeelden van verblijfplaatsen van deze soort in de 

zomer in Nederland, waarschijnlijk omdat de soort ge-

mist wordt of verkeerd wordt geïdentificeerd. Er zijn 

er wel enkele voorbeelden, deze betreffen voor een 

groot deel verblijven in bomen (Korsten & van den 

Brink 2010) maar ook verblijfplaatsen in gebouwen 

voornamelijk in het buitengebied. Verblijfplaatsen van 

baardvleermuizen worden vaak niet opgespoord en 

worden minder vaak gevonden dan gewone dwerg-

vleermuizen. Verblijfplaatsen liggen soms tot 1.250  

 
Figuur 2.3 | Verspreidingskaart van de baardvleermuis in Ne-
derland. De provincie Utrecht is in blauw aangegeven. De 
meeste gegevens zijn van NEM-wintertellingen. 

 

meter uit elkaar (Simon et al. 2004). In Europa zijn ver-

blijfplaatsen voornamelijk en bijna uitsluitend bekend 

achter houten gebouwdelen (betimmering) of in sple-

ten bij ramen in daken (Simon et al. 2004, Reiter et al. 

2006, Korsten & van den Brink 2010, Dietz et al. 2011, 

Buckley et al. 2013, Kurek, 2020). Baardvleermuis foe-

rageert op gemiddeld 980 meter van de verblijfplaats 

(maximum 10 km) (Limpens et al. 1997, Simon et al. 

2004, Berge 2007, Kurec et al. 2020). Naar verwach-

ting komt de baardvleermuis meer voor in gebouwen 

in het buitengebied of randen van woonkernen. De 

kwetsbare periode voor baardvleermuizen in grond-

gebonden gebouwen is weergegeven in Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 | De kwetsbare periodes voor baardvleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de scope 
van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: Reiter et al. 2006, 
Dietz et al. 2011 & BIJ12-2017-020. 

Baardvleermuis Jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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Baardvleermuis in Utrecht 

De baardvleermuis is vrij schaars verspreid in Neder-

land en het exacte voorkomen van deze soort is vrij 

onzeker. De meeste waarnemingen zijn bekend uit 

wintertellingen. Vast staat dat in het buitengebied en 

langs de randen van (dorps)kernen verblijfplaatsen 

zijn. Baardvleermuizen verlaten de zomerkwartieren 

vanaf half juli en zijn in het najaar en in de winter dus 

niet te vinden in particuliere woningen. Werkzaamhe-

den aan spouwmuren en daken kunnen negatieve in-

vloed hebben op baardvleermuizen. Er zijn weinig 

voorbeelden bekend van baardvleermuizen in spouw-

muren echter is het niet uit te sluiten dat deze hier wel 

vaak in verblijven. De kans dat er daadwerkelijk 

schade plaatsvindt aan populaties baardvleermuizen 

in de provincie Utrecht door werkzaamheden binnen 

de scope van dit project schatten wij in als minimaal 

door de lage dichtheden. 

 

Echter is het effect van eventuele schade wel groot 

omdat de soort in kleinere aantallen voorkomt en ook 

een matig ongunstige SvI (Tabel 2.2, van Aar & Woes-

tenburg 2019). Maatregelen ter voorkoming van do-

den van vleermuizen en het rekening houden met de 

kraamperiode zullen zorgen dat de negatieve effecten 

gemitigeerd kunnen worden zodat er geen afbreuk zal 

worden gedaan aan de staat van instandhouding. 

Daarnaast zullen er alternatieven moeten worden 

aangeboden om in het verlies van verblijfplaatsen te 

voorzien. 

 

2.4.2 Meervleermuis 
De meervleermuis heeft vrij grote kraamkolonies (ca. 

150-400 (750) individuen (Haarsma 2012)) die zich 

concentreren rondom de grote plassen in het Veen-

weidegebied (Figuur 2.4 & 2.5, Tabel 2.5). De mannen 

leven in strikt separate gebieden en leven in de zomer-

periode in klein groepsverband. De mannengroepen 

clusteren rondom de gebieden met kraamgroepen en 

langs de migratieroutes. Het gaat dan vaak om enkele 

verblijven per dorpskern. Kraamgroepen wisselen ty-

pisch niet vaak van kraamverblijfplaats en zijn vaak tot 

in juli op dezelfde plek te vinden (Haarsma et al. 2006, 

Haarsma 2011). De Nederlandse populatie is Europees 

gezien erg van belang en is relatief klein. De kans op 

een kraamkolonie meervleermuizen is relatief klein 

(van enkele kolonies weten we de exacte locatie) maar 

het gevolg van schade is daarmee wel groot. Meer-

vleermuis foerageert boven open plassen of natte pol-

ders en gebruiken brede watergangen voornamelijk 

  
Figuur 2.4 | Verspreidingskaart van de meervleermuis in Ne-

derland. De provincie Utrecht is in blauw aangegeven. De 

meeste gegevens zijn van foeragerende dieren en een deel 

van NEM-wintertellingen. 

 

als vliegroutes (Haarsma et al. 2006, Haarsma 2011, 

Dietz et al. 2011). Routes van verblijven naar de hoofd-

vliegroutes kunnen ook kleine wateren zijn zoals slo-

ten of zelfs deels waterloos. 

 

Meervleermuis in Utrecht 

De meervleermuis is vrij algemeen rondom de ge-

meentes in het veenweidegebied (Figuur 2.5 & Tabel 

2.5). De plaatsen waar de kraamgroepen verblijven 

zijn redelijk goed bekend doordat er in het kader van 

Natura 2000 uitgebreid (zender)onderzoek is gedaan 

om de kolonies op te sporen (Haarsma 2012). Ook 

wanneer in de tussentijd kolonies niet meer op de-

zelfde plek verblijven dan is in ieder geval het gebied 

te benaderen waar de kolonie verblijft omdat deze ge-

bonden zijn aan de grotere natte gebieden. Zo is er 

voor de gemeentes in de provincie Utrecht goed te be-

palen in welke woonkernen er kraamkolonies van 

meervleermuis bevinden. Mannengroepen komen po-

tentieel voor rondom dit gebied en langs de migratie-

routes (grote wateren) in lagere aantallen (Tabel 2.6). 

De locaties van deze mannengroepen en het netwerk 

aan paarverblijfplaatsen dat zo’n groep mannen heeft 

is minder volledig bekend. Potentiële paargebieden 

voor meervleermuis betreft groepen bebouwing < 

2.000 meter van grote wateren. Meervleermuizen ver-

laten de kraamverblijfplaatsen vanaf begin juli en trek-

ken dan richting zuid of oost via grotere wateren 



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Advies pre-SMP Provincie Utrecht 12 

richting de overwinteringsgebieden. Langs deze rou-

tes hebben de mannen hun paarverblijfplaatsen. In de 

winter zijn meervleermuizen slechts sporadisch te vin-

den in woningen. Maatregelen ter voorkoming van do-

den van vleermuizen en het rekening houden met de 

kraamperiode zullen zorgen dat de negatieve effecten 

gemitigeerd kunnen worden zodat er geen afbreuk zal 

worden gedaan aan de staat van instandhouding. 

Daarnaast zullen er alternatieven moeten worden 

aangeboden om in het verlies van verblijfplaatsen te 

voorzien. Kraamverblijfplaatsen van meervleermuizen 

zijn moeilijker te compenseren dan voor de kleinere 

soorten vleermuizen. Mede door een lange gewen-

ningstijd (ca. 3 jaar) en bepaalde voorwaarden waar 

de verblijfplaats aan moet voldoen. Mannelijke dieren 

zijn minder kritisch op de condities van zomer- en 

paarverblijfplaatsen. 

 
Tabel 2.5 | Lijst met bekende locaties met kraamverblijfplaat-
sen en mannengroepen van meervleermuis (Haarsma 2012). 
* = de kolonie zit niet meer in de vastgestelde bebouwing, de 
exacte locatie van de verblijfplaats is nog onbekend. Recen-
tere gegevens zijn uitgebreider en ter beschikking via A.J. 
Haarsma (Batweter.nl). 

Gemeente Stads/dorpskern     Kolonies 

De Bilt Westbroek >100 dieren* 

De ronde Venen Abcoude 10 mannen 

De ronde Venen Vinkeveen 160 dieren* 

Woerden Kamerik 180 dieren* 

Woerden Kanis 10 mannen 

Woerden Woerden 4 mannen 

 

Figuur 2.5 | Kaart van de bekende meervleermuis kolonies in 

NL met in roze de veengebieden (Haarsma 2011). Blauw = 

mannenverblijfplaatsen, rood = kraamverblijfplaatsen. 

Tabel 2.6 | Lijst met kernen/lintbebouwing met potentieel 
verblijfplaatsen van mannen(groepen) meervleermuizen (op 
basis van ligging in nabijheid van kolonies of langs migratie-
routes (Haarsma 2011 & 2012). * = verblijfplaatsen reeds be-
kend in woonkern Tabel 2.5 (Haarsma 2012). 

Gemeente Woonkern / lintbebouwing 

Bunschoten Bunschoten-Spakenburg 

De Bilt Westbroek* 

De Bilt Achterwetering/Achthoven 

De Bilt Groenekan 

De Bilt Hollandsche Rading 

De Bilt Maartensdijk 

De Bilt Nieuwe-wetering 

De ronde Venen Abcoude* 

De ronde Venen Amstelhoek 

De ronde Venen Baambrugge 

De ronde Venen De Hoef 

De ronde Venen Mijdrecht 

De ronde Venen Vinkeveen* 

De ronde Venen Waverveen 

De ronde Venen Wilnis 

Lopik Zevender / Cabauw 

Lopik Lopik / Jaarsveld 

Lopik Uitweg / Lopikerkapel 

Rhenen Elst 

Rhenen Rhenen 

Stichtse Vecht Breukelen 

Stichtse Vecht Kockengen / Spengen 

Stichtse Vecht Kortrijk 

Stichtse Vecht Loenen 

Stichtse Vecht Loenen a/d Vecht 

Stichtse Vecht Maarssen 

Stichtse Vecht Oukoop  /Oud-Aa / Nieuwer Ter Aa 

Stichtse Vecht Nigtevecht 

Stichtse Vecht Tienhoven  / Oud-Maarsseveen 

Stichtse Vecht Vreeland  

Utrechtse Heuvelrug Amerongen 

Vijfheerenlanden Ameide 

Vijfheerenlanden Vianen 

Vijfheerenlanden Lexmond 

Vijfheerenlanden Leerdam 

Vijfheerenlanden Kedichem 

Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 

Woerden Breeveld / Geverscop 

Woerden Harmelen 

Woerden Oud-Kamerik / Kamerik*  

Woerden Kanis* 

Woerden Woerden* 

Woerden Zegveld 
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De overwintering bij meervleermuizen geschied ook 

separaat, waarbij de vrouwtjes diep in het binnenland 

overwinteren (Eiffel, Limburg, Figuur 2.5) en de man-

netjes overwinteren overwegend in de kustduinen en 

op de Veluwe. Een deel van de mannenpopulatie over-

winterd in dezelfde gebouwen als waar ze in de zomer 

en najaar verblijven. 

 

De meervleermuis is een vrij forse vleermuis en heeft 

en iets grotere invliegopening nodig (vergelijkbaar 

met laatvlieger). Meervleermuizen kunnen open 

stootvoegen, ventilatiestenen, gevelpannen maar ook 

dilatatiespleten gebruiken (Haarsma et al. 2006, 

Haarsma 2011). De meeste kolonies en mannengroe-

pen worden in Nederland gevonden in rijtjeshuizen en 

vrijstaande woningen (Haarsma 2011). De kwetsbare 

periode voor meervleermuizen in grondgebonden ge-

bouwen is weergegeven in Tabel 2.7. Naast bijlage IV 

van de habitatrichtlijn is de meervleermuis opgeno-

men in Bijlage II van de Habitatrichtlijn en is opgeno-

men in de referentielijst van Nederland, dit wil zeggen 

dat er Natura2000 gebieden voor deze soort zijn toe-

gewezen. 

 

.

 
Tabel 2.7 | De kwetsbare periodes voor meervleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de scope 
van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode/ gebruik van objecten, afhankelijk van gebruik, 
bron: Haarsma 2006 & 2011. 

Meervleermuis Jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         

  



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Advies pre-SMP Provincie Utrecht 14 

2.4.3 Gewone grootoorvleermuis 
De gewone grootoorvleermuis komt in vrijwel heel 

Nederland voor (Figuur 2.6, Verspreidingsatlas.nl, 

NDFF, 2020). Het is een soort die in kleine aantallen 

voorkomt en relatief kleine kraamgroepen heeft (ca. 5 

tot 25 dieren) en bestaat uit zowel mannen als vrou-

wen. Foerageergebieden hoofdzakelijk in (oud) stads-

groen, in parken, bossen en in semi-open landschap 

(Dietz et al. 2011, Simon et al. 2004, BIJ12 2017-005) 

wat zich op maximaal 1,5 km van de verblijfplaats be-

vind (gemiddeld < 50 meter) (Swift 1998). Het is een 

soort die hoofdzakelijk verblijft in gebouwen met open 

zolders of in boomholtes in de zomer (Swift 1998, Si-

mon et al. 2004, Dietz et al. 2011). In de winterperiode 

overwinteren ze in ijskelders, forten, bunkers, tunnels 

en oude vervallen gebouwen.  

 

De gewone grootoorvleermuis is voornamelijk bekend 

uit de NEM kerkzoldertellingen waar ze houten gewel-

ven in kerktorens en kerkzolders bezetten (Korsten et 

al. 2020). Gewone grootoorvleermuizen verblijven 

ook onder dakpannen, gevelbetimmering of in schu-

ren achter balken (Dietz et al. 2011, Simon et al. 2004). 

Het voorkomen van kraamgroepen in een spouw of 

onder een dak is niet volledig uit te sluiten maar is niet 

typisch voor deze soort, in het pre-SMP wordt de kans 

op het beschadigen van een kraamgroep minimaal ge-

acht. Individueel aanwezige dieren kunnen net zoals 

gewone dwergvleermuizen wel overal voorkomen. De 

kwetsbare periode voor gewone grootoorvleermuizen 

in grondgebonden gebouwen is weergegeven in Tabel 

2.8. 

 

Gewone grootoorvleermuis in Utrecht 

De gewone grootoorvleermuis is vrij algemeen ver-

spreid in de provincie Utrecht met een verwacht 

zwaartepunt rondom de Utrechtse Heuvelrug. Bij dak-

isolatie waarbij de buitenschil wordt aangetast is er ri-

sico op het vernietigen van kraamverblijfplaatsen. Ook  

 
Figuur 2.6 | Verspreidingskaart van de gewone grootoorvleer-
muis in Nederland. De provincie Utrecht is in blauw aangege-
ven. De meeste gegevens zijn van foeragerende dieren en van 
NEM-zolder- en wintertellingen. 

 

bij interne isolatie van oudere gebouwen (<1920) met 

open zolders is hier kans op doordat het open karakter 

van de zolder verloren gaat. Spouwmuurisolatie en 

werkzaamheden aan daken kunne negatieve effecten 

hebben op individuele dieren. Grootoorvleermuizen 

verlaten de zomerverblijfplaatsen vanaf augustus en 

zijn in het late najaar en in de winter dus niet te vinden 

in woningen (Tabel 2.8). Maatregelen ter voorkoming 

van doden van vleermuizen en het rekening houden 

met de kraamperiode zullen zorgen dat de negatieve 

effecten gemitigeerd kunnen worden zodat er geen af-

breuk zal worden gedaan aan de staat van instandhou-

ding. Daarnaast zullen er alternatieven moeten wor-

den aangeboden om in het verlies van verblijfplaatsen 

te voorzien. 

 

Tabel 2.8 | De kwetsbare periodes voor gewone grootoorvleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen 
de scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron BIJ12 
2017-005. 

Gewone grootoorvleermuis jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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2.4.4 Gewone dwergvleermuis 
De gewone dwergvleermuis komt in heel Nederland 

voor (Figuur 2.7) en is eigenlijk in alle gebouwen po-

tentieel aanwezig, zolang er open stootvoegen, kieren 

of gevelpannen aanwezig zijn (Jetkins et al. 1998, Si-

mon et al. 2004, Dietz et al. 2011, BIJ12 2017-004, 

Voortman & Bakker 2020). De gewone dwergvleer-

muis maakt ook gebruik van dilatatievoegen en gevel-

betimmering. De kraamgroepen wisselen regelmatig 

van verblijfplaatsen (Tabel 2.9). Mannelijke dieren le-

ven in de zomer individueel of in kleine groepen ver-

spreid over het gehele bebouwde gebied. Voortplan-

tende vrouwtjes vormen kraamgroepen. Deze groe-

pen breken vanaf augustus op en vanaf dat moment 

zullen dieren individueel of in kleine groepjes in de be-

bouwing aanwezig zijn om te paren en later te over-

winteren. Gewone dwergvleermuizen overwinteren in 

mildere winters in gebouwen gelijk als in de zomer de 

condities zijn daar droog en soms ook geëxponeerd 

(dynamisch). Bij periodes met vorst (ca. -4 graden) 

trekken een groot aantal van de dieren in grote groe-

pen naar massieve gebouwen in de omgeving (tot ca. 

59 km afstand, Simon et al. 2004) om daar in groepen 

te overwinteren (de zogenaamde massawinterverblijf-

plaatsen, Sendor 2002, Korsten & Brekelmans 2014).  

 

Gewone dwergvleermuizen zijn het gehele jaar in be-

bouwing aanwezig. In iedere woonkern is wel een ko-

lonie te vinden, wanneer woonkernen groter worden 

splitsen de kolonies zich op (in dorpen met meer dan 

530 huizen en vanaf ca. 500 meter onderlinge afstand  

 
Figuur 2.7 | Verspreidingskaart van de gewone dwergvleer-
muis in Nederland. De provincie Utrecht in blauw aangege-
ven. De meeste gegevens zijn van foeragerende wilde dieren. 

 

is splitsing kan kolonies vastgesteld, Simon et al. 

2004). Vanaf een afstand van ca. 1,7 km ontstaan er 

verschillende kolonies die weinig onderlinge uitwisse-

ling van vrouwtjes kennen. In deze gevallen is er dus 

een netwerk van meerdere kolonies (Figuur 2.8). De 

kwetsbare periode voor gewone dwergvleermuizen in 

grondgebonden gebouwen is weergegeven in Tabel 

2.10.

Tabel 2.9 | Uit de literatuur bekende gegevens van gedrag omtrent kraamverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. 

  Bron 

Maximum aantal kraamverblijfplaatsen per kolonie 25 - 29 Simon et al. 2004 

Maximum aantal kraamverblijfplaatsen gebruikt per jaar 14 - 16 Simon et al. 2004 

Kraamverblijfplaatsen die min. 2 jaar gebruikt worden 12 - 14 Simon et al. 2004 

Gemiddeld aantal dagen in kraamverblijfplaats 5 - 6 dagen Simon et al. 2004 

 10-14 dagen Voortman & Bakker 2000 

 11,7 dagen Feyerabend & Simon 2000 

Maximum aantal dagen in kraamverblijfplaats 26 - 39 dagen Simon et al. 2004 

Afstand tussen kraamverblijfplaatsen 157 meter (max. 533 meter) Simon et al. 2004 

Afstand tussen kolonies 1,7 – 2 km  Simon et al. 2004 

Gemiddelde afstand tot foerageergebieden* 840 meter (max. 2 km) Simon et al. 2004 

 1 – (1,3) 1,8 km - (3,7) 5,1 km Racey & Swift 1985 

 2 km Janssen 1993 

 50-300 meter Eichstadt & Bassus 1995 

*(#) maximum gedurende periode van lactatie
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Gewone dwergvleermuis in Utrecht 

De gewone dwergvleermuis is algemeen verspreid in 

de provincie Utrecht. De kans is vrij groot dat er een 

willekeurige woning een functie heeft voor gewone 

dwergvleermuizen. Zowel kraam- zomer- paar- en 

winterverblijfplaatsen. Gewone dwergvleermuizen 

bewonen grondgebonden woningen in potentie jaar-

rond, en een groot deel van de dieren zal enkel met 

aanhoudende koude periodes (< -4 graden) massaal 

overwinteren op bepaalde massa-winterlocaties 

(Sendor 2002, Korsten & Brekelmans 2014). Locaties 

voor massa-overwintering vallen echter buiten de 

scope van dit advies omdat het type gebouw voor 

deze functie nooit in eigendom is van individuele par-

ticulieren. Het gaat daarbij namelijk om grote mas-

sieve (bakstenen) gebouwen, typische woonflats bij-

voorbeeld. Om geen afbreuk te doen aan de gunstige 

staat van instandhouding zijn maatregelen ter voorko-

ming van doden en het rekening houden met de 

kraamperiode van belang. Naast deze mitigatie is het 

van belang om alternatieve verblijfplaatsen aan te bie-

den. 

 

 

 
Figuur 2.8 | Schematisch overzicht van de opbouw van drie verschillende kolonies gewone dwergvleermuizen in een stad. Win-
terverblijfplaatsen zijn in deze weergave de massawinterverblijfplaatsen waar dieren uit een groot gebied naartoe komen om te 
overwinteren bij langdurige koude periodes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 2.10 | De kwetsbare periodes voor gewone dwergvleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen 
de scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: BIJ12 
2017-004. 

Gewone dwergvleermuis jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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2.4.5 Kleine dwergvleermuis 
De kleine dwergvleermuis is slechts recent als sepa-

rate soort opgesplitst van de gewone dwergvleermuis. 

En is in veel gevallen moeilijk te onderscheiden van de 

gewone dwergvleermuis d.m.v. echolocatie nabij ver-

blijfplaatsen (Montauban et al. 2021). Waarnemingen 

komen verspreid over geheel Nederland voor (Figuur 

2.9). Bekende kolonies van kleine dwergvleermuizen 

zijn in Nederland zeldzaam, slechts één kolonie is be-

kend in een appartementencomplex in Wassenaar 

(400+ dieren, Zuid Holland (Stichting zoogdierwerk-

groep Zuid-Holland, 2020)). De soort is in Nederland 

niet als voortplantende populatie opgenomen op de 

rode lijst. In het buitenland is de kleine dwergvleer-

muis bekend grote (400+) kolonies te hebben (Dietz et 

al. 2011) en ook vaker voor overlast (geur) te zorgen 

(Haddow 2015). De kwetsbare periode voor kleine 

dwergvleermuizen in grondgebonden gebouwen is 

weergegeven in Tabel 2.11 en is gelijk gehouden aan 

die van de gewone dwergvleermuis. 

 

Kleine dwergvleermuis in Utrecht 

De kleine dwergvleermuis komt rondom de stad 

Utrecht voor (Figuur 2.9), er zijn steeds meer waarne-

mingen van foeragerende dieren (voornamelijk via 

NET-VTT). Er is daarmee dus kans op het aantasten van 

verblijfplaatsen van individuele dieren. De kans dat er 

een kraamverblijf wordt aangetast binnen de scope 

van dit pre-SMP is niet te bepalen omdat überhaupt 

onbekend is of deze soort in Nederland meer kraam-

groepen heeft. Voor de paar gemeentes in Nederland 

waar tot nu toe SMP onderzoeken zijn uitgevoerd zijn 

geen extreem grote kolonies gewone dwergvleermui-

zen aangetroffen wat eventueel zou kunnen leiden 

naar een kolonie kleine dwergvleermuizen. Maatrege-

len ter voorkoming van doden en het rekening houden 

met kwetsbare periodes voor gewone dwergvleer-

muis werken ook voor kleine dwergvleermuizen. En 

compensatie voor andere vleermuissoorten kan ook 

door incidentele dieren gebruikt worden. 

 
Figuur 2.9 | Verspreidingskaart van de kleine dwergvleermuis 
in Nederland. De provincie Utrecht in blauw aangegeven. De 
meeste gegevens zijn van foeragerende dieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.11 | De kwetsbare periodes voor kleine dwergvleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de 
scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: BIJ12 2017-
004. 

Kleine dwergvleermuis jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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2.4.6 Ruige dwergvleermuis 
Ruige dwergvleermuis komt verspreid over heel Ne-

derland voor in de zomer, wanneer individuele man-

netjes of kleine groepjes in bomen maar ook in gebou-

wen verblijven (Figuur 2.10, Dietz et al. 2011). De soort 

heeft in Nederland slecht sporadisch een kraamver-

blijf in een boom (Kapteyn & Lina 1994, Douma & Tui-

tert 2019), de voortplanting van deze soort is vooral in 

de richting van de Baltische staten en verder oost-

waarts (BIJ12 2017-018, Jonge Poering & Dekker 

2018). In het najaar begint er een massa migratie van 

vrouwelijke dieren en de dat jaar geboren jongen rich-

ting Zuid-West en komen door Nederland heen. In het 

najaar betrekken de mannelijke ruige dwergvleermui-

zen paarterritoria in afwachting van langstrekkende 

migrerende vrouwtjes die voor enkele nachten onder-

dak zoeken, de mannetjes maken van dit fenomeen 

gebruik door met de vrouwtjes te paren. Paarterritoria 

zie je voornamelijk in bomen maar ook veelvuldig in 

gebouwen. De soort is niet kritisch wat betreft de 

keuze van verblijfplaats en wordt op uiteenlopende 

plaatsen aangetroffen. Open stootvoegen en gevel-

pannen zijn typische plaatsen waar ruige dwergvleer-

muizen verblijven. De kwetsbare periode voor ruige 

dwergvleermuizen in grondgebonden gebouwen is 

weergegeven in Tabel 2.12. 

 

Ruige dwergvleermuis in Utrecht 

De ruige dwergvleermuis is algemeen verspreid in de 

provincie Utrecht. De kans is vrij groot dat er een wil-

lekeurige woning een functie heeft voor ruige dwerg-

vleermuizen. Zowel zomer- als paar- en winterverblijf-

plaatsen. De ruige dwergvleermuis is weinig kritisch 

wat betreft de keuze en inname van verblijfplaatsen.  

 
Figuur 2.10 | Verspreidingskaart van de ruige dwergvleermuis 
in Nederland. De provincie Utrecht in blauw aangegeven. De 
meeste gegevens zijn van foeragerende dieren. 

 

Ruige dwergvleermuizen bewonen grondgebonden 

woningen in potentie jaarrond met het zwaartepunt in 

de migratietijd in het voorjaar en het najaar (de paar-

verblijfplaatsen). Om geen afbreuk te doen aan de 

gunstige staat van instandhouding zijn maatregelen 

ter voorkoming van doden van belang als ook het aan-

bieden van alternatieven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.12 | De kwetsbare periodes voor ruige dwergvleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de 
scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: BIJ12 2017-
018. 

Ruige dwergvleermuis jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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2.4.7 Laatvlieger 
De laatvlieger komt in heel Nederland voor (Figuur 

2.11). Er zijn aanwijzingen dat lokale populaties ge-

middeld groter zijn in de oostelijke helft van het land 

waarin waarschijnlijk ook de gemiddelde kolonie-

grootte iets groter is. Laatvlieger is een typische ge-

bouwbewonende soort en individuele dieren verblij-

ven op de meest uiteenlopende plaatsen (Tabel 2.13) 

(Rosenau 2001, Lubeley 2003, Simon 2004, Dietz et al. 

2011, Molenaar 2020). De soort is groter dan een 

dwergvleermuis en kan de kleinste openingen niet 

binnenkomen. Laatvlieger kolonies zijn moeilijker op 

te sporen dan die van gewone dwergvleermuizen 

(Schillemans et al. 2016, Steen & Hoksberg 2019). 

Kraamkolonies zijn bekend voor het gebruik van kerk-

zolders en zolders van oude gebouwen, maar worden 

in grondgebonden woningen gevonden onder pan-

nendaken maar ook in spouwmuren (Rosenau 2001, 

Lubeley 2003, Simon 2004, Dietz et al. 2011). Over de 

paarperiode is in Nederland nog weinig bekend. Laat-

vliegers worden ook maar weinig tijdens de overwin-

tering gevonden, dieren worden individueel overwin-

terend gevonden in gebouwen of onder daken maar 

ook in de klassieke ondergrondse overwinteringsob-

jecten. Laatvliegers overwinteren droog en geëxpo-

neerd (dynamisch). De kwetsbare periode voor laat-

vliegers in grondgebonden gebouwen is weergegeven 

in Tabel 2.14. 

 

 

 
Figuur 2.11 | Verspreidingskaart van de laatvlieger in Neder-
land. De provincie Utrecht in blauw aangegeven. De meeste 
gegevens zijn van foeragerende dieren. 

 

 

Tabel 2.13 | Uit de literatuur bekende gegevens van gedrag omtrent kraamverblijfplaatsen van de laatvlieger. 

  Bron 

Maximum aantal kraamverblijfplaatsen 6 - 9 Simon et al. 2004 

Gemiddeld aantal dagen in kraamverblijfplaats 6 dagen (2 - 26 dagen) Simon et al. 2004 

 365 dagen op kerkzolders en sommige geschikte locaties 

Afstand tussen kraamverblijfplaatsen 110 – 260 meter Simon et al. 2004 

Afstand tussen kolonies 5 – 10 km Simon et al. 2004 

Gemiddelde afstand tot foerageergebieden* 1.250 meter (max. 5,7 km) Simon et al. 2004 

 4 km (max. 11,5 km) Catto et al. 1996 

 

Tabel 2.14 | De kwetsbare periodes voor laatvlieger in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de scope van 
het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: Rosenau 2001, Lubeley 
2003, Simon et al. 2004, Reiter et al. 2006, Dietz et al. 2011. 

Laatvlieger jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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Laatvlieger in Utrecht 

De laatvlieger is algemeen verspreid in de provincie 

Utrecht. De kans is redelijk dat er een willekeurige wo-

ning een functie heeft voor laatvlieger. Hoewel de 

kans op gewone dwergvleermuizen aanzienlijk groter 

is puur door de grotere dichtheden van deze soort. Zo-

wel kraam- zomer-, paar en winterverblijfplaatsen. 

Laatvliegers bewonen grondgebonden woningen in 

potentie jaarrond. Maatregelen ter voorkoming van 

doden en het rekening houden met de kraamperiode 

zijn van belang om de staat van instandhouding niet te 

verslechteren. Ook zullen er voldoende alternatieve 

verblijfplaatsen moeten worden aangeboden. Verblijf-

plaatsen van laatvliegers zijn moeilijker te compense-

ren dan die van de kleinere soorten. 
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2.4.8 Tweekleurige vleermuis 
De tweekleurige vleermuis is een grotere vleermuis 

(ca. formaat laatvlieger) en heeft een groot Europees 

verspreidingsgebied en komt in kleine aantallen over 

zijn verspreidingsgebied voor (Dietz et al. 2011). Het is 

een soort die in Zuid Europa verblijft in rotsspleten 

(Dietz et al. 2011, Šuba et al. 2010). Kolonies van twee-

kleurige vleermuizen worden veel onder daken aange-

troffen (van Noort & Jansen 1998, Reiter et al. 2006, 

Dietz et al. 2011, Jansen et al. 2017), het is onbekend 

maar wel aannemelijk dat de dieren ook spouwmuren 

gebruiken. Van de tweekleurige vleermuis zij twee 

kraamkolonies van beide ca 50 dieren in Nederland 

bekend. Eén in Utrecht (Maarssenbroek) en één in 

Groningen (Delfzijl) (van Noort & Jansen 1998, Jansen 

et al. 2017). Verspreid door het land worden in de zo-

merperiode foeragerende dieren aangetroffen (Figuur 

2.12). Vergelijkbaar met meervleermuizen leven de 

kraamgroepen en de mannengroepen separaat van el-

kaar waarbij mannen ook vrij grote groepen kunnen 

vormen tot over 100 dieren. Tweekleurige vleermui-

zen migreren over lange afstanden en het is eigenlijk 

onbekend waar de dieren die in de zomer in Neder-

land verblijven in het najaar/winter seizoen zitten en 

waar de paring plaatsvindt (ca. 1.100 km, Masing 

1989, Hutterer et al. 2005, Safi et al. 2007, Godlevska 

2013, Zahn & Kriner 2014). Paring is laat in het na-

jaar/begin winter, waarbij mannetjes (relatief) hoge 

grote gebouwen gebruiken als ‘klankkast’ (Zagmaister 

2003, Gjerde 2004 & Šuba et al. 2010). Paargedrag is 

in Nederland slechts één keer waargenomen op de 

Maasvlakte (Mostert & Wondergem 1993, Backerra & 

Epe 2006). De kwetsbare periode voor tweekleurige 

vleermuizen in grondgebonden gebouwen is weerge-

geven in Tabel 2.15. Over de overwintering en eventu-

ele migratie is niet zoveel bekend, het is ook niet be-

kend waar de dieren in de winterperiode verblijven. 

 

 

 

 
Figuur 2.12 | Verspreidingskaart van de tweekleurige vleer-
muis in Nederland. De provincie Utrecht in blauw aangege-
ven. De meeste gegevens zijn van foeragerende dieren. 

 

Tweekleurige vleermuis in Utrecht 

De tweekleurige vleermuis is in Utrecht vrij zeldzaam. 

Het risico op schade aan de populatie tweekleurige 

vleermuizen schatten wij in als laag door de lage aan-

tallen en verspreiding echter is daarbij het eventuele 

effect op de populatie wel groot. Enkel in (de vogelwij-

ken in) Maarssenbroek is risico op het vernietigen van 

kraamverblijfplaatsen (de huidige locatie wisselt re-

gelmatig, ook vanwege eerdere verstoring). Een 

kraamverblijfplaats op een andere locatie in de pro-

vincie is niet uitgesloten echter is de kans hierop niet 

groot. Eventuele individuele dieren zullen dezelfde be-

nadering genieten als laatvliegers. 

Tabel 2.15 | De kwetsbare periodes voor tweekleurige vleermuis in grondgebonden woningen in particulier eigendom binnen de 
scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode, oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik, bron: Dietz et al. 
2011 & Jansen et al. 2017. 

Tweekleurige vleermuis jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Kraamverblijfplaats                         

Zomerverblijfplaats                         

Paarverblijfplaats                         

Winterverblijfplaats                         
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2.5 Welke soorten en functies in Utrecht 
Bij het na-isoleren van de spouw van individuele 

grondgebonden particuliere woningen en ook bij het 

na-isoleren van daken van dezelfde type woningen is 

er de reële kans dat verblijfplaatsen van de gebouw-

bewonende soorten: laatvlieger, gewone dwergvleer-

muis, ruige dwergvleermuis, baardvleermuis en ge-

wone grootoorvleermuis worden aangetast. In selecte 

gebieden is de kans op het voorkomen van meervleer-

muizen of tweekleurige vleermuizen aan de orde 

(west-Utrecht) zie Tabel 2.16. In deze tabel geeft een 

X aan dat er een kans bestaat dat er negatieve effecten 

optreden voor werkzaamheden aan een specifieke 

woning, meer X-en geven een grotere kans weer. Ge-

concludeerd kan worden dat het toepassen van 

spouwmuurisolatie in zijn geheel negatieve effecten 

gaat hebben op: 

• Meervleermuis 

• Gewone dwergvleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• laatvlieger  

Baardvleermuis en gewone grootoorvleermuis zullen 

sporadisch ook onder daken voor kunnen komen en in 

spouwmuren. De kleine dwergvleermuis komt waar-

schijnlijk in kleine aantallen voor, daardoor wordt er 

geen directe schade op populaties verwacht door de 

ingrepen binnen een pre-SMP. Eventuele dieren kun-

nen meeliften op maatregelen voor de andere vleer-

muissoorten. Tabel 2.17 geeft een samenvatting van 

de per soort weergegeven kwetsbare periodes.
 
Tabel 2.16 | Lijst met per soort de verblijfsfuncties (SFC’s) die in particuliere grondgebonden woningen in provincie Utrecht 
kunnen voorkomen op basis van gedrag, voorkomen en dichtheden. ZV = zomerverblijf, KV = kraamverblijf, PV = paarverblijf, 
WV = winterverblijf, xxxx = algemeen, xxx = waarschijnlijk, xx = mogelijk, x = zelden. - = n.v.t., * = enkel rondom kraamverblijf-
plaatsen en langs migratieroutes (Tabel 2.6), ** = enkel te verwachten in west Utrecht (Ronde venen, Woerden, De Bilt), ~ = 
Tweekleurige vleermuis komt voor in Maarssenbroek, (x) = lage dichtheden, (?) = onbekende gegevens. 

 In spouwmuren Onder daken 

Soort ZV KV PV WV ZV KV PV WV 

Baardvleermuis X X (X)  X X (X)  

Meervleermuis XX* X** XX* (?) XX* X** XX* (?) 

Gewone grootoorvleermuis X X (X) (X) XX XX (X) (X) 

Gewone dwergvleermuis XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX XXXX XXX 

Kleine dwergvleermuis (X) (?) (?) (?) (X) (?) (?) (?) 

Ruige dwergvleermuis X - XXX XXX X - XXX XXX 

Laatvlieger XXX XX ? X XXX XX ? X 

Tweekleurige vleermuis X~ X~ - (?) X~ X~ - (?) 

 
Tabel 2.17 | Een samenvatting van de twee types kwetsbare perioden uit de soorten tabellen weergegeven. rood = aanwezig in 
grondgebonden woningen, donkerrood = kraamperiode aanwezig in grondgebonden woningen. Vleermuizen overwinteren in de 
periode van november tot in maart afhankelijk van het weer. 
 jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Baardvleermuis                         

Meervleermuis                         

Gewone grootoorvleermuis                         

Gewone dwergvleermuis                         

Kleine dwergvleermuis                         

Ruige dwergvleermuis                         

Laatvlieger                         

Tweekleurige vleermuis                         
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3 Vleermuispopulaties in Utrecht 
 

 

 

 

De basis voor het verstrekken van een ontheffing van 

de Wet natuurbescherming is dat de handelingen die 

ontheven worden geen afbreuk doen aan de staat van 

instandhouding van de soorten. Dit betekend dat er in 

alle gevallen voorkomen moet worden dat er door 

sterfte van dieren of verlies van verblijfplaatsen nega-

tieve effecten ontstaan op populaties van soorten. De 

invulling van deze twee aspecten is een andere kwes-

tie en wordt in separate documenten uitgewerkt. Er 

zal per gemeente, bij gebrek aan een volledig onder-

zoek, een inschatting gemaakt moeten worden van de 

populatie grootte per vleermuissoort. Er zal een plan 

moeten komen dat omschrijft onder welke voorwaar-

den en met welke mitigerende of compenserende 

maatregelen er geen negatieve invloed zal zijn op de 

aanwezige populaties. Voor het compenseren van ver-

blijfplaatsen is een aantalsbenadering nodig om tot 

een compensatieopgave te komen. Deze werkwijze 

heeft raakvlak met een echt SMP, echter is het verschil 

dat bij een SMP de populatie vooraf gemeten is en er 

voor kritieke verblijfsfuncties de exacte locaties be-

kend zijn en er maatwerk kan worden voorgeschre-

ven.  

 

Hiervoor zijn de volgende vragen te beantwoorden: 

• Wat is er in de literatuur bekend over dichten-

heden van vleermuissoorten? 

• Hoe is hiermee een populatie inschatting te ma-

ken op provinciaal niveau? 

• Hoe is de populatie inschatting te maken op ge-

meentelijk niveau of op per woonkern? 

• Zijn de berekende aantallen te valideren? 

 

Op basis van literatuur en bekende gegevens van re-

cente SMP inventarisaties kan er per gemeente wor-

den ingeschat hoe groot de populaties van verschil-

lende vleermuissoorten zouden moeten zijn. Dit zou 

dan het aantal vleermuizen in een gemeente moeten 

zijn die de basis is om een gunstige staat van instand-

houding te bepalen. Er zal altijd rekening gehouden 

moeten worden met het voorkomen van doden van 

dieren en de voor vleermuizen kwetsbare periodes. In 

het kader van verblijfsplaatsen kunnen we hierbij 

spreken van een ambitie waarbij het er niet zo zeer om 

gaat welke verblijfsfuncties daadwerkelijk verloren 

gaan, maar om een inspanning te stellen per ge-

meente die ervoor moet zorgen dat de geambieerde 

populaties voldoende potentiële verblijfplaatsen zul-

len hebben om binnen de gemeente langdurig te kun-

nen voortbestaan. Deze ambities moeten gebaseerd 

zijn op dichtheden van literatuur en inschattingen uit 

het verleden om zo niet een onderschatting te doen. 

 

3.1 Dichtheden van vleermuizen 
Er zijn enkele bronnen die vleermuisdichtheden per 

soort hebben beschreven (Tabel 3.1), Speakman et al. 

1991, Harris et al. 1993, Jones et al. 1996 hebben de 

dichtheden per km2 berekend voor de gewone dwerg-

vleermuis, echter was dit nog in een tijdperk dat er 

geen onderscheid was tussen de gewone- en kleine 

dwergvleermuizen. Het zal hierdoor gaan om een 

overschatting en om deze reden zijn deze gegevens 

niet betrouwbaar voor deze soort. Simon et al. 2004 

geven een recentere en met uitgebreid onderzoek on-

derbouwde berekening voor 8 vleermuissoorten in 

een groot gebied (Marburg-Biedenkopf Duitsland, 

1.262 km2). Van deze 8 soorten zijn 4 van belang in 

Utrecht. De gewone dwergvleermuis, de laatvlieger, 

de baardvleermuis en de gewone grootoorvleermuis.  

 

Jones (1996) en Harris (1995) geven ook data voor ge-

wone grootoorvleermuis, baardvleermuis en laatvlie-

ger (enkel Harris). Bij dichtheidsbepalingen van vleer-

muizen is het belangrijk te beseffen dat, voor gebouw-

bewonende soorten, de verblijfplaatsen geclusterd 

voorkomen in bebouwde omgeving maar dat de 

draagkracht voor een populatie bepaald wordt door 

het buitengebied. Kraamverblijfplaatsen van gewone 

dwergvleermuizen liggen bijvoorbeeld vaak langs de 

randen van steden om zo sneller toegang te krijgen tot 

het buitengebied (Steen & Hoksberg 2019) en foera-

geren gemiddeld op 1 km vanaf hun kraamverblijf-

plaats (Simon et al. 2004). Ook voor de grotere en  
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Tabel 3.1 | Overzicht van de beschikbare dichtheden uit de li-
teratuur (per km2) van de vleermuissoorten die hier be-
schouwd worden. BV = baardvleermuis, GG = gewone groot-
oorvleermuis, GD = gewone dwergvleermuis, LV = laatvlieger. 
Van overige soorten (kleine dwergvleermuis, ruige dwerg-
vleermuis en tweekleurige vleermuis zijn geen bronnen be-
schikbaar. Meervleermuis wordt in Tabel 3.2 apart behandeld.  

Bron BV GG GD LV 

Heibsch & Heidecke 1987* 
- - - 

0,33-
1,65 

Thomson 1990 - - 10,0 - 

Speakman et al. 1991* - 1,66 18,2 - 

Harris et al. 1993~ 1,18 5,90 59,0 0,44 

Jones et al. 1996 1,50 1,40 12,6 - 

Simon et al. 2004 
0,98 - 

24,0-
36,0 

0,86 

Broekhuizen et al. 2006~ 
  

8,85-
17,71 

 

Zoogdiervereniging 2007~ 0,07-
0,12 

0,12-
0,18 

8,85-
17,71 

0,89-
1,18 

Norren et al. 2020~** 
0,03 0,18 5,90 

0,30-
0,74 

~dichtheid berekend op basis van totale populatie / landoppervlakte 

* alleen vrouwtjes met jongen 

** reproducerende populatie 

 

hoger vliegende laatvlieger geldt een gemiddelde af-

stand van 1 tot 2 km vanaf het kraamverblijfplaats. 

 

De dichtheden in de literatuur (dieren/km2) zijn altijd 

berekend vanuit tellingen van populaties in stads-

/dorpskernen, deze aantallen zijn dan als som geno-

men en door het oppervlakte van het gehele 

onderzoeksgebied gedeeld. Soms is op basis van een 

gemiddelde actieradius een gebied bepaald waarop 

de dichtheden zijn berekend. De basisrapporten voor 

de rode lijst van Zoogdieren in Nederland (Zoogdier-

vereniging 2007, Norren et al. 2020) geven in de bij-

lage een overzicht van de geschatte landelijke (repro-

ducerende) populaties. Deze zijn ook in Tabel 3.1 

weergegeven gedeeld door het landoppervlak van Ne-

derland. Er zijn enkele gebiedsbrede onderzoeken 

(SMP’s) naar vleermuizen bekeken. Sommige van deze 

onderzoeken noemen überhaupt geen geschatte po-

pulatie aantallen. In enkele SMP’s zijn onderzochte en 

geschatte populatiedichtheden genoemd voor een 

stad of een gebied. Vaak op basis van de in deze rap-

portage genoemde bronnen uit Tabel 3.1. In Tabel 3.3 

zijn deze aantallen weergegeven.  

 

Voor meervleermuis is een inschatting gemaakt van 

de totale populatiegrootte en de hoeveelheid verblijf-

plaatsen dat niet gelokaliseerd is in de provincie 

Utrecht door Haarsma in 2012 (Tabel 3.3). 

 
Tabel 3.2 | Overzicht van de populatie meervleermuizen in 
Utrecht (Haarsma 2011). 

 Vrouwen Mannen Totaal 

Verwachtte aantallen 600 250 850 

Bekende aantallen 505 65 570 

Vermiste aantallen 95 185 280 

 

 
Tabel 3.3 | Overzicht van de populaties uit recente SMP onderzoeken waarbij iets gezegd is over de omvang van populaties. 
Daarbij is per soort de populatieomvang weergegeven, het totaal aantal dieren, en het aantal dieren per km2. GG = gewone 
grootoorvleermuis, GD = gewone dwergvleermuis, LV = laatvlieger.  

Bron Opp. stad GG GD LV 

  Populatie Per km2 Populatie Per km2 Populatie Per km2 

Boonman et al. 2014  
(Tilburg) 

23,13 km2 - - 
2.000 
3.500 

86,46 
151,31 

300  
400 

12,97 
17,29 

Van der Wal & Brekelmans 2014 
(Amersfoort) 

36,81 km2 
200 
400 

5,43  
10,86 

3.000 
4.000 

81,49 
108,66 

300 8,15 

Klasberg & Baijens 2018  
(Den Haag) 

82,78 km2 - - 4.000 48,32 -  

Steen & Hoksberg 2019  
(Zeist) 

17,63 km2 - - 
1.300 
1.400 

73,73 
79,41 

200  
300 

11,34 
17,01 
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3.2 Populatiegroottes berekenen 
In dit hoofdstuk zal er per soort (genoemd in Tabel 

2.16) een populatiegrootte worden berekend op basis 

van de literatuur. Dit zal een populatiegrootte zijn be-

ginnend op provinciaal niveau en per soort. Voor 

meervleermuis, tweekleurige vleermuis en gewone 

grootoorvleermuis zal er moeten worden gecorri-

geerd op basis van verspreiding (zie hoofdstukken per 

soort). Daarna wordt er een benadering voorgesteld 

om per woonkern deze populaties te verdelen over 

het bebouwde gebied. Want zoals eerder gesteld be-

paald voor de meeste soorten het buitengebied de 

draagkracht en verblijven de dieren overdag in de be-

bouwde omgeving. Voor de meervleermuis zijn aantal 

schattingen beschikbaar voor de provincie Utrecht 

(Tabel 3.2), voor de tweekleurige vleermuizen is uit ge-

gaan van de populatiegrootte van de dieren in de be-

kende kolonie. Bij ruige dwergvleermuizen verblijven 

enkel de mannetjes in Nederland, en voor dichtheden 

van mannen zijn geen gegevens beschikbaar. Voor de 

baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger kan op basis van de li-

teratuur een inschatting worden gemaakt van de aan-

tallen dieren in de provincie Utrecht. Omdat de meest 

betrouwbare bronnen de dichtheden van vleermuizen 

geven per km2 voor een geheel gebied, en dus niet per 

oppervlakte bebouwd gebied, zal het een berekening 

moeten zijn van het totale provinciale areaal verme-

nigvuldigd met de dichtheden per km2. In Tabel 3.5 is 

een overzicht van de oppervlaktes per gemeente en 

voor de provincie in het totaal. Per soort is dan te zien 

hoeveel individuen er op basis van de gekozen dicht-

heden uit de literatuur zouden voorkomen in Utrecht. 

De dichtheden per gemeente zijn echter niet zinvol om 

het aantal kolonies te berekenen per gemeente omdat 

sommige gemeentes vrijwel geheel bebouwd zijn tot 

op de grens van de gemeente (Figuur 3.1). Dat wil zeg-

gen dat dieren die in deze woonkernen verblijven af-

hankelijk zijn van het buitengebied in de naastgelegen 

gemeente. Hiervoor is in Bijlage A een methode uitge-

werkt die uitgaat van het principe van randwerking. 

 

Voor de provincie Utrecht zullen de populaties wor-

den berekend op basis van een dichtheid per km2 

waarbij aangenomen wordt dat er geen verschillen 

zullen zijn in de draagkracht van open gebieden ten 

opzichte van gesloten gebieden. De open gebieden 

zijn vaak natter (meer voedselaanbod) en de gesloten 

gebieden (zandgronden) vaak droger. Potentieel kan 

het dus zo zijn dat er in open, natte gebieden minder 

fysieke ruimte is die ingenomen kan worden door 

vleermuizen door gebrek aan groenstructuren, maar 

dat er grotere beschikbaarheid aan voedsel is ten op-

zichte van de drogere gebieden. Stedelijk groen (tenzij 

het langs de randen ligt) zal bijvoorbeeld niet erg bij-

dragen aan de draagkracht voor de reproducerende 

vrouwtjesgroepen in een kolonie dwergvleermuizen. 

In parken en binnenstedelijk groen foerageren wel in-

dividuele laatvliegers of gewone dwergvleermuizen. 

Het buitengebied tot ca 1-2 km buiten de randen (voor 

bijv. gewone dwergvleermuis en laatvlieger) is het be-

langrijkste om voor de grote groepen (lacterende) 

vrouwtjes in voldoende mate van voedsel te voorzien. 

Voor de gewone grootoorvleermuis is gekozen om het 

grotere deel van de populatie (50%) toe te wijzen als 

boombewonende soort in de gemeentes rondom de 

Utrechtse Heuvelrug. In de overige gebieden is het 

aanbod aan oude lanen of bossen met voldoende hol-

tes vaak beperkt en zullen de dieren meer op het ver-

blijven in gebouwen zijn aangewezen. Er is gekozen 

om de aantallen voor baardvleermuis, gewone dwerg-

vleermuis en laatvlieger uniform over het landopper-

vlakte van Utrecht te verdelen, dus niet afhankelijk 

van bijv. de openheid van het gebied. Dit aantal resul-

teert in een aantal kraamkolonies (voor compensatie-

opgave kraamkolonies), en een aantal mannen (voor 

compensatie van zomer- en paarverblijfplaatsen). 

Wanneer een gebied toch minder draagkracht heeft, 

door bijv. openheid, dan heeft dat in de berekeningen 

als gevolg dat de kraamgroepen gemiddeld iets kleiner 

zijn, niet zozeer dat er dan ook echt minder kraam-

groepen zijn. Dat komt omdat voor gewone dwerg-

vleermuis en laatvlieger die in grotere aantallen voor-

komen gesteld is dat iedere woonkern minimaal 1 ko-

lonie onderbrengt. Een correctie voor deze soorten is 

daarom niet nodig.  

 

Vanuit de literatuur zijn er een aantal dichtheden be-

kend. Tabel 3.4 geeft een overzicht van de gekozen 

dichtheden vanuit de literatuur. Tabel 3.5 geeft de 

aantallen op basis van deze berekeningen verdeeld 

over de gemeentes op basis van landoppervlakte. 

Hierna wordt per soort een uitleg gegeven van de ge-

kozen dichtheden verdeeld op basis van randwerking 

(zie bijlage A).  
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Tabel 3.4 | Overzicht van de dichtheden voor de provincie Utrecht (1485,45 km2). Voor meervleermuis en tweekleurige vleermuis 
worden de aantallen gebruikt van bekende waarnemingen. Zie Tabel 2.3, 3.1 & 3.3 voor kerngetallen.  

Soort Dichtheid / 
km2 

Bron Verdeling  
gemeentes 

Popula-
tie 

Aantal 
kolonies 

Aantal 
mannen 

Baardvleermuis 0,98 / km2 Simon et al. 2004 Randen (Bijlage A) 1.456 62 728 

Meervleermuis - Haarsma 2011 Bekende gegevens 850 3 250 

Gewone grootoorvleermuis 1,66 / km2 Speakman et al. 1991 
Oppervlakte ge-
meente 

2.466 145 1.233 

Gewone dwergvleermuis 24 / km2 Simon et al. 2004 Randen (Bijlage A) 35.651 203 17.825 

Ruige dwergvleermuis - Geen gegevens Geen verdeling - - - 

Laatvlieger 4 / km2 Benadering Randen (Bijlage A) 5.942 119 2.971 

Tweekleurige vleermuis - Norren et al. 2020 Bekende gegevens 50 1 ? 

 
Tabel 3.5 | Overzicht van berekende totale populatie grootte van 6 vleermuissoorten per gemeente wanneer je deze verdeeld 
over het gemeentelijk land oppervlakte. Vleermuisdichtheden volgens Tabel 3.4. Voor meervleermuis is aangegeven welke ge-
meentes zich kolonies bevinden en waar mannengroepen zich bevinden, gemeentes in () houden in dat er in theorie mannen-
groepen kunnen voorkomen i.v.m. ligging langs migratieroutes. 

Gemeente Land op-
pervlakte 

(km2) 

Populatie 
baardvleer-

muis 

Populatie 
meervleer-

muis 

Populatie 
gewone 

grootoor-
vleermuis 

Populatie 
gewone 
dwerg-

vleermuis 

Populatie 
laatvlieger 

Populatie 
tweekleu-
rige vleer-

muis 

Amersfoort 62,62 61 0 104 1.503 245 0 

Baarn 32,54 32 0 54 781 146 0 

Bunnik 36,97 36 0 61 887 127 0 

Bunschoten 30,38 30 Mannen 50 729 130 0 

De Bilt 66,12 65 Kolonie & 
mannen 

110 1.587 350 0 

De Ronde Venen  99,92 98 Kolonie & 
mannen 

166 2.398 369 0 

Eemnes 31,04 30 0 52 745 84 0 

Houten 54,94 54 0 91 1.319 287 0 

IJsselstein 21,07 21 0 35 506 89 0 

Leusden 58,54 57 0 97 1.405 178 0 

Lopik 75,57 74 (Mannen?) 125 1.814 303 0 

Montfoort 37,57 37 0 62 902 143 0 

Nieuwegein 23,51 23 0 39 564 170 0 

Oudewater 38,9 38 0 65 934 121 0 

Renswoude 18,4 18 0 31 442 40 0 

Rhenen 42,08 41 0 70 1.010 204 0 

Soest 46,24 45 0 77 1.110 226 0 

Stichtse Vecht 96,1 94 Mannen 160 2.306 456 50 

Utrecht 93,83 92 0 156 2.252 295 0 

Utrechtse Heuvelrug 132,01 129 0 219 3.168 372 0 

Veenendaal 19,46 19 0 32 467 200 0 

Vijfheerenlanden 146,41 143 (Mannen?) 243 3.514 612 0 

Wijk bij Duurstede 47,62 47 (Mannen?) 79 1.143 142 0 

Woerden 88,57 87 Kolonie & 
mannen 

147 2.126 261 0 

Woudenberg 36,53 36 0 61 877 95 0 

Zeist 48,51 48 0 81 1.164 297 0 

Totaal provincie 1.485,45 1.456 850 2.466 35.651 5.942 50 
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3.2.1 Bepalen van het aantal kolonies 
De volgende stap is het verdelen van het totaal aantal 

dieren in de gemeentes over kraamkolonies en indivi-

duele dieren. De sexratio bij vleermuizen is 1:1 (Dietz 

et al. 2011). Echter effectief is dit bij sommige soorten 

die midden- tot lange afstanden migreren niet 1:1 om-

dat mannen meer dispersie laten zien en op heel an-

dere plaatsen verblijven als de vrouwengroepen 

(meervleermuizen en tweekleurige vleermuizen in dit 

geval). Voor de andere soorten geldt dat de aanname 

van 1:1 wel in redelijkheid kan worden aangenomen. 

Door de helft van een populatie te nemen en deze 

door de gemiddelde koloniegrootte te delen kom je op 

het aantal te verwachten kraamkolonies uit per soort. 

Dit wil zegen bij een populatie van 1000 dieren met 

een gemiddelde koloniegrootte van 50, zijn er (1000 

/2)/50 = 10 kolonies. 

Voor gewone dwergvleermuizen, gewone grootoor-

vleermuizen en baardvleermuizen is de gemiddelde 

koloniegrootte gekozen uit de literatuur (Tabel 3.4). 

Voor laatvlieger is dit gemiddelde naar beneden gezet 

naar 25 dieren omdat uit ervaringen in Nederland 

blijkt dat gemiddeld de koloniegrootte vaak kleiner is. 

In het algemeen is te stellen dat ieder dorp een kolo-

nie gewone dwergvleermuizen heeft en een kolonie 

laatvliegers met daaromheen de mannetjes die solitair 

of in groepjes leven. 

 

Op basis van het berekende aantal dieren per woon-

kern is het aantal kolonies berekend (Bijlage E). Dit is 

gedaan door het totaal aantal berekende dieren te de-

len door 2 (sexratio 1:1) en deze vrouwelijke helft van 

de populatie te delen door de gemiddelde kraam-

groep grootte. Hierbij is voor gewone dwergvleermui-

zen gekozen voor 88 dieren (Simon 2004), en voor 

laatvlieger 25. Voor Nederland zijn er geen metho-

disch onderzochte en gepubliceerde gegevens over 

kraamgroep grootte. Kolonies van gewone dwerg-

vleermuizen die Bureau Viridis aantreft zitten onge-

veer tussen de 60 en de 120 dieren. Kraamgroepen 

van laatvliegers zijn soms vrij groot (ca. 150 dieren), 

maar ook wel eens erg klein (ca. 9 dieren). In het alge-

meen kan gesteld worden dat grotere kraamgroepen 

voor komen maar dat vanuit een worst-case benade-

ring is gezocht naar een veilige inschatting. Een lager 

gemiddelde groepsgrootte zorgt ervoor dat er meer 

verblijfplaatsen worden berekend en vergroot de (the-

oretische) kans op vernietiging. Deze berekening rond 

af, dit betekent dat een lokale populatie pas bij hoger 

dan 262 individuen in twee kolonies wordt verdeeld. 

Immers zijn dat 131 vrouwtje (1:1) met 1,45 kolonies 

blijft 1 kolonie. Dat betekent dus dat er ook kolonies 

kunnen zijn die tot 131 dieren hebben (Tabel 3.7 geeft 

de aantallen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug) 

vanuit de geschatte populaties volgen er dus ook ge-

schatte koloniegroottes. Dit houdt in dat een kleinere 

woonkern relatief grote kolonies zou hebben en pas 

na een bepaalde grootte pas extra kolonies krijgt toe-

bedeeld. 

 

In Bijlage C is te zien wat randwerking doet met de po-

pulatieaantallen en kolonies per gemeente. Vergele-

ken met een verdeling op basis van landoppervlaktes. 

 
Tabel 3.7 | Overzicht hoe de gegevens uit Bijlage E kunnen 
worden gebruikt om te bekijken hoe groot de berekende 
kraamkolonies van gewone dwergvleermuizen (GD) voor de 
gemeente Utrechtse heuvelrug zijn op basis van de randen 
van iedere woonkern in km. Populaties geven het totaal aan-
tal mannelijke en vrouwelijke dieren (1:1). Koloniegrootte ge-
baseerd op 88 dieren voor gewone dwergvleermuis met een 
minimum van één kolonie per woonkern. 

Woonkern Popula-
tie GD 

Vrouwe-
lijke die-
ren 

Per  
kolonie 

Kolonies 
GD 

Doorn 442 221 74 3 

Driebergen 690 345 86 4 

Leersum 261 131 131 1 

Amerongen 228 114 114 1 

Overberg 144 122 122 1 

Maarn 277 139 139 2 

Maarsbergen 178 89 89 1 
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Figuur 3.1 | Overzicht van het bebouwd gebied in de provincie Utrecht dat in berekeningen voor randen van woonkernen is 
meegenomen. Uitgekaderde eilanden binnenin een woonkern zijn niet meegerekend (in Soest, Mijdrecht, Maarssen, Veenen-
daal). Evenals bebouwde delen met bungalowparken, verzorgingsinstellingen, defensieterreinen etc. omdat deze niet onder 
het pre-SMP zullen vallen. Met in rood de begrenzing van gemeentes. Hierbij is goed te zien dat enkele gemeentes vrijwel ge-
heel bebouwd zijn en bijna geen buitengebied hebben binnen de gemeentegrenzen (reden voor rekenen met randen, Bijlage 
A). Bij prominente lintbebouwing (bijv. in Lopik, Vijfheerenlanden, Houten, Eemnes of Oudewater is niet de omtrek maar de 
lengte in kilometers genomen omdat hier anders een overschatting ontstaat (zie Bijlage A).
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3.2.2 Baardvleermuis 
Voor de baardvleermuis is voor 0,98 dieren per km2 

gekozen op basis van Simon et al.  2004. De in Neder-

land voorkomende reproducerende populatie is in 

Norren et al. (2020) gezet op 1.000 individuen. Een 

schatting van 0,98 dieren per km2 geeft een totaal van 

1.456 dieren voor de provincie Utrecht in totaal, dit 

getal is een aannemelijk aantal gezien de aantallen 

dieren die in objecten in de provincie Utrecht overwin-

terend worden geteld (Tabel 3.8). Bij tellingen van 

overwinterende dieren worden doorgaans al tussen 

de 300 en 600 dieren geteld waarbij het bekend is dat 

lang niet alle winterobjecten geteld worden en in een 

geteld object ook nooit alle dieren kunnen worden ge-

zien. Waarnemingen in de winter worden hoofdzake-

lijk geregistreerd als “baard- / Brandt vleermuis” om-

dat enkel dieren die goed genoeg te zien zijn op de 

juiste soort kunnen worden gebracht waarbij je het 

gezichtje goed moet kunnen zien. Zwaartepunt voor 

de aantallen getelde baardvleermuizen ligt in Fort 

Everdingen en Fort Hondswijk en ten noordwesten 

van de Utrechtse heuvelrug (omgeving Zeist-Soest). 

Baardvleermuis migreert op korte afstand naar de 

winterverblijfplaatsen (max. ca. 165 km volgens Hut-

terer et al.  2005). Door de methodiek van woonkern-

randen toe te passen (zie Bijlage A) is er een verdeling 

gemaakt van het aantal dieren per gemeente in de 

provincie Utrecht. Tabel 3.9 geeft de verdeling per ge-

meente voor baardvleermuizen verdeeld over het per-

centage randen van woonkernen. Voor baardvleer-

muizen komt het er op neer dat er erg weinig dieren 

voor zullen komen in gemeenten, baardvleermuis 

staat bekend als een niet algemeen waargenomen 

soort in Nederland. 

 
Tabel 3.8 | Lijst met aantallen baard/brandt vleermuizen 
(B/B) en baardvleermuizen (B) geteld gedurende het NEM 
programma wintertellingen in objecten in de provincie 
Utrecht (NDFF, 2021). Omdat baard- en brandt vleermuis cryp-
tische soorten zijn die in overwintering moeilijk of niet op 
naam te brengen zijn worden de meeste dieren als: “Baard- / 
Brandtvleermuis geregistreerd” in de provincie Utrecht is de 
aanname dat dit in de meeste gevallen om baardvleermuizen 
gaat. 

Winter B/B B Totaal 

2014-2015 249 49 298 

2015-2016 549 32 581 

2016-2017 486 19 505 

2017-2018 276 71 347 

2018-2019 514 62 576 

2019-2020 607 65 672 

2020-2021         Geen wintertellingen (ivm Covid-19) 

Tabel 3.9 | Overzicht van de verdeling van de totale populatie 
en het toegekende aantal kraamkolonies van baardvleermui-
zen per gemeente op basis van de som van de randen van ie-
dere woonkern met een minimum van 1. Deze is ook in Figuur 
3.2 weergegeven.  Zie Bijlage E voor de verdeling per woon-
kern. 

Gemeente Populatie Aantal  
kolonies 

Amersfoort 78 3 

Baarn 36 1 

Bunnik 31 1 

Bunschoten 32 1 

De Bilt 85 4 

De Ronde Venen 90 4 

Eemnes 21 1 

Houten 70 3 

IJsselstein 22 1 

Leusden 41 2 

Lopik 74 3 

Montfoort 35 1 

Nieuwengein 41 2 

Oudewater 30 1 

Renswoude 10 1 

Rhenen 50 2 

Soest 55 2 

Stichtse Vecht 102 4 

Utrecht 72 3 

Utrechtse Heuvelrug 91 4 

Veenendaal 49 2 

Vijfheerenlanden 149 6 

Wijk bij Duurstede 35 1 

Woerden 64 3 

Woudenberg 23 1 

Zeist 72 3 

Totaal 1.456 60 
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Figuur 3.2 | Overzicht van de populatiegrootte (1.456) van baardvleermuizen in de provincie Utrecht verdeeld over het percen-
tage randen van bebouwde omgeving voor iedere woonkern in een gemeente. Berekening op basis van 0,98 baardvleermuizen 
per km2 en een gemiddelde koloniegrootte van 12 vrouwtjes (Simon et al. 2004). Rondjes geven de globale ligging van de 60 
kraamkolonies weer en hebben een radius van 2 km. Deze zijn handmatig in de kaart geplaatst op basis van expert judgement 
en dienen enkel ter visuele validatie van de berekende aantallen. 
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3.2.3 Meervleermuis 
Voor meervleermuizen is geen inschatting gemaakt op 

basis van randwerking. Op basis van de literatuur is 

een inschatting gegeven van de totale populatie meer-

vleermuizen (Tabel 3.2). Advies is om Haarsma te 

raadplegen om recente gegevens van de verspreiding 

in West Utrecht te krijgen om deze soort gerichter te 

kunnen beschermen. De woonkernen met kraamkolo-

nies zijn bekend: Kamerik (Woerden), Vinkeveen 

(Ronde Venen) en Westbroek (De Bilt), Figuur 3.3. 

Aanwezigheid van mannengroepen is niet systema-

tisch onderzocht en is dus onbekend. Mannengroepen 

zijn te verwachten in de gemeentes De Ronde Venen, 

De Stichtse Vecht, Woerden en De Bilt, maar wellicht 

ook langs de migratieroutes langs grote wateren en de 

Veluwe randmeren en kunnen Bunschoten, Lopik, Vijf-

heerenlanden, Wijk bij Duurstede, Utrechtse heuvel-

rug en Rhenen mogelijk ook zomer- en paarverblijf-

plaatsen van mannelijke meervleermuizen hebben, 

deze locaties zijn echter nooit onderzocht (Tabel 2.7). 

 

 
Figuur 3.3 | Overzicht van de locaties van bekende kraamkolonies meervleermuizen in de Provincie Utrecht. Rondom deze kolo-
nies vormen zich de mannengroepen. Cirkels geven een radius van 10 km wat als de maximale actieradius kan worden aange-
houden voor vrouwelijke meervleermuizen (Haarsma 2012).



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Advies pre-SMP Provincie Utrecht 32 

3.2.4 Gewone grootoorvleermuis 
Voor de gewone grootoorvleermuis is de dichtheid 

van Speakman et al. (1991) en Jones (1996) genomen 

op 1,66 dier per km2. De totale reproducerende popu-

latie wordt ingeschat op 6.000 dieren (Norren et al. 

2020), een dichtheid van 1,66 /km2 resulteert in een 

totale populatie van 2.466 dieren in de provincie 

Utrecht. Deze inschatting resulteert in meer dan een 

derde van de ingeschatte Nederlandse populatie wat 

nog wel realistisch is om te verwachten gezien het 

groene karakter van deze provincie. Omdat Gewone 

grootoorvleermuizen niet zozeer afhankelijk zijn van 

het buitengebied maar vaak afhankelijk zijn van groen-

structuren is voor de verdeling van de populatie uitge-

gaan van het oppervlakte van een gemeente, hierbij is 

dus niet de verdeling op basis van randen gebruikt. De 

helft van de dieren in beboste gebieden leeft in holtes 

van bomen en het grootste deel van de gebouwbewo-

nende dieren zal op zolders van kerken, kastelen en 

andere oude gebouwen met open zolders verblijven. 

50% van de berekende populatie rondom Utrechtse 

heuvelrug is dus meegenomen in het overzicht voor de 

beboste gemeentes (Baarn, Soest, De Bilt, Zeist, 

Utrechtse heuvelrug, Rhenen, Leusden, Amersfoort, 

Veenendaal en Woudenberg). Gewone grootoorvleer-

muizen leven in gemengde groepen dus voor het be-

rekenen van het aantal kolonies wordt niet enkel het 

vrouwelijke deel van de populatie gebruikt Tabel 3.10 

geeft de verdeling per gemeente voor gewone groot-

oorvleermuizen verdeeld over het percentage randen 

van woonkernen. 
 

Tabel 3.10 | Overzicht van de verdeling van de populatie (het 
totaal aantal adulte dieren) en het toegekende aantal kraam-
kolonies van gewone grootoorvleermuizen per gemeente op 
basis van het oppervlakte van de gemeente. 50% van de po-
pulatie op de gemeentes rondom de heuvelrug is niet meege-
rekend omdat die in de boomholtes verblijft. Per gemeente is 
minimaal 1 kolonie genomen als stelregel. Deze is ook in Fi-
guur 3.4 weergegeven. 

Gemeente Populatie Aantal  
kolonies 

Amersfoort 52 3 

Baarn 27 2 

Bunnik 61 4 

Bunschoten 50 3 

De Bilt 55 3 

De Ronde Venen 166 10 

Eemnes 52 3 

Houten 91 5 

IJsselstein 35 2 

Leusden 49 3 

Lopik 125 7 

Montfoort 62 4 

Nieuwengein 39 2 

Oudewater 65 4 

Renswoude 31 2 

Rhenen 35 2 

Soest 38 2 

Stichtse Vecht 160 9 

Utrecht 156 9 

Utrechtse Heuvelrug 110 6 

Veenendaal 16 1 

Vijfheerenlanden 243 14 

Wijk bij Duurstede 79 5 

Woerden 147 9 

Woudenberg 30 2 

Zeist 40 2 

Totaal 2.014 118 
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Figuur 3.4 | Overzicht van de populatiegrootte (2.466) van gewone grootoorvleermuizen in de provincie Utrecht verdeeld over 
het oppervlakte per gemeente. Berekening op basis van 1,66 gewone grootoorvleermuizen per km2 en een gemiddelde kolonie-
grootte van 17 individueel (man en vrouw, Simon et al. 2004), voor gemeentes rondom de Utrechtse heuvelrug (groen) is 50% 
van de populatie meegerekend met de veronderstelling dat daar een deel van de populatie in boomholtes verblijft. Rondjes 
geven de globale ligging van de 118 kraamkolonies weer en hebben een radius van 1 km. Deze zijn handmatig in de kaart ge-
plaatst op basis van expert judgement en dienen enkel ter visuele validatie van de berekende aantallen. 
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3.2.5 Gewone dwergvleermuis 
Voor de gewone dwergvleermuis is 24 per km2 geko-

zen. In Nederland is de totale populatie gewone 

dwergvleermuizen geschat op 300.000 tot 600.000 

(Broekhuizen et al. 2006, Zoogdiervereniging 2007, 

Ottburg & van Swaay 2014). Dit komt neer op een 

dichtheid van 9-18 dieren per km2. Deze aantallen zijn 

gebaseerd op schattingen. De aantallen van Simon et 

al. zijn beter onderbouwd. Het onderzoek van Simon 

et al. heeft plaats gevonden in Duitsland in een agra-

risch landschap met veel kleine oude dorpen en afge-

wisseld met bossen. Dit gebied heeft relatief weinig 

oppervlaktewater vergeleken met ons rivierenland en 

veenweidegebied. Een dichtheid van 36 dieren per 

km2 zit erg ver van de gebruikelijke dichtheden, door-

gerekend zou dat op basis van het land oppervlakte 

van Nederland (33.883 km2) betekenen dat de popu-

latie 1.2 miljoen zou moeten zijn. Een verruiming van 

de gebruikelijke dichtheden naar 24 dieren per km2 

zou een Nederlandse populatie inhouden van 800.000 

dieren. Deze is gekozen om een iets veiliger inschat-

ting te maken van de populatie gewone dwergvleer-

muizen in de provincie Utrecht. Bijlage B geeft voor de 

gewone dwergvleermuis welke aantallen er op basis 

van een dichtheid van 18, 24 en 36 dieren per km2 in 

een gemeente zouden kunnen voorkomen.  

 

Een andere veel gebruikte methode om populatie-

dichtheden te bepalen (Van der Wal & Brekelmans 

2014, Steen & Hoksberg 2019) is om het aantal balts-

territoria te gebruiken om tot een populatiegrootte te 

komen. Het idee hierachter is dat bij een sexratio van 

1:1 alle gevonden mannelijke dieren een proxy zijn 

voor het totaal aantal individuen in een populatie. Ter-

ritoria van baltsende gewone dwergvleermuizen zijn 

eenvoudig op te sporen. Wanneer er geen onderzoek 

heeft plaatsgevonden kan op basis van een gemid-

delde territorium grootte een aantal schatting ge-

maakt worden voor het aantal mannelijke dieren in 

een woonkern. Paarterritoria van gewone dwergvleer-

muizen zijn tussen de 1,2 en 10 ha groot. Als gemid-

delden worden 3 (Steen & Hoksberg 2019) en 5 hec-

tare gebruikt (Van der Wal & Brekelmans 2014). Om 

te vergelijken hoe dergelijke berekening voor de ge-

hele provincie Utrecht uitkomt is in Bijlage D gerekend 

met 3 ha per territoria (meest behouden aantal) dan 

blijkt dat de inschatting van 24 dieren per km2 een po-

pulatie omvang oplevert van 40% hoger dan op basis 

van territoria.  

 

 

De algemene ambitie is om voor iedere afzonderlijke 

dorpskern minimaal één kolonie te hebben met voor 

de grotere plaatsen meerdere kolonies. Door de me-

thodiek van woonkernranden toe te passen (zie Bij-

lage A) is er een verdeling gemaakt van het aantal die-

ren per gemeente in de provincie Utrecht. Zie Bijlage 

E voor de verdeling van de kolonies per woonkern. Ta-

bel 3.11 geeft de verdeling per gemeente voor gewone 

dwergvleermuizen verdeeld over het percentage ran-

den van woonkernen. Figuur 3.5 geeft deze aantallen 

visueel weer op kaart. In Bijlage C is voor gewone 

dwergvleermuis weergegeven hoe een verdeling op 

basis van 3 methoden eruit ziet, hier is te zien dat de 

grotere steden met weinig eigen buitengebied iets ho-

gere populaties hebben gekregen.  
 
Tabel 3.11 | Overzicht van de verdeling van de populatie (het 
totaal aantal adulte dieren) en het toegekende aantal kraam-
kolonies van gewone dwergvleermuizen per gemeente op ba-
sis van de som van de randen van iedere woonkern met een 
minimum van 1. Deze is ook in Figuur 3.5 weergegeven. Zie 
Bijlage E voor de verdeling per woonkern. 

Gemeente Populatie Aantal  
kolonies 

Amersfoort 1.904 11 

Baarn 873 5 

Bunnik 758 4 

Bunschoten 775 4 

De Bilt 2.089 12 

De Ronde Venen 2.204 13 

Eemnes 503 3 

Houten 1.711 10 

IJsselstein 534 3 

Leusden 1.012 5 

Lopik 1.809 13 

Montfoort 857 5 

Nieuwengein 1.014 6 

Oudewater 723 5 

Renswoude 238 1 

Rhenen 1.216 7 

Soest 1.349 8 

Stichtse Vecht 2.507 17 

Utrecht 1.762 10 

Utrechtse Heuvelrug 2.219 13 

Veenendaal 1.191 7 

Vijfheerenlanden 3.657 24 

Wijk bij Duurstede 847 5 

Woerden 1.561 9 

Woudenberg 567 3 

Zeist 1.775 10 

Totaal 35.651 213 
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Figuur 3.5 | Overzicht van de populatiegrootte (35.651) van gewone dwergvleermuizen in de provincie Utrecht verdeeld over 
het percentage randen van bebouwde omgeving voor iedere woonkern in een gemeente met minimaal 1 kolonie per woonkern. 
Berekening op basis van 24 gewone dwergvleermuizen per km2 en een gemiddelde koloniegrootte van 88 vrouwtjes (Simon et 
al. 2004). Rondjes geven de globale ligging van de 213 kraamkolonies weer en hebben een radius van 1 km. Bijlage E geeft de-
zelfde aantallen met voor elke woonkern in de gemeentes het aantal kolonies. 
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3.2.6 Ruige dwergvleermuis 
De populatie ruige dwergvleermuizen in Nederland 

bestaat in de gebouwde omgeving slechts uit man-

netjes. Gedurende het najaar passeren de migrerende 

vrouwtjes (en jonge mannetjes) vanuit het voortplan-

tingsgebied ons land. De voortplantende populatie is 

dus voor een groot deel afhankelijk van de voortplan-

tingsgebieden in Noordoost Europa. Ruige dwerg-

vleermuizen zijn absoluut niet kritisch wat betreft het 

innemen van paarverblijfplaatsen of winterverblijf-

plaatsen. Meer dan de helft van de dieren zoekt zijn 

toevlucht in bomen. Het is moeilijk in te schatten wat 

de populatie ruige dwergvleermuizen is en de aantal-

len kunnen wisselen per seizoen. De soort kan meelif-

ten op mitigatie en compensatie voor gewone dwerg-

vleermuizen. 

 

3.2.7 Laatvlieger 
De laatvlieger is een soort die een matig afnemende 

trend laat zien in Nederland. Simon et al. (2004) komt 

op een aantal van 0,86 dieren per km2 en geeft een 

overzicht van een aantal andere deelstaten waar 

dichtheden van kolonies worden besproken. Ook on-

derzoeken in Engeland geven vergelijkbare dichthe-

den rond de 1 per km2. Tijdens het onderzoek voor het 

SMP in Zeist zijn er door Viridis en Ecogroen in 2019 

alleen al 5 verschillende kolonies vastgesteld, met in 

het totaal ca 80 dieren. Kolonies verschilden in grootte 

van 5 (Austerlitz), tot 15-20 dieren (Zeist). Daarnaast 

is er in het nabijgelegen Doorn nog een kolonie be-

kend van ca. 45 dieren, en in het Haagje te Driebergen-

Rijssenburg ook een kolonie van ca. 20 dieren (Per-

soonlijke waarnemingen). Dit duidt op een aanzien-

lijke dichtheid van gemiddeld kleinere kraamgroepen 

voor in ieder geval het oosten van Utrecht. Ook in de 

rest van de provincie Utrecht is laatvlieger in of rond 

iedere stadskern wel aanwezig. Wanneer dan iedere 

woonkern een kolonie krijgt toebedeeld (ca. 115 

woonkernen) met een gemiddelde van 25 dieren dan 

komt dat al op 2.875 vrouwelijke dieren en een totale 

populatie van 5.750 dieren. Voor laatvlieger is 4 dieren 

per km2 aangehouden als ambitie om deze reden om-

dat dat een populatie van 5.942 dieren geeft. Er is erg 

weinig bekend over de aantalsontwikkeling van deze 

soort en daarom is het van belang de schatting veilig 

te maken.  

 

Door de methodiek van woonkernranden toe te pas-

sen (zie Bijlage A) is er een verdeling gemaakt van het 

aantal dieren per gemeente in de provincie Utrecht. 

Deze zijn in Tabel 3.12 weergegeven. Als aanvulling 

hierop is wel te stellen dat de ambitie moet zijn om in 

iedere afzonderlijke dorpskern een laatvliegerkolonie 

te hebben. Uit ervaring blijkt dat ook zo te zijn, al zien 

we dat dit soms ook om erg lage aantallen gaat per 

kolonie. Zie Bijlage E voor de verdeling van de kolonies 

per woonkern, deze zijn in Figuur 3.6 weergegeven, 

hierbij zijn de kolonies handmatig in iedere woonkern 

geplaatst. 
 
Tabel 3.12 | Overzicht van de verdeling van de populatie (het 
totaal aantal adulte dieren) en het toegekende aantal kraam-
kolonies van laatvliegers per gemeente op basis van de som 
van de randen van iedere woonkern met een minimum van 1. 
Deze is ook in Figuur 3.6 weergegeven. Zie Bijlage E voor de 
verdeling per woonkern. 

Gemeente Populatie Aantal  
kolonies 

Amersfoort 317 6 

Baarn 146 4 

Bunnik  126 3 

Bunschoten 129 3 

De Bilt 348 7 

De Ronde Venen 367 10 

Eemnes 84 2 

Houten 285 7 

IJsselstein 89 2 

Leusden 169 4 

Lopik 301 10 

Montfoort 143 3 

Nieuwengein 169 3 

Oudewater 120 4 

Renswoude 40 1 

Rhenen 203 5 

Soest 225 4 

Stichtse Vecht 418 14 

Utrecht 294 6 

Utrechtse Heuvelrug 370 8 

Veenendaal 199 4 

Vijfheerenlanden 609 19 

Wijk bij Duurstede 141 4 

Woerden 260 6 

Woudenberg 94 2 

Zeist 296 6 

Totaal 5.942 147 
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De radius weergegeven is 2 km, dit is korter dan de af-

stand tussen kolonies uit de literatuur (Tabel 2.13), 

deze is gekozen op basis van expert opinion. Zou de 

radius op 5 km worden gezet dan (Simon et al. 2004) 

dan zou er erg veel overlap zijn tussen verschillende 

woonkernen en moet in theorie de keuze worden 

gemaakt in welke woonkern een kolonie huist. Ook ko-

lonies laatvliegers verplaatsen tussen verblijven die 

niet al te ver uit elkaar liggen (ca. 100-200 meter) dus 

het toewijzen van minimaal een kolonie per woonkern 

is aan de veilige kant. 

 

 

 
Figuur 3.6 | Overzicht van de populatiegrootte (5.924) van laatvlieger in de provincie Utrecht verdeeld over het percentage ran-
den van bebouwde omgeving voor iedere woonkern in een gemeente met minimaal 1 kolonie per woonkern. Berekening op 
basis van 4 laatvliegers per km2 en een gemiddelde koloniegrootte van 25 vrouwtjes. Rondjes geven de locaties van de 149 
kraamkolonies weer en hebben een radius van 2 km. Bijlage E geeft dezelfde aantallen met voor elke woonkern in de gemeentes 
het aantal kolonies. 
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3.2.8 Tweekleurige vleermuis 
De landelijke voortplantende populatie tweekleurige 

vleermuizen is gezet op 100 individuen (Norren et al. 

2020). De kraamgroep die bekend is uit Maassenbroek 

bestaat ongeveer uit de helft van dit aantal (Figuur 

3.7). Mannelijke dieren in de paartijd zijn nog maar 

zelden in Nederland aangetroffen en het is onduidelijk 

of er mannen in Nederland jaarrond aanwezig zijn. Het 

is bekend dat vooral de mannetjes voor dispersie en 

genetische overdracht zorgen tussen populaties (Safi 

et al. 2007). Kolonies van tweekleurige vleermuizen 

liggen vaak erg ver uiteen. De dieren staan er om be-

kend lange afstanden af te leggen dwars door heel Eu-

ropa en waar de dieren in de paar- en winterperiode 

verblijven is onbekend. 

 

 
Figuur 3.7 | Overzicht van de locatie van bekende kraamkolonie tweekleurige vleermuis in de Provincie Utrecht (Maarssenbroek). 
Cirkel geeft een radius van 5 km wat naar boven afgerond als gemiddelde actieradius kan worden aangehouden voor vrouwelijke 
tweekleurige vleermuizen (4,0 - 4,3 km Jaberg et al.  1998 & Safi et al. 2007)).
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3.3 Validatie 
Om te beoordelen of de hier omschreven methode re-

alistische inschattingen kan maken van vleermuispo-

pulaties in de provincie Utrecht en belangrijker nog of 

de voorgestelde verdeling over de woonkernen een 

realistisch beeld kan geven wil je kunnen valideren. Er 

zijn niet veel manieren om dergelijke uitspraken te 

kunnen valideren. Als eerste kan gekeken worden of 

de geschatte totale populaties overeenkomen met de 

schattingen die voor de Habitatrichtlijn zijn gemaakt. 

Tabel 3.13 geeft een vergelijking van de populaties van 

de in deze rapportage behandelde soorten die er vol-

gens de Habitatrichtlijn zouden moeten worden ge-

handhaafd in Utrecht ten opzichte van de berekening 

in de pre-SMP methode. Hieruit is op te maken dat 

voor alle soorten de inschatting van de populaties in 

de pre-SMP berekening hoger uitkomen dan wanneer 

de totalen van de Nederlandse populaties voor 

Utrecht worden geïnterpoleerd uit de 1994 aantallen 

op basis van oppervlakte. In de NDFF zijn geen abso-

lute aantallen op te maken, vaak gaat het hier om 

losse waarnemingen van individueen of NEM-VVT 

data. Er zijn in iedere gemeente wel uit- of invliegende 

of zwermende dieren ingevoerd en bij grote aantallen 

wijst dit op de locatie van een kraamgroep. Bijna uit-

sluitend gaat het hier om waarnemingen van de ge-

wone dwergvleermuis. Er is in de NDFF per woonkern 

naar het aantal locaties gekeken van grotere aantallen 

(>10 is genomen). Hieruit is op te maken dat in veel 

woonkernen geen grotere groepen bekend zijn, of dat 

er een of meerdere locaties zijn met grote groepen 

dieren. Dit aantal valt altijd lager uit dan de pre-SMP 

benadering geeft. De NDFF is in die zin niet bruikbaar 

voor validatie omdat het geen data betreft vanuit een 

methodisch onderzoek met als doel het vaststellen 

van een gehele populatie. Er zijn daarnaast wel enkele 

gebiedsbrede onderzoeken gedaan in de provincie 

Utrecht waarbij voor gehele woonkern of gemeente 

de vleermuispopulatie is bepaald. In Tabel 3.14 wor-

den voor drie gebiedsbrede onderzoeken voor twee 

soorten een vergelijking gemaakt. Voor overige soor-

ten zijn dergelijke vergelijkingen simpelweg niet te 

maken omdat onderzoeken ontbreken.  
 
Tabel  3.13 | Overzicht van de gebouw bewonende vleermuissoorten in Utrecht met de referentiewaarden uit de Habitat richtlijn 
van 1994, de Favourable Reference (gunstige referentie) in populatie aantallen en verspreiding naar Ottburg & Swaay 2014 en 
in de laatste kolom het aantal berekende dieren voor het pre-SMP. Waarbij HR populaties landelijk worden verdeeld naar de 
provincie Utrecht op basis van landoppervlakte (5%), in het geval van de baardvleermuis is een hoger aandeel berekend omdat 
hier de verspreiding een groter aandeel in de provincie Utrecht betrof.   

 

Populatie 
grootte 
1994 #vol-
wassen 
dieren 

Favorable 
Reference 
Population  
(FRP) 

Range  
(distribu-
tion) 1994  
# hokken 
10x10 km 

Favorable 
Reference 
Range 
(FRR) 

Aandeel 
Utrecht 
in 10x10 
Hokken 
in 1994 

Popula-
tie aan-
deel 
Utrecht 
in 1994 

Aantal 
dieren in 
Utrecht 
volgens  
verdeling 
in 1994 

Aantal 
dieren  
in 
Utrecht 
volgens 
model 
pre-SMP 

Baardvleermuis Geen be-
stendige 
populatie 

2.500 
(2.500-
4.000) 

73 73 6 8% 205-329 1.456 

Gewone  
dwergvleermuis 

300.000 
(300.000-
600.000) 

300.000 
(300.000-
600.000) 

435 482*  
(heel NL) 

21 5% 14.483-
28.966 

35.651 

Gewone  
grootoorvleermuis 

4.000  
(4.000-
6.000) 

4.000  
(4.000-
6.000) 

304 482*  
(heel NL) 

15 5% 197-296 2.466 

Laatvlieger 30.000  
(30.000-
50.000) 

30.000  
(30.000-
50.000) 

433 482* 
(heel NL) 

21 5% 1.455-
2.425 
 

5.942 

Meervleermuis 7.500 
(6.000 
vrouwen) 

7.500 (6.000 
vrouwen) 

347 482* 
(heel NL) 

18 5% 389 850 

Tweekleurige  
vleermuis 

100-500 100-500 14 14 0 0% 0 50 

Ruige  
dwergvleermuis  

50.000 
(50.000-
100.000) 

50.000 
(50.000-
100.000) 

429 482* 
(Heel NL) 

21 5% 2.448-
4.895 

Niet  
be-
schouwd 

*Het aantal individuen hangt sterk af van de onderzoeksinspanning en is te laag ingeschat. 
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Tabel 3.14 | Vergelijking van de resultaten van gebiedsbreede onderzoeken in drie gemeenten. Populatie aantallen komen voort 
uit schattingen (Amersfoort) of verdubbeling van het aantal dieren in kraamkolonies (Zeist). Het aantal kolonies is op basis van 
onderzoek (Wijk bij Duurstede en Zeist) of schattingen (Amersfoort). 

Soort  Amersfoort1 Zeist2 Wijk bij Duurstede3 

Gewone dwergvleermuis Populatie SMP onderzoek 2.000-4.000 1.300-1.400 ? (ca. 858) 

 Kolonies SMP onderzoek 7-8 9 5-6 

 Populatie op basis van randen 1.904 1.775 847 

 Kolonies op basis van randen 11 10 5 

Laatvlieger Populatie SMP onderzoek 300 200-300 ? 

 Kolonies SMP onderzoek 6 5 1 

 Populatie op basis van randen 317 296 141 

 Kolonies op basis van randen 6 6 3 
1Van der Wal & Brekelmans 2014, 2 Steen & Hoksberg 2019, 3Van Diedenhoven & Kolvoort 2020 

 

Voor baardvleermuis is in hoofdstuk 3.2.2 wel een 

overzicht gegeven van alle getelde overwinterende 

dieren dat nog niet de helft betreft van de via de hier 

voorgestelde berekening bepaald. De gewone dwerg-

vleermuis, en in mindere mate de laatvlieger zijn wel 

al gebiedsbreed onderzocht in een aantal gemeentes 

en kunnen dus vergeleken worden. 

 

3.3.1 Gewone dwergvleermuis 
Voor Amersfoort zijn er in 2013-2014 onderzoeken ge-

daan, op basis van het aantal geschatte paarterritoria 

(700) is het aantal van 2.000-4.000 dieren geschat (dit 

is dan een sexratio van 1:1 plus jaarlijkse geboorte van 

jongen). Er zijn ca. 7 of 8 kraamgroepen vastgesteld en 

op basis van spreiding zouden er nog tot 4 locaties be-

noemd kunnen worden waar verwachtte kolonies ont-

breken. De in dit rapport voorgestelde aantallen bere-

kend op basis van randen voor de gemeente Amers-

foort komt op 1.890 individuen waarvan 945 manne-

lijke dieren en 11 kraamkolonies.  

 

Zeist is in 2019 onderzocht en daarbij zijn 700 dieren 

in 9 kolonies geteld en zijn er 422 baltslocaties vastge-

steld. Op basis hiervan wordt de populatie op 1.500-

2.000 dieren geschat. De in dit rapport voorgestelde 

aantallen berekend op basis van randen voor de ge-

meente Zeist komt op 1.762 individuen waarvan 881 

mannelijke dieren en 10 kraamkolonies. 

 

Wijk bij Duurstede is in 2020 onderzocht er is geen uit-

spraak gedaan over het aantal kolonies, ook konden 

niet alle verblijfplaatsen uitgeteld worden. Er zijn 

meerdere kraamverblijfplaatsen in Wijk bij Duurstede 

vastgesteld, en ook in Cothen en in Langbroek is een 

kraamverblijfplaats vastgesteld, veel zijn geclusterd en 

met weinig dieren (ca. 10-50 dieren) waarbij er 2 

kolonies waren met meer dan 100 dieren (138 voor 

kolonie in Cothen en 125 voor De Horden in Wijk bij 

Duurstede. Wanneer je de clusters van verblijfplaat-

sen groepeert tot separate netwerken met een tus-

senafstand van ca. 500 meter dan komen er circa 5 à 6 

kraamkolonies voor in deze gemeente met ca. 429 in-

dividuen (gebaseerd op een optelsom van de grotere 

groepen (349) waarbij één kolonie geen maximale 

aantallen bekend zijn (80 gemiddeld genomen), dat is 

858 dieren bij een sexratio van 1:1). Er zijn 89 baltster-

ritoria vastgesteld maar niet alle territoria zijn vastge-

legd. De geschatte koloniegroottes wordt niet bespro-

ken. De in dit rapport voorgestelde aantallen bere-

kend op basis van randen voor de gemeente Wijk bij 

Duurstede komt op 840 individuen waarvan 420 man-

nelijke dieren en 5 kraamkolonies.  

 

3.3.2 Laatvlieger 
Laatvliegers zijn moeilijker op te sporen, bij het onder-

zoek in Amersfoort zijn enkele verblijfplaatsen vastge-

steld, maar de grootste conclusie in het rapport komt 

uit de concentraties waarnemingen op de vroege 

avond (heatmap). Op basis hiervan is te verwachten 

dat er zich een kolonie laatvliegers ophoudt binnen 

deze clustering van waarnemingen. Op basis van deze 

gegevens is de inschatting gemaakt dat er 6 verschil-

lende kolonies zouden zitten in Amersfoort. De in deze 

rapportage voorgestelde methode stelt ook dat er 6 

kolonies zouden moeten voorkomen in de gemeente 

Amersfoort, met een totaal van 315 individuen.  

 

Zeist is op een soortgelijke manier als Amersfoort on-

derzocht, waarbij daarnaast ook actief gezocht is naar 

de kolonies en hierbij zijn uiteindelijk op één kolonie 

na alle dieren gevonden en uitgeteld (ca. 60 dieren, 

incl. 1 niet gevonden kolonie komt dat op ca. 85 
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dieren). Op basis van deze aantallen is een schatting 

gemaakt van de lokale populatie en is die geschat op 

200-300 dieren. De calculatie op basis van randen stelt 

dat er in de gemeente Zeist 296 laatvliegers voorko-

men in 6 verschillende kolonies. 

 

In Wijk bij Duurstede zijn slechts enkele verblijfplaat-

sen van laatvliegers vastgesteld, ook met lage aantal-

len (individuen tot 4 dieren). De calculatie op basis van 

randen stelt dat er 141 laatvliegers in Wijk bij Duur-

stede zouden moeten voorkomen in 3 kolonies. 

 

3.3.3 Conclusie validatie per woonkern 
Hoewel de aantallen geschatte gewone dwergvleer-

muizen die genoemd worden in het onderzoek van 

Amersfoort hoger uitvallen dat hier berekend op basis 

van randen komen het aantal kolonies voor alle ge-

meenten overeen met de in deze rapportage bere-

kende aantallen. Wanneer de aantallen over de woon-

kernen worden verdeeld (zie Bijlage A) komt dit aardig 

overeen met de verwachting dat er in iedere woon-

kern een kolonie verblijft. Simon (2004) vond in Duits-

land in iedere woonkern een kolonie gewone dwerg-

vleermuizen. Waar er in grotere plaatsen (met meer 

dan 530 huizen) deze kolonie zich opsplitste in klei-

nere subgroepen (vanaf ca. 500 meter onderlinge af-

stand). Hierbij kon worden gehanteerd dat er ca. 

1.700-2.000 meter tussen twee separate kolonies zit, 

Simon et al. 2004 vonden dat op 1.700 meter afstand 

er vrijwel geen uitwisseling meer was tussen twee 

kraamgroepen. Ook voor laatvlieger komen de bere-

kende aantallen dieren in een woonkern vrij goed 

overeen met de methode van het rekenen met randen 

van woonkernen in deze rapportage. 

 

Het lijkt er dus op basis van de vergelijking met drie 

gemeentes waar gebiedsbreed onderzoek heeft 

plaatsgevonden dat de populatiegrootte en het aantal 

kolonies redelijk goed ingeschat kan worden met de in 

dit rapport voorgestelde methode. Voor de gewone 

dwergvleermuis en de laatvlieger kan dus op basis van 

de calculatie  met randen van woonkernen per woon-

kern het aantal kolonies worden berekend met een 

minimum van 1 kolonie per woonkern. Voor de ge-

wone grootoorvleermuis en de baardvleermuis kan 

enkel op gemeente niveau een calculatie worden ge-

geven van aantallen dieren en kolonies. De populaties 

baardvleermuizen zijn te klein om een verdeling te 

maken per woonkern. De koloniegrootte zal daarbij 

zodanig ver onder het gemiddelde in de literatuur uit-

komen dat dit nooit representatief is. Baardvleermuis 

zal voornamelijk in het buitengebied of in de randen 

van woonkernen voorkomen. Ook de dichtheden en 

het gedrag van gewone grootoorvleermuizen lenen 

zich minder goed om een verdeling te maken van de 

kolonies over de woonkernen. Gesteld kan worden dat 

het berekende aantal individuen en kolonies een rede-

lijk beeld geven van de aanwezige populatie echter is 

niet te gemakkelijk te bepalen in welke woonkern de 

kolonies aanwezig zijn.
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4 Definities 
 

 

 

 
• BAG: Staat voor “Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 

En is een ruimtelijke kaartlaag voor in GIS programma’s die 

een breed scala aan eigenschappen per individueel ge-

bouwd object geeft. 

• Compensatie: Is een juridische term waarbij in de Wet Na-

tuurbescherming het verlies van verblijven wordt gecom-

penseerd. Het nadelige effect van de overtreding van de 

Wnb op beschermde soorten na een ingreep wordt teniet 

gedaan. 

• Dilatatiespleet: Dilatatie is de methode om het werken 

van de buitenmuur (buitenblad, buitenspouwblad, gevel) 

op te vangen door het aanbrengen van een aantal open 

voegen of met een indrukbaar materiaal gesloten voegen. 

Deze voegen of spleten lopen vaak verticaal door het vol-

ledige gebouw. 

• Gevelpan: Een gevelpan of kantpan is een dakpan die 

wordt toegepast om de zijkant van het dak, bij de kopge-

vel, af te sluiten. De gevelpan is een dakpan met een spe-

ciaal verlengde zijkant die de gevel van bovenaf sluit. 

• Gunstige staat van instandhouding 

Het wettelijk uitgangspunt dat geen afbreuk wordt gedaan 

aan het streven om de beschermde soort in het natuurlijke 

verspreidingsgebied a.d.h.v. criteria: 

- dat de populatie een levensvatbare component van de 

habitat (leefgebied) is en blijft; 

- dat het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort 

niet wezenlijk wordt verkleind; 

- en dat er een voldoende groot habitat blijft bestaan 

waarin de populaties van de soort zich op de lange ter-

mijn in stand kunnen houden. 

• Kolonie: Een kolonie vleermuizen bestaat uit de kraamko-

lonie, alle individueel of in groepjes levende mannetjes er 

omheen, incl. de niet voortplantende vrouwelijke dieren. 

Een lokale populatie kan meerdere kolonies bevatten. 

• Kraamverblijfplaats: Een verblijfplaats van een kraam-

groep met vrouwtjes met jongen.  

• Kraamkolonie: Bij vleermuizen wordt met een kraamkolo-

nie bedoeld de groep vrouwtjes die gezamenlijk als groep 

jongen voortbrengen. Een lokale populatie van een vleer-

muissoort is te zien als een kolonie waarbij de kraamgroep 

een eenheid is met daarnaast de mannetjes en niet voort-

plantende vrouwtjes die individueel of in kleine groepjes 

op andere locaties verblijven. 

• Paarverblijfplaats: Een verblijfplaats of de omgeving daar-

van, waar ten minste een baltsend mannetje of meerdere 

vleermuizen overdag verblijven en paren of komen zwer-

men. Welk gedrag is waar te nemen, is afhankelijk van de 

soort. Te herkennen aan zwermgedrag en/of baltsroepen 

(zwermen bij het invliegen komt bij meer verblijfsfuncties 

voor).  

• SFC: Soort Functie Combinatie, vleermuizen gebruiken 

verschillende locaties met een verschillende functie ver-

deeld over het jaar. Per soort kan een combinatie verschil-

lend zijn. 

• SMP: Soort Management Plan is de basis voor een ge-

biedsgerichte ontheffing van de Wet Natuurbescherming 

waarin met onderzoek vastgesteld is hoe groot een popu-

latie is van een bepaalde diersoort en hoe deze het gebied 

gebruiken. Daarnaast houdt het een plan in dat voor de 

lange termijn deze populatie zal moeten behouden en 

eventueel ontwikkelen. 

• Torpor: tijdelijke toestand van verlaagde lichaamsfuncties 

(temperatuur, hartslag, ademhaling, spijsvertering) in ver-

blijfplaats ter overbrugging van periode waarin foerageren 

niet kosteneffectief is. 

• (massa)zwermlocatie: waarschijnlijke winterverblijfplaats 

of paarverblijfplaats waar een vleermuiskolonie (groep 

mannetjes en vrouwtjes) zich gedurende beperkte tijd (per 

nacht en herhaald over dagen) verzameld.  

Voor gewone dwergvleermuis dient hier onderscheid ge-

maakt te worden tussen paar- en zomerverblijfplaatsen 

die ook in zachte winters worden gebruikt, en verzamel-

punten voor groepen dieren in de winter, die zwermge-

drag vertonen. 

• Mitigatie: Mitigatie is de juridische term waarbij de nega-

tieve effecten gematigd of verzacht worden. Het voorko-

men van doden is een voorbeeld van mitigatie. 

• Verblijfplaats: Een object (gebouw, boom, bunker, grot, 

kast en dergelijke) waarin een of meerdere vleermuizen 

verblijven (overdag of ’s winters, met enige regelmaat).  

• Winterverblijfplaats: Een verblijfplaats waar in de winter 

een of meerdere vleermuizen in winterslaap gaan. Het be-

treft bij soorten die jaarrond in hun leefgebied blijven 

nogal eens een voormalige paarplaats of een andere ver-

blijfplaats. Er zijn bij soorten als gewone dwergvleermuis 

massawinterverblijfplaatsen en winterverblijfplaatsen 

voor kleinere groepen te onderscheiden.  

• Zomerverblijfplaats: Een verblijfplaats die gebruikt wordt 

door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan niet 

aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een 

paarverblijfplaats is.  

• Zwermen: In korte tijdsperiode invliegen door een (grote) 

kolonie. 
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Bijlage A. Methode populatieberekeningen 
 
 

 

In hoofdstuk 3.2 van dit rapport wordt omschreven 

dat de berekende populaties van sommige soorten 

vleermuizen per gemeente, zoals de gewone dwerg-

vleermuis en de laatvlieger, niet eenduidig gebruikt 

kunnen worden om ook het aantal kolonies per woon-

kern binnen zo’n gemeente te bepalen. Dit komt om-

dat er een aantal gemeentes zijn waarvan met zeker-

heid is te stellen dat een kolonie die in deze gemeente 

huist in het buitengebied van de naastgelegen ge-

meentes foerageert. Hieruit volgt de behoefte om de 

totale populatie in Utrecht over de woonkernen te 

verdelen via een andere methode. 

 

 
Kopie-Figuur 3.1 | Overzicht van het bebouwd gebied in de 
provincie Utrecht dat in berekeningen voor randen van 
woonkernen is meegenomen. Uitgekaderde eilanden bin-
nenin een woonkern zijn niet meegerekend (in Soest, 
Mijdrecht, Maarssen, Veenendaal). Evenals bebouwde delen 
met bungalowparken, verzorgingsinstellingen, defensieter-
reinen etc. omdat deze niet onder het pre-SMP zullen vallen. 
Met in rood de begrenzing van gemeentes. Hierbij is goed te 
zien dat enkele gemeentes vrijwel geheel bebouwd zijn en 
bijna geen buitengebied hebben binnen de gemeentegren-
zen (reden voor rekenen met randen, Bijlage A). Bij promi-
nente lintbebouwing (bijv. in Lopik, Vijfheerenlanden, Hou-
ten, Eemnes of Oudewater is niet de omtrek maar de lengte 
in km’s genomen omdat hier anders een overschatting ont-
staat (zie Bijlage A). 

 

Het probleem met woonkernen 
Gebouwbewonende vleermuissoorten zoals in dit rap-

port behandeld zijn in Nederland voor hun verblijf-

plaatsen afhankelijk van de bebouwing. Vooral de 

kraamkolonies van gewone dwergvleermuizen zijn af-

hankelijk van clusters van huizen omdat de dieren veel 

wisselen van verblijfplaats waarbij de onderlinge af-

stand tussen de verblijven gering is (ca. 100-200 me-

ter), voor laatvlieger geldt deze afstand ook en heeft 

waarschijnlijk te maken met roepafstand en het feit 

dat dieren elkaar moeten kunnen vinden bij het wisse-

len van verblijf. In dit rapport gebruiken we woonker-

nen voor alle grotere clusters van huizen binnen een 

gemeente (Figuur 3.1), waarbij separate huizen of hui-

zen met een grote onderlinge afstand niet als woon-

kern worden gerekend (m.u.v. prominente lintbebou-

wing).  

 

Op basis van een dichtheid per km2 kan er per ge-

meente berekend worden hoeveel dieren er in theorie 

verdeeld over het landoppervlakte voor zouden moe-

ten komen om een populatie te kunnen hebben die 

overeen komt met de gestelde ambitie (Hoofdstuk 

3.2). Echter zoals eerder geschetst bepaald het buiten-

gebied voor vleermuizen de draagkracht maar komen 

de verblijfplaatsen van de dieren geclusterd in de be-

bouwde omgeving voor. Individuele of in groepen le-

vende mannetjes kunnen voldoende voedsel vinden 

binnen het groen van de woonkern, echter een kraam-

kolonie van bijvoorbeeld gewone dwergvleermuizen 

van 100+ dieren kunnen dat niet en zullen zich moeten 

verspreiden over het buitengebied. Daardoor geldt 

dat er randwerking is, dat wil zeggen dat er meer die-

ren langs de randen van grotere steden verwacht kun-

nen worden dan van kleinere woonkernen (Figuur 

A.1). Gemeentes met een oppervlakte dat relatief veel 

bebouwd is (zoals: Veenendaal, Amersfoort, Nieuwe-

gein en Utrecht) hebben binnen de gemeentegrenzen 

weinig tot geen buitengebied (zie Figuur 3.1). Vaak ligt 

het stedelijke gebied tot op de rand van de gemeente-

grens. Wanneer de dichtheden verdeeld worden over 

het gemeentelijke landoppervlakte dan is de opgave 

voor gemeentes met een landelijk karakter relatief 

aan de hoge kant ten opzichte van de grote steden.  
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Een verdeling op basis van oppervlakte bebouwd ge-

bied geeft echter ook een vertekenend beeld, hier-

door krijgen grote steden de grootste opgaven en wor-

den de gemeentes met veel kleine dorpen en veel bui-

tengebied te veel geminderd. In Bijlage C wordt een 

vergelijking gegeven van de drie verdeelmethodes 

voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger.  

 

Rekenen met omtrek van woonkernen 

Door met de omtrek van woonkernen te werken 

wordt de randwerking gesimuleerd. Voor de gewone 

dwergvleermuis en de laatvlieger is per woonkern een 

bepaling gemaakt van het aantal kolonies op basis van 

randwerking (voor volledige lijst van woonkernen zie 

Bijlage E). Voor elk van deze twee soorten wordt als 

basis genomen dat elke woonkern een kolonie van 

deze soort vleermuizen heeft, maar dat zodra de 

woonkernen groter worden, het beschikbare areaal 

aan foerageergebied rondom de kern vergroot wordt, 

Figuur A.1 geeft dit schematisch weer. Daarnaast zijn 

er doordat het bebouwde gebied groter is er meer ver-

blijfplaatsen beschikbaar over een groter grondgebied 

en zullen er in het verleden meerdere kolonies ge-

vormd zijn.  

 

 
Figuur A.1 | Schematische weergave van hoe randwerking 
voor grotere woonkernen invloed heeft op de draagkracht van 
vleermuizen. Het omkaderde deel is het voor vleermuizen be-
reikbare foerageergebied buiten de kern. Aangegeven rechts 
boven het aantal blokken in een woonkern, met tussen haak-
jes het bereikbare theoretische foerageergebied. 

 

Dit is in de onderzoeken van Simon et al. (2004) ook 

naar voren gekomen, bij woonkernen die groter wa-

ren was het aantal gewone dwergvleermuizen groter 

(randwerking). En werden er ook meerdere kolonies 

aangetroffen. Bij grotere bebouwde gebieden zal een 

kolonie zich eerst opsplitsen in 2 sub-kolonies (met 

onderlinge afstanden van >500 m) waarna deze op 

den duur vanaf ca. 1.000 meter onderlinge afstand se-

parate kolonies bleken te zijn. Dergelijke kolonies had-

den onderling bijna geen uitwisseling meer van vrou-

welijke dieren (Simon et al. 2004). Door met de randen 

van woonkernen te werken kan er dus bepaald wor-

den wanneer een woonkern groot genoeg is om meer-

dere kolonies te hebben en ook hoeveel.  

 
Tabel A | Overzicht van de som van de omtrekken van iedere 
woonkern per gemeente. Waarbij prominente lintbebouwing 
enkel de lengte is gerekend i.p.v. omtrek, en woonkernen die 
elkaar grenzen zijn gecorrigeerd. Figuur 3.1 geeft een kaart 
van het bebouwde gebied in de Provincie Utrecht. Bijlage E 
geeft per woonkern de gemeten omtrek.  

Gemeente Omtrek (km) Percentage 
  

Amersfoort 43,50 5% 

Baarn 19,95 2% 

Bunnik 17,31 2% 

Bunschoten 17,71 2% 

De Bilt 47,72 6% 

De Ronde Venen 50,36 6% 

Eemnes 11,50 1% 

Houten 39,09 5% 

IJsselstein 12,19 1% 

Leusden 24,30 3% 

Lopik 41,32 5% 

Montfoort 19,57 2% 

Nieuwengein 23,16 3% 

Oudewater 16,51 2% 

Renswoude 5,43 1% 

Rhenen 27,79 3% 

Soest 30,82 4% 

Stichtse Vecht 62,21 8% 

Utrecht 40,25 5% 

Utrechtse Heuvelrug 50,69 6% 

Veenendaal 27,22 3% 

Vijfheerenlanden 83,55 10% 

Wijk bij Duurstede 19,35 2% 

Woerden 35,66 4% 

Woudenberg 12,95 2% 

Zeist 40,55 5% 

Totaal: 810,56 100% 

 

  

1 (8)   4 (12) 
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Lintbebouwing 

Enkel de lintbebouwing is bij deze benadering nog een 

probleem, lintbebouwing heeft veel omtrek, maar re-

latief weinig bebouwing. Vaak is dit enkel een dubbele 

rij huizen. Hoewel het aantal beschikbare verblijfplaat-

sen niet een prominente rol heeft in het bepalen van 

de draagkracht van een lokale populatie, heeft het wel 

degelijk invloed in hoe een netwerk van verblijfplaat-

sen vorm krijgt. Zo zal dit een langgerekter karakter 

krijgen waardoor er minder ruimte is voor verschil-

lende kolonies om te vormen. Dit komt doordat de on-

derlinge afstand van >1.000 meter tussen verschil-

lende kolonies gewone dwergvleermuizen aangehou-

den kan worden. In de verdeling van randen van pro-

minente lintbebouwing zal daarom 1x de lengte in km 

mee gerekend worden (Figuur A.2) in plaats van de ge-

hele omtrek.  

 

 
Figuur A.2 | Schematische weergave van hoe randwerking 
voor woonkernen met lintbebouwing (rechts) een overschat-
ting veroorzaakt. Wanneer de volledige omtrek gehanteerd 
wordt komt het overeen met dat van een grotere woonkern. 
De beschikbaarheid van voldoende gebouwen binnen korte 
afstand is ook een beperkende factor voor kolonies, lintbe-
bouwing is dus qua beschikbare gebouwen beperkt. Het om-
kaderde deel is het voor vleermuizen bereikbare foerageer-
gebied buiten de kern. Aangegeven rechts boven het aantal 
blokken in woonkern, met tussen haakjes het bereikbare 
theoretische foerageergebied. 

 

Berekening randen woonkernen 

Omdat er sprake is van randwerking en draagkracht 

dat vanuit het buitengebied gegeven wordt is de vol-

gende berekening gedaan om tot een verdeling van 

kolonies per woonkern te komen. Voor gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger is dit per woonkern uit-

gerekend met als minimum 1 kolonie per woonkern. 

Dit betekend dat woonkernen met een kleinere popu-

latie dan het gemiddelde alsnog een kolonie krijgen 

toegewezen. Voor baardvleermuis is enkel per ge-

meente een berekening gedaan op basis van het ge-

heel aan randen binnen een gemeente i.p.v. per 

woonkern. 

 

1. Per gemeente is er per separate woonkern 

het oppervlakte dat bebouwd is ingetekend in 

GIS (dit wijkt af van de rode contour of buurt-

indeling), zie Figuur 3.1. 

2. Daarna is er voor iedere woonkern de omtrek 

berekend in km (Tabel A), met de volgende 

correcties: 

a. Voor prominente lintbebouwing is de 

lengte genomen in km (Figuur A.2), pro-

minente lintbebouwing is gedefinieerd 

als lintbebouwing die voornamelijk be-

staat uit woonhuizen en niet een verbin-

ding vormt tussen twee woonkernen 

met een afstand van <2.000 meter of in 

zijn geheel < 2.000 meter van een woon-

kern ligt. bijv. in Lopik, Vijfheerenlanden, 

Houten, Eemnes of Oudewater, zie Fi-

guur 3.1. Op enkele plaatsen is dus wel 

lintbebouwing aanwezig maar bestaat 

deze uit individuele boerderijen die wat 

verder van elkaar verwijderd zijn of be-

treft het lintbebouwing die slechts 1,5 

km uit een woonkern het buitengebied 

inloopt. 

b. De grens tussen twee separate woonker-

nen die tegen elkaar aanliggen is niet in 

de omtrek meegerekend. (bijv. Maars-

sen en Utrecht of Nieuwegein en 

Utrecht) 

3. Deze verdeling vormt dan de basis voor de 

verdeling van de populaties waarmee dus: de 

totale populatie binnen de provincie Utrecht 

vermenigvuldigd wordt met de percentages 

uit tabel A, in het geval van gewone dwerg-

vleermuizen en laatvliegers zijn per woonkern 

de aantallen weergegeven in Bijlage E. 

12 (22)      2,2 (20) 
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Bijlage B. Op basis van oppervlakte 
 
 
 
 
Tabel B | Overzicht van berekende populatie grootte van gewone dwergvleermuizen per gemeente wanneer je deze verdeeld 
over het gemeentelijk land oppervlakte. Verschillende vleermuisdichtheden naar Simon et al. 2004 & Broekhuizen et al 2006. 

Gemeente Land opp. 
Gemeente 

(km2) 

Totale  
populatie 
18 / km2 

Totale  
populatie 
24 / km2 

Totale 
populatie 
36 / km2 

Aantal  
kolonies 
18 / km2 

Aantal  
kolonies  
24 / km2 

Aantal  
kolonies  
36 / km2 

Amersfoort 62,62 1.127,2 1.502,9 2.254,3 6,4 8,5 12,8 

Baarn 32,54 585,7 781,0 1.171,4 3,3 4,4 6,7 

Bunnik 36,97 665,5 887,3 1.330,9 3,8 5,0 7,6 

Bunschoten 30,38 546,8 729,1 1.093,7 3,1 4,1 6,2 

De Bilt 66,12 1.190,2 1.586,9 2.380,3 6,8 9,0 13,5 

De Ronde Venen 99,92 1.798,6 2.398,1 3.597,1 10,2 13,6 20,4 

Eemnes 31,04 558,7 745,0 1.117,4 3,2 4,2 6,3 

Houten 54,94 988,9 1.318,6 1.977,8 5,6 7,5 11,2 

IJsselstein 21,07 379,3 505,7 758,5 2,2 2,9 4,3 

Leusden 58,54 1.053,7 1.405,0 2.107,4 6,0 8,0 12,0 

Lopik 75,57 1.360,3 1.813,7 2.720,5 7,7 10,3 15,5 

Montfoort 37,57 676,3 901,7 1.352,5 3,8 5,1 7,7 

Nieuwegein 23,51 423,2 564,2 846,4 2,4 3,2 4,8 

Oudewater 38,9 700,2 933,6 1.400,4 4,0 5,3 8,0 

Renswoude 18,4 331,2 441,6 662,4 1,9 2,5 3,8 

Rhenen 42,08 757,4 1.009,9 1.514,9 4,3 5,7 8,6 

Soest 46,24 832,3 1.109,8 1.664,6 4,7 6,3 9,5 

Stichtse Vecht 96,1 1.729,8 2.306,4 3.459,6 9,8 13,1 19,7 

Utrecht 93,83 1.688,9 2.251,9 3.377,9 9,6 12,8 19,2 

Utrechtse Heuvelrug 132,01 2.376,2 3.168,2 4.752,4 13,5 18,0 27,0 

Veenendaal 19,46 350,3 467,0 700,6 2,0 2,7 4,0 

Vijfheerenlanden 146,41 2.635,4 3.513,8 5.270,8 15,0 20,0 29,9 

Wijk bij Duurstede 47,62 857,2 1.142,9 1.714,3 4,9 6,5 9,7 

Woerden 88,57 1.594,3 2.125,7 3.188,5 9,1 12,1 18,1 

Woudenberg 36,53 657,5 876,7 1.315,1 3,7 5,0 7,5 

Zeist 48,51 873,2 1.164,2 1.746,4 5,0 6,6 9,9 

Totaal provincie 1.485,45 26.738,1 35.650,8 53.476,2 151,9 202,6 303,8 
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Bijlage C. Populaties op basis van oppervlakte 
 
 
 
 
Tabel C | Overzicht van berekende totale populatie grootte en het aantal kolonies van gewone dwergvleermuis per gemeente 
wanneer je deze verdeeld op verschillende manieren. Verdeeld over het land oppervlakte per gemeente (km2), Verdeeld over 
het oppervlakte van de woonkernen (km2) en verdeeld over de randen (km) van alle woonkernen in de gemeente. Vleermuis-
dichtheden volgens Tabel 3.4. Zie Figuur C voor voorbeeld van verdeling per land oppervlakte gemeente. 

Gemeente 

 Verdeling populatie Verdeling kolonies 

Opp.  
Ge-

meente 
(km2) 

Opp. 
Woon-
kernen 
(km2) 

Randen 
woon-
kernen 

(km) 

Opp. 
Ge-

meente 

Opp. 
woon-
kernen 

Randen 
woon-
kernen 

Opp. 
Ge-

meente 

Opp. 
woon-
kernen 

Randen 
woon-
kernen 

Amersfoort 62,62 36,81 43,50 1.503 4.021 1.890 9 23 11 

Baarn 32,54 7,69 19,95 781 840 867 4 5 5 

Bunnik 36,97 3,93 17,31 887 429 752 5 2 4 

Bunschoten 30,38 5,48 17,71 729 599 769 4 3 4 

De Bilt 66,12 12,59 47,72 1.587 1.375 2.073 9 8 12 

De Ronde Venen  99,92 11,50 50,36 2.398 1.256 2.188 14 7 13 

Eemnes 31,04 3,41 11,50 745 373 500 4 2 3 

Houten 54,94 13,18 39,09 1.319 1.440 1.698 7 8 10 

IJsselstein 21,07 6,43 12,19 506 702 530 3 4 3 

Leusden 58,54 5,60 23,12 1.405 612 1.056 8 3 6 

Lopik 75,57 8,69 41,32 1.814 949 1.795 10 5 13 

Montfoort 37,57 4,51 19,57 902 493 850 5 3 5 

Nieuwegein 23,51 19,79 23,16 564 2.162 1.006 3 12 6 

Oudewater 38,9 2,01 16,51 934 220 717 5 1 5 

Renswoude 18,4 1,12 5,43 442 122 236 3 1 1 

Rhenen 42,08 5,28 27,79 1.010 577 1.207 6 3 7 

Soest 46,24 11,07 30,82 1.110 1.209 1.339 6 7 8 

Stichtse Vecht 96,1 12,15 57,27 2.306 1.327 2.703 13 8 19 

Utrecht 93,83 64,68 40,25 2.252 7.065 1.749 13 40 10 

Utrechtse Heuvelrug 132,01 19,64 50,69 3.168 2.146 2.202 18 12 12 

Veenendaal 19,46 15,76 27,22 467 1.722 1.182 3 10 7 

Vijfheerenlanden 146,41 18,35 83,55 3.514 2.005 3.630 20 11 24 

Wijk bij Duurstede 47,62 4,71 19,35 1.143 515 841 6 3 5 

Woerden 88,57 11,32 35,66 2.126 1.237 1.549 12 7 9 

Woudenberg 36,53 3,02 12,95 877 330 563 5 2 3 

Zeist 48,51 17,63 40,55 1.164 1.926 1.762 7 11 10 

Totaal provincie 1485,45 326,34 814,54 35.651 35.651 35.651 203 203 215 
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Figuur C | Overzicht van de populatiegrootte (35.651) van gewone dwergvleermuizen in de provincie Utrecht verdeeld over het 
landoppervlakte van de gemeenten. Berekening op basis van 24 gewone dwergvleermuizen per km2 (Simon et al. 2004).  
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Bijlage D. Populaties a.d.h.v. territoria grootte 
 
 
 
 
Tabel D | Overzicht van berekende populatie gewone dwergvleermuizen via paar territoria op basis van het totaal areaal aan 
bebouwing in ha per gemeente. Met gemiddelde territoriumgrootte van 3 ha (Sachteleben & von Helversen 2006). Het aantal 
potentieel aanwezige mannen is dan verdubbeld om een benadering van de totale populatie van mannen en vrouwen te krijgen. 
De laatste twee kolommen geven de verdeling weer op basis van land oppervlak gemeente en % randen, Zie Bijlages A en C.  

Gemeente Opp. 
Gemeente  

(km2) 

Opp. 
Bebouwing 

(km2) 

% bebou-
wing  

t.o.v. Ge-
meente 

opp. 

Maximaal 
aantal  

territoria 
bij 3 ha / 

territorium 

Populatie 
3 ha/  

territorium  

Populatie 
a.d.h.v.  

gemeente 
oppervlak 
(Bijlage C) 

 

Populatie  
a.d.h.v. 

% randen  
(Bijlage A) 

Amersfoort 62,62 36,81 59% 1.227 2.454 1.503 1.904 

Baarn 32,54 7,69 24% 256 513 781 873 

Bunnik 36,97 3,93 11% 131 262 887 758 

Bunschoten 30,38 5,48 18% 183 365 729 775 

De Bilt 66,12 12,59 19% 420 839 1.587 2.089 

De Ronde Venen 99,92 11,50 12% 383 767 2.398 2.204 

Eemnes 31,04 3,41 11% 114 227 745 503 

Houten 54,94 13,18 24% 439 879 1.319 1.711 

IJsselstein 21,07 6,43 31% 214 429 506 534 

Leusden 58,54 5,60 10% 187 373 1.405 1.012 

Lopik 75,57 8,69 11% 290 579 1.814 1.809 

Montfoort 37,57 4,51 12% 150 301 902 857 

Nieuwegein 23,51 19,79 84% 660 1.319 564 1.014 

Oudewater 38,9 2,01 5% 67 134 934 723 

Renswoude 18,4 1,12 6% 37 75 442 238 

Rhenen 42,08 5,28 13% 176 352 1.010 1.216 

Soest 46,24 11,07 24% 369 738 1.110 1.349 

Stichtse Vecht 96,1 12,15 13% 405 810 2.306 2.507 

Utrecht 93,83 64,68 69% 2.156 4.312 2.252 1.762 

Utrechtse Heuvelrug 132,01 19,64 15% 655 1.309 3.168 2.219 

Veenendaal 19,46 15,76 81% 525 1.051 467 1.191 

Vijfheerenlanden 146,41 18,35 13% 612 1.223 3.514 3.657 

Wijk bij Duurstede 47,62 4,71 10% 157 314 1.143 847 

Woerden 88,57 11,32 13% 377 755 2.126 1.561 

Woudenberg 36,53 3,02 8% 101 201 877 567 

Zeist 48,51 17,63 36% 588 1.175 1.164 1.775 

Totaal provincie 1.485,45 326,34 22% 10.878 21.756 35.651 35.651 
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Bijlage E. Berekende kolonies per woonkern 
 
 
 
 
Tabel E | Overzicht van de verdeling van de kraamkolonies van gewone dwergvleermuizen (GD) en laatvliegers (LV) per gemeente 
en per woonkern op basis van de randen van iedere woonkern in km. Zie Bijlage A. Koloniegrootte gebaseerd op 88 voor gewone 
dwergvleermuis en 25 voor laatvlieger met een minimum van één kolonie per woonkern. 

Gemeente Woonkern Omtrek 
km 

% omtrek  Populatie 
GD 

Kolonies 
GD 

Populatie 
LV 

Kolonie 
LV 

Amersfoort Amersfoort 43,50 5,34% 1.904 11 317 6 

Baarn Baarn 12,78 1,57% 559 3 93 2 

Baarn Lage vuursche 3,30 0,41% 144 1 24 1 

Baarn Amperpoort Sherpa 3,87 0,48% 169 1 28 1 

Bunnik Bunnik 7,77 0,95% 340 2 57 1 

Bunnik Odijk 4,94 0,61% 216 1 36 1 

Bunnik Werkhoven 4,60 0,56% 201 1 34 1 

Bunschoten Bunschoten 13,98 1,72% 612 3 102 2 

Bunschoten Eemdijk 3,73 0,46% 163 1 27 1 

De Bilt Westbroek 9,35 1,15% 409 2 68 1 

De Bilt Maartensdijk 6,28 0,77% 275 2 46 1 

De Bilt Groenekan/ Nieuwe Wetering 7,09 0,87% 310 2 52 1 

De Bilt Hollandse rading 7,22 0,89% 316 2 53 1 

De Bilt De Bilt-Bilthoven 17,78 2,18% 778 4 130 3 

De Ronde Venen Mijdrecht 13,17 1,62% 576 3 96 2 

De Ronde Venen De Hoef 3,37 0,41% 147 1 25 1 

De Ronde Venen Amstelhoek 4,22 0,52% 185 1 31 1 

De Ronde Venen Vinkeveen 11,01 1,35% 482 3 80 2 

De Ronde Venen Waverveen 1,95 0,24% 85 1 14 1 

De Ronde Venen Wilnis 6,03 0,74% 264 1 44 1 

De Ronde Venen Abcoude 7,92 0,97% 347 2 58 1 

De Ronde Venen Baambrugge 2,69 0,33% 118 1 20 1 

Eemnes Eembrugge 5,30 0,65% 232 1 39 1 

Eemnes Eemnes 6,20 0,76% 271 2 45 1 

Houten Houten 20,70 2,54% 906 5 151 3 

Houten t Goy  4,60 0,56% 201 1 34 1 

Houten Molenbuurt 2,13 0,26% 93 1 16 1 

Houten Tull en 't Waal 4,17 0,51% 182 1 30 1 

Houten Schalkwijk 7,49 0,92% 328 2 55 1 

IJsselstein IJsselstein 12,19 1,50% 534 3 89 2 

Leusden Achterveld 5,19 0,64% 227 1 38 1 

Leusden Leusden 17,93 2,20% 785 4 131 3 
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Tabel E-vervolg | Overzicht van de verdeling van de kraamkolonies van gewone dwergvleermuizen (GD) en laatvliegers (LV) per 
gemeente en per woonkern op basis van de randen van iedere woonkern in km. Zie Bijlage A. Koloniegrootte gebaseerd op 88 
voor gewone dwergvleermuis en 25 voor laatvlieger met een minimum van één kolonie per woonkern. 

Gemeente Woonkern Omtrek 
km 

% omtrek  Populatie 
GD 

Kolonies 
GD 

Populatie 
LV 

Kolonie 
LV 

Lopik Lopik - Graaf 8,17 1,00% 358 2 60 1 

Lopik Uitweg 3,83 0,47% 168 1 28 1 

Lopik Lopikerkapel 3,28 0,40% 144 1 24 1 

Lopik Jaarsveld 1,37 0,17% 60 1 10 1 

Lopik Wielsekade 1,97 0,24% 86 1 14 1 

Lopik Cabauw 2,97 0,36% 130 1 22 1 

Lopik Zevender 2,17 0,27% 95 1 16 1 

Lopik Benschop 7,05 0,87% 309 2 51 1 

Lopik Polsbroek 1,99 0,24% 87 1 15 1 

Lopik Polsbroekerdam 8,52 1,05% 373 2 62 1 

Montfoort Montfoort & Blokland 14,18 1,74% 621 4 103 2 

Montfoort Linschoten & Cattenbroek 5,39 0,66% 236 1 39 1 

Nieuwegein Nieuwegein 23,16 2,84% 1.014 6 169 3 

Oudewater Hekendorp 1,77 0,22% 77 1 13 1 

Oudewater Oudewater 12,80 1,57% 560 3 93 2 

Oudewater Papekop 1,94 0,24% 85 1 14 1 

Renswoude Renswoude 5,43 0,67% 238 1 40 1 

Rhenen Achterberg 3,56 0,44% 156 1 26 1 

Rhenen Remmerden 3,27 0,40% 143 1 24 1 

Rhenen Elst 8,86 1,09% 388 2 65 1 

Rhenen Rhenen 12,10 1,49% 530 3 88 2 

Soest Soest  23,59 2,90% 1.032 6 172 3 

Soest Soesterberg 7,23 0,89% 316 2 53 1 

Stichtse Vecht Maarsseveen 2,44 0,30% 107 1 18 1 

Stichtse Vecht Maarssen  9,87 1,21% 432 2 72 1 

Stichtse Vecht Breukelen 8,20 1,01% 359 2 60 1 

Stichtse Vecht Portengense Brug 2,27 0,28% 99 1 17 1 

Stichtse Vecht Loenen a/d Vecht 5,19 0,64% 227 1 38 1 

Stichtse Vecht Kerklaan 1,41 0,17% 62 1 10 1 

Stichtse Vecht Nieuwer ter Aa 2,44 0,30% 107 1 18 1 

Stichtse Vecht Kockengen 4,00 0,49% 175 1 29 1 

Stichtse Vecht Vreeland 4,41 0,54% 193 1 32 1 

Stichtse Vecht Nigtevecht 4,47 0,55% 196 1 33 1 

Stichtse Vecht Nieuwersluis 3,78 0,46% 165 1 28 1 

Stichtse Vecht Tienhoven 1,09 0,13% 48 1 8 1 

Stichtse Vecht Loenersloot 1,57 0,19% 69 1 11 1 

Stichtse Vecht Maarssenbroek 6,13 0,75% 268 2 45 1 

Utrecht Utrecht 40,25 4,94% 1.762 10 294 6 
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Tabel E-vervolg | Overzicht van de verdeling van de kraamkolonies van gewone dwergvleermuizen (GD) en laatvliegers (LV) per 
gemeente en per woonkern op basis van de randen van iedere woonkern in km. Zie Bijlage A. Koloniegrootte gebaseerd op 88 
voor gewone dwergvleermuis en 25 voor laatvlieger met een minimum van één kolonie per woonkern. 

Gemeente Woonkern Omtrek 
km 

% omtrek  Populatie 
GD 

Kolonies 
GD 

Populatie 
LV 

Kolonie 
LV 

Utrechtse heuvelrug Doorn 10,09 1,24% 442 3 74 1 

Utrechtse heuvelrug Driebergen 15,76 1,93% 690 4 115 2 

Utrechtse heuvelrug Leersum 5,97 0,73% 261 1 44 1 

Utrechtse heuvelrug Amerongen 5,20 0,64% 228 1 38 1 

Utrechtse heuvelrug Overberg 3,29 0,40% 144 1 24 1 

Utrechtse heuvelrug Maarn 6,32 0,78% 277 2 46 1 

Utrechtse heuvelrug Maarsbergen 4,06 0,50% 178 1 30 1 

Veenendaal Veenendaal 27,22 3,34% 1.191 7 199 4 

Vijfheerenlanden Leerdam 14,30 1,76% 626 4 104 2 

Vijfheerenlanden Kedichem 1,85 0,23% 81 1 13 1 

Vijfheerenlanden Schoonrewoerd 2,90 0,36% 127 1 21 1 

Vijfheerenlanden Vianen - Hagestein 18,05 2,22% 790 4 132 3 

Vijfheerenlanden Everdingen 2,16 0,27% 95 1 16 1 

Vijfheerenlanden Zijderveld 2,45 0,30% 107 1 18 1 

Vijfheerenlanden Lexmond 4,71 0,58% 206 1 34 1 

Vijfheerenlanden Ameide 6,91 0,85% 302 2 50 1 

Vijfheerenlanden Tienhoven - Ameide 2,10 0,26% 92 1 15 1 

Vijfheerenlanden Meerkerk 8,70 1,07% 381 2 63 1 

Vijfheerenlanden Hei en boeikoop 3,83 0,47% 168 1 28 1 

Vijfheerenlanden Leerbroek 4,32 0,53% 189 1 32 1 

Vijfheerenlanden Middelkoop 2,71 0,33% 119 1 20 1 

Vijfheerenlanden Nieuwland 2,56 0,31% 112 1 19 1 

Vijfheerenlanden Achterdijk 3,00 0,37% 131 1 22 1 

Vijfheerenlanden Broek 3,00 0,37% 131 1 22 1 

Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 11,65 1,43% 510 3 85 2 

Wijk bij Duurstede Cothen 4,06 0,50% 178 1 30 1 

Wijk bij Duurstede Langbroek 3,64 0,45% 159 1 27 1 

Woerden Woerden 16,05 1,97% 702 4 117 2 

Woerden Harmelen 9,65 1,18% 422 2 70 1 

Woerden Kamerik 4,05 0,50% 177 1 30 1 

Woerden Kanis 1,85 0,23% 81 1 13 1 

Woerden Zegveld 4,06 0,50% 178 1 30 1 

Woudenberg Woudenberg 12,95 1,59% 567 3 94 2 

Zeist Den Dolder 7,17 0,88% 314 2 52 1 

Zeist Zeist – Huis ter Heide 28,51 3,50% 1.248 7 208 4 

Zeist Austerlitz 4,87 0,60% 213 1 36 1 

Totaal 
 

814,54 100,00% 35.651 213,00 5.941,80 147,00 
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1 Inleiding 
 

 

 

1.1 Aanleiding 
Dit document is een aanvulling op het document: Po-

pulatie inschatting en achtergronddocument be-

schermde gebouwbewonende vleermuissoorten bij 

particulieren (Snijder, 2021). Het omschrijft de geko-

zen benadering voor het bepalen van populatie-

grootte van huismussen en gierzwaluwen voor de ge-

meentes in de provincie Utrecht t.b.v. het pre-SMP (Fi-

guur 1.1).  

 

 
Figuur 1.1 | Overzicht van de Provincie Utrecht met de gemeenten.
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2 Huismus en gierzwaluw 
 

 

 

In pre-SMP woningen kunnen twee soorten vogels 

broeden met een jaarrond beschermde nestplaats, de 

huismus en de gierzwaluw. Deze twee soorten zijn erg 

honkvast en afhankelijk van bestaande nestplaatsen. 

Voor de huismus geldt dat deze in het verleden een 

sterke achteruitgang heeft doorgemaakt en een on-

gunstige staat van instandhouding heeft (Tabel 2.1 en 

2.2) De landelijke trend voor de huismus populatie in 

Nederland is de laatste 12 jaar stabiel, echter daarvoor 

(vanaf 1990) is er een significante afname geweest van 

<5% per jaar. Sinds de jaren 90 zijn de populaties van 

huismussen gedecimeerd met ongeveer 50% van de 

aantallen.  

In de periode 2007-2016 is er bij gierzwaluwen sprake 

geweest van een matige afname van broedende gier-

zwaluwen (SOVON, 2021). Echter is er sinds 2013 weer 

sprake van een lichte stijging en is de populatie nu het-

zelfde als in 2007. De trend wordt daarom gezien als 

stabiel. 

 

Nesten van andere vogelsoorten die in of aan gebou-

wen broeden zijn enkel beschermd gedurende de 

periode dat ze het nest gebruiken. Uitzondering vormt 

daarbij dat als er geen alternatief in de omgeving voor-

handen is, de nestplaats een zelfde jaarrond bescher-

ming geniet als huismus of gierzwaluw. Dit kan bij-

voorbeeld voorkomen bij een boerderij waar boeren-

zwaluw broedt, , en er in de omgeving geen alterna-

tieve nestplaatsen beschikbaar zijn. Het pre-SMP geldt 

enkel voor woningen die in woonkernen liggen. Daar-

mee is het uitgesloten dat er zich niet voldoende alter-

natieven bevinden in de directe omgeving voor alge-

mene broedvogels om zich te vestigen.  

 

In deze rapportage worden de aantallen broedparen 

voor de huismus en de gierzwaluw voor de gehele pro-

vincie Utrecht gegeven met als doel om ten behoeve 

van het pre-SMP te bepalen wat per woonkern het 

aantal broedparen zou kunnen zijn. Vervolgens wor-

den deze aantallen gebruikt om middels een kansbe-

rekening te bepalen wat de verwachte schade aan 

nestplaatsen zal zijn en of de voorgestelde compensa-

tieopgave recht doet aan een geschatte aantasting.

 
Tabel 2.1 | Lijst met de in Utrecht voorkomende gebouwbewonende vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats. 
Met zeldzaamheid, Populatiegrootte voortplantende dieren, trend, NL rode lijst status en bescherming. 0/+ = stabiel of toege-
nomen, < = matig afgenomen, ? = trend onbekend. Rode lijst: TNB = Thans niet bedreigd, KW = Kwetsbaar, GE = Gevoelig, IUCN: 
LC = least concern, VU = vulnerable, EN = endangered, DD = Data deficiënt, * = in de zomer in NL zijn doorgaans enkel mannelijke 
dieren aanwezig. Bron: Trend Habitatrichtlijn rapportage (van Aar & Woestenburg 2019). 

Soort Zeldzaamheid NL Broedparen in NL  
geschat 

SvI  
(HR rap-
portage) 

Trend SvI 
(HR rap-
portage) 

 Rode lijst 
NL 2020 

IUCN 
NL 
2020 

Wnb,  
EU bescherming 

Huismus Algemeen 600.000-1.000.000 <  0/+  GE LC Art. 3.1, VR II/2 

Gierzwaluw Algemeen 40.000 – 60.000 0/+ 0/+  TNB LC Art. 3.1, VR II/2  

         

 

Tabel 2.2 | De staat van instandhouding van de huismus en de gierzwaluw.  

 
Bron Verspreiding Populatieom-

vang 
Habitat Toekomst  

perspectief 
SvI Trend SvI 

Huismus SOVON 2021 Matig 
ongunstig 

Matig 
ongunstig 

gunstig gunstig 
Matig 

ongunstig 
Stabiel 

Gierzwaluw SOVON 2021 gunstig onbekend gunstig gunstig gunstig Stabiel 
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2.1 Korte soort beschrijvingen 
Hieronder volgt een korte omschrijving per huismus, 

en gierzwaluw waarin kort het typische habitat, ver-

blijfsfuncties en kwetsbare periodes worden omschre-

ven toegespitst op de scope van het pre-SMP. 

 

2.1.1 Huismus 
De huismus is een cultuurvolgende vogel en is voor 

zijn voortbestaan afhankelijk geworden van mense-

lijke bebouwing. Broeden doen huismussen in woon-

wijken in stedelijk gebied, en in bebouwing in landelijk 

gebied zoals op boerderijen, maneges etc. Of een om-

geving geschikt is om een populatie huismussen te 

herbergen hangt af van een aantal elementen die aan-

wezig moeten zijn binnen enkele honderden meters. 

Dit zijn elementen zoals: nestgelegenheid, voedsel, 

dekking, plekken voor stofbaden en water. Broeden 

doen huismussen in een breed scala aan holtes in de 

gebouwen zoals in kieren en gaten in muren, op ri-

chels, achter regenpijpen, en in woonwijken voorna-

melijk onder dakpannen. Daarbij zijn huismussen erg 

honkvast en jaarrond in een leefgebied aanwezig. 

Broeden doen huismussen tussen april en augustus en 

er worden tussen 2 à 3 legsels uitgebroed. Tijdens 

strengere winters met vorst worden de nestplaatsen 

ook gebruikt om te schuilen. De huismus broedt in 

heel Nederland en het is te verwachten dat er huis-

mussen in grondgebonden huizen van particulieren 

kunnen broeden (Figuur 2.1). De kwetsbare periodes 

voor huismus zijn weergegeven in Tabel 2.3. 

 

Figuur 2.1 | Verspreidingskaart van de huismus in Nederland. 
Hier is het aantal broedparen weergegeven in de periode 
2013-2015. De provincie Utrecht in blauw aangegeven. Bron: 
Sovon, 2021. 

 

Tabel 2.3 | De kwetsbare periodes voor huismus binnen de scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare periode (broedend), 
oranje = overgangsperiode/winterperiode (afhankelijk van vorst, afhankelijk van gebruik.Bron: BIJ12-2017-009. 

Huismus Jan Feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Broedend                         

Winterverblijfplaats                         
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2.1.2 Gierzwaluw 
Gierzwaluw is van oorsprong een rotsbewoner die zich 

door de eeuwen heen heeft ontwikkeld tot gebouw 

bewonende soort. In Nederland is de soort afhankelijk 

van de bebouwde omgeving en broedt met name in 

steden en dorpen in bebouwing van ca. 30-40 jaar oud 

(Figuur 2.2). Het is een trekvogel die vanaf eind april in 

Nederland terugkeert en tot en met augustus in Ne-

derland broedt. De gierzwaluw heeft één legsel per 

jaar en brengt gemiddeld zelfs minder dan één nest 

per jaar groot. De soort is erg honkvast en keert jaar-

lijks terug naar hetzelfde nest. Een gierzwaluw komt 

enkel aan de grond om een gebouw te betreden en 

daar te broeden, de rest van de tijd blijft het dier in de 

lucht en eet en slaapt tijdens de vlucht. Gierzwaluwen 

zijn weinig wendbare vliegers met een snelle vlucht en 

gebruiken in gebouwen daarom altijd holtes die een 

goede aan- en afvliegruimte hebben. Deze aanvlieg-

ruimte voor de ingang van een nestholte is minimaal 

ongeveer 1 meter breed en 2 meter hoog. De gierzwa-

luw broedt in heel Nederland in steden en dorpen en 

het is aannemelijk dat er in grondgebonden huizen 

van particulieren gierzwaluwen kunnen broeden. De 

kwetsbare periode voor gierzwaluw zijn weergegeven 

in Tabel 2.4. 

 

Figuur 2.2 | Verspreidingskaart van de gierzwaluw in Neder-
land. Hier is het aantal broedparen weergegeven in de periode 
2013-2015. De provincie Utrecht in blauw aangegeven. Bron: 
Sovon, 2021. 

 

 

Tabel 2.4 | De kwetsbare periodes voor gierzwaluw eigendom binnen de scope van het pre-SMP. Rood = meest kwetsbare peri-
ode (broedend), oranje = overgangsperiode, afhankelijk van gebruik. Bron: BIJ12-2017-006. 

Gierzwaluw Jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec 

Broedend                         
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3 Vogelpopulaties in Utrecht 
 

 

 

Voor het pre-SMP is het van belang om te berekenen 

wat de verwachte schade is aan nestlocaties van huis-

mus en gierzwaluw bij het isoleren van particuliere 

grondgebonden woningen. Het is op dit moment nog 

onduidelijk of nestlocaties ook ongeschikt raken door-

dat daken van binnenuit geïsoleerd worden. Dit zou 

eventueel kunnen dat de temperaturen onder het dak 

te veel oplopen. Om te kunnen bepalen hoeveel nest-

locaties er verloren zouden raken in een worst-case 

benadering (dus nestplaatsen in geïsoleerde huizen 

raken ongeschikt) is het aantal broedparen per woon-

kern nodig. In een kansberekening wordt dan dit aan-

tal verdeeld over alle relevante panden in de woon-

kern en wordt daar een deel pre-SMP woningen 

(grondgebonden woningen in particulier bezit) uit ge-

haald om te berekenen wat een eventuele schade zou 

zijn. Om op een uniforme manier tot het aantal broed-

paren te komen per woonkern is er voor de provincie 

Utrecht per gemeente en per woonkern het totale op-

pervlakte aan bebouwde omgeving berekend in km2. 

In Figuur 3.1 staan alle woonkernen weergegeven. Dit 

gegeven is lijdend om met behulp van dichtheden van 

het aantal broedparen te rekenen. Hierna wordt een 

kort overzicht gegeven van bekende dichtheden voor 

de huismus en gierzwaluwen de keuze die is gemaakt 

om mee te rekenen. Daarbij is ervoor gekozen om vei-

lige aantallen te nemen zodat er eerder een over-

schatting dan een onderschatting gedaan wordt. In de 

rapportage Beijk en Snijder (2021) worden de aantal-

len broedparen gebruikt om net zoals bij de gebouw-

bewonende vleermuissoorten een berekening te ma-

ken van de verwachte aantasting. 

 

3.1 Huismus 
Huismussen leven in groepen bij elkaar en broeden in 

kolonies, nesten hebben een onderlinge afstand van 

circa 50 cm van elkaar. In delen met hoge dichtheden 

zijn er honderden broedparen te vinden. Dichtheden 

van huismussen in Europa lopen erg uiteen. In som-

mige delen van Europa zijn wel tot 2.300 broedparen 

bekend per km2 (Tabel 3.1). In Nederland worden 

broedparen niet vaak uitgedrukt in dichtheden per 

eenheid oppervlakte. In Amsterdam is het aantal op 

28 per km2 geschat (Wonders, 2014).  

Tabel 3.1 | Overzicht van de dichtheden aan broedparen be-
kend uit het buitenland. Bron: Anderson, 2006.  

Plaats Type Per km2 

Bonn urbaan 90,6 

Bodensee  119-127 

Frankrijk urbaan 257-295 

Hamburg urbaan 76 

Madrid urbaan 6,8-8,9 

Oekraïne urbaan 512 

Sleeswijk-Holstein dorpen 715 

Tsjechië boerderij 2300 

Verenigd koninkrijk urbaan 333 

Verenigd koninkrijk sub urbaan 380 

Verenigd koninkrijk ruraal 245 

Warschau urbaan 298-619 

 

In Tilburg zijn voor het SMP in 2013 1.324 territoria 

vastgesteld en wordt het totaal op 2000 broedparen 

geschat. Dat is 85 paar per km2 (Korsten et al. 2014) 

en in Apeldoorn werden bij het SMP onderzoek in 

sommige buurten dichtheden gehaald van maximaal 

287 dieren per km2 het gemiddelde is 107 per km2 

(Klasberg, 2019). Tegenwoordig zijn kolonies tussen 

de 10 en de 30 broedparen algemener dan grotere ko-

lonies. Vangestel et al. (2011) stelde vast dat er weinig 

uitwisseling is tussen deelpopulaties in bebouwde om-

geving. Een kolonie huismussen van 10 of minder 

broedparen zal zich voor de lange termijn niet kunnen 

handhaven. Dit komt door een lager broedsucces 

waardoor de kolonie afhankelijk wordt van aanwas 

vanuit andere deelpopulaties. Uit modelberekeningen 

(Vogelbescherming, 2008) blijkt dat kolonies die tus-

sen de 10 en de 25 broedparen hebben wel een duur-

zame populatie kunnen houden.  

 

Voor de provincie Utrecht zijn 140 broedparen per 

km2 gekozen om mee te rekenen (Tabel 3.2). Dit aantal 

is bepaald door terug te rekenen vanuit de aantallen 

die in vier SMP onderzoeken binnen Utrecht zijn vast-

gesteld (Tabel 3.3). Deze dichtheden geven voor de 

vier gemeentes in tabel 3.3 grotere aantallen dan vast-

gesteld en zal zo corrigeren voor gemiste nestplaat-

sen.  
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Het totaal aantal broedparen valt in de uiteindelijke 

berekening hoger uit (48.798 i.p.v. 48.688) doordat in 

sommige kleinere woonkernen het aantal berekende 

broedparen is verhoogd tot 25 wanneer hier minder 

dan 25 broedparen berekend zijn. In Bijlage A de uit-

splitsing per woonkern.  
 

 
Figuur 3.1 | Overzicht van het bebouwd gebied in de provincie Utrecht dat in berekeningen voor oppervlakte van woonkernen 
is meegenomen. Uitgekaderde eilanden binnenin een woonkern zijn niet meegerekend (in Soest, Mijdrecht, Maarssen, Vee-
nendaal). Evenals bebouwde delen met bungalowparken, verzorgingsinstellingen, defensieterreinen etc. omdat deze niet on-
der het pre-SMP zullen vallen. Met in rood de begrenzing van gemeentes. 
  



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Advies pre-SMP Provincie Utrecht 8 

3.2 Gierzwaluw 
Gierzwaluwen broeden in kolonies van enkele paren 

tot 30 broedparen (BIJ12, 2017-006). Dichtheden van 

gierzwaluwen verschillen per gebied. In het buiten-

land (Polen, Kopij, 2008) loopt dit tussen de 9,4 en de 

72 broedparen per km2. Kopij noemt in 2014 maximaal 

25.3 per km2 in Wroclaw Polen. Verkade et al. (2015) 

telden gedurende een aantal jaren tussen de 148 en 

172 nestlocaties in Noordwijk. Dit komt neer op een 

dichtheid van ca. 101 broedpaar per km2. Moerland en 

Bakker (2012) stelden in Leiden 181 broedpaar vast 

binnen de singel (1,8 km2) wat uitkomt op ca. 100 per 

km2. De Jong en Wonders (2018) onderzochten het 

aantal nestplaatsen in Amsterdam, Amstelveen en 

Diemen en berekende dichtheden tussen de 5 en de 

71 broedpaar per km2. In Tilburg zijn voor het SMP 132 

nesten vastgesteld en wordt het totaal op 890 broed-

paren geschat. Dat is 40-45 paar per km2 (Korsten et 

al. 2014) en in Apeldoorn werden bij het SMP onder-

zoek 515 nestplaatsen vastgesteld en zijn er naar 

schatting 1000 broedparen in Apeldoorn. Dit komt 

neer op 22,5 broedparen per km2 (Klasberg, 2019). 

 

Voor de provincie Utrecht zijn 35 broedparen per km2 

gekozen om mee te rekenen (Tabel 3.2). Dit aantal is 

bepaald door terug te rekenen vanuit de aantallen die 

in vier SMP onderzoeken binnen Utrecht zijn vastge-

steld (Tabel 3.3). Deze dichtheden geven voor de vier 

gemeentes in tabel 3.3 grotere aantallen uit dan er uit 

SMP onderzoek is vastgesteld. In Bijlage A de uitsplit-

sing per woonkern. 

3.3 Conclusie 
Voor de woonkernen in Utrecht is ervoor gekozen om 

dichtheden aan te houden per woonkern volgens Ta-

bel 3.2. Uit deze dichtheden zijn de berekende aantal-

len per woonkern bepaald op basis van het opper-

vlakte van de bebouwde omgeving als percentage van 

het totaal aan berekende broedparen in de provincie. 

De broedparen worden dus evenredig verdeeld over 

het totaaloppervlakte van alle woonkernen. Het pro-

bleem is daarbij wel dat niet de complete bebouwde 

omgeving geschikt broedgebied is voor een of beide 

vogelsoorten. In de rapportage Beijk en Snijder (2021) 

worden deze aantallen per woonkern verdeeld over 

enkel de relevante bebouwing. In tabel 3.4 staat een 

overzicht dat weergeeft dat de berekening op deze 

manier hoge aantallen laat zien voor de provincie als 

geheel. Daar is ook de vergelijking mee te maken met 

de landelijke aantallen broedparen. Hier is te zien dat 

voor huismus de berekende aantallen binnen de 

marge van de aantallen ligt dat voor Utrecht is bere-

kend vanuit de landelijke aantallen (5% van het lande-

lijke oppervlakte van NL). Voor gierzwaluw geldt dat 

de berekende pre-SMP aantallen een overschatting is. 

In sommige dorpen zullen geen gierzwaluwen broe-

den. Tabel 3.5 geeft een overzicht van de verdeling 

van het aantal broedparen over de gemeentes in 

Utrecht. Figuur 3.2 en 3.3 geven voor de beide soorten 

een overzicht van dezelfde verdeling over de gemeen-

tes. In bijlage A is deze verdeling per woonkern uitge-

splitst. 

 
Tabel 3.2 | Overzicht van de dichtheden huismussen en gierzwaluwen voor de woonkernen in de provincie Utrecht (323,53 km2).  

Soort Dichtheid / km2  Verdeling  
gemeentes 

Totaal aantal 
broedparen 

Huismus 140  Opp. woonkern 45.688 

Gierzwaluw 35  Opp. woonkern 11.422 

 
Tabel 3.3 | Vergelijking van de resultaten van gebiedsbreede onderzoeken in vier gemeenten. Populatie aantallen komen voort 
uit schattingen naar aanleiding van nestonderzoeken of exact aantal gevonden nestlocaties. 

Soort  Amersfoort1 Utrecht2 Zeist3 
Wijk bij  
Duurstede4 

Huismus Broedparen SMP onderzoek 3.601 1.800-2.900 1.154 210 

 Broedparen pre-SMP 4.861 9.134 2.590 667 

Gierzwaluw Broedparen SMP onderzoek 700-900 1.600-2.050 330 146 

 Broedparen pre-SMP 1.215 2.283 647 167 
1Van der Wal & Brekelmans 2014, 2Korsuize et al. 2016, 3Steen & Hoksberg 2019, 4Van Diedenhoven & Kolvoort 2020 
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Tabel 3.4 | Overzicht van de referentie aantallen van huismussen en gierzwaluwen met de referentiewaarden uit de Vogelricht-
lijn en in de laatste kolom het aantal berekende dieren voor het pre-SMP. Waarbij populaties landelijk worden verdeeld naar de 
provincie Utrecht op basis van landoppervlakte (5%). 

 

Vogel-
richtlijn 

Broedparen 
schatting NL 

Bron:   Populatie aan-
deel Utrecht  

Aantal dieren in 
Utrecht volgens  
verdeling in vo-
gelrichtlijn  

Aantal dieren  
in Utrecht vol-
gens model pre-
SMP 

Huismus 1.200.000-
2.000.000 

600.000-
1.000.000 

2013-2015 
SOVON 

  5% 30.000-50.000 45.798 

Gierzwaluw Onbekend 40.000 – 
60.000 

2013-2015 
SOVON 

  5% 2.000-3.000 11.422 

 

Tabel 3.5 | Overzicht van berekende totale aantal broedparen van huismus (HM) en gierzwaluw (GZ) per gemeente wanneer je 
deze verdeeld over het gemeentelijk oppervlakte van de woonkernen. Dichtheden volgens Tabel 3.4. Bij huismussen valt het 
totaal aantal broedparen hoger uit (48.798 i.p.v. 48.688) doordat in sommige kleinere woonkernen het aantal berekende broed-
paren is verhoogd tot 25 wanneer hier minder dan 25 broedparen berekend zijn. 

Gemeente Land opper-
vlakte (km2) 

Opp. Woonker-
nen km2 

% van totaal 
opp. woonker-

nen 

Broedparen 
HM 

Broedparen 
GZ 

Amersfoort 62,62 34,42 10,64% 4.861 1.215 

Baarn 32,54 7,59 2,35% 1.072 268 

Bunnik 36,97 3,87 1,20% 547 137 

Bunschoten 30,38 5,54 1,71% 782 196 

De Bilt 66,12 12,43 3,84% 1.755 439 

De Ronde Venen  99,92 12,26 3,79% 1.753 433 

Eemnes 31,04 3,5 1,08% 494 124 

Houten 54,94 13,58 4,20% 1.918 479 

IJsselstein 21,07 6,43 1,99% 908 227 

Leusden 58,54 6,84 2,11% 966 241 

Lopik 75,57 9,38 2,90% 1.325 331 

Montfoort 37,57 4,6 1,42% 650 162 

Nieuwegein 23,51 19,79 6,12% 2.795 699 

Oudewater 38,9 2,68 0,83% 397 95 

Renswoude 18,4 1,12 0,35% 158 40 

Rhenen 42,08 5,23 1,62% 739 185 

Soest 46,24 11,07 3,42% 1.563 391 

Stichtse Vecht 96,1 12,26 3,79% 1.762 433 

Utrecht 93,83 64,68 19,99% 9.134 2.283 

Utrechtse Heuvelrug 132,01 14,74 4,56% 2.090 521 

Veenendaal 19,46 15,93 4,92% 2.250 562 

Vijfheerenlanden 146,41 19,17 5,93% 2.728 677 

Wijk bij Duurstede 47,62 4,72 1,46% 667 167 

Woerden 88,57 10,22 3,16% 1.453 361 

Woudenberg 36,53 3,14 0,97% 443 111 

Zeist 48,51 18,34 5,67% 2.590 647 

Totaal provincie 1.485,45 323,53 100,00% 45.798 11.422 

  



Ecologisch Adviesbureau Viridis | Advies pre-SMP Provincie Utrecht 10 

 
Figuur 3.2 | Overzicht van het aantal broedparen van huismus (45.798) in de provincie Utrecht verdeeld over het oppervlakte 
van de bebouwde omgeving voor iedere woonkern in een gemeente. Berekening op basis van 140 broedparen per km2. Bijlage 
E geeft dezelfde aantallen met voor elke woonkern in de gemeentes het aantal kolonies. 
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Figuur 3.3 | Overzicht van het aantal broedparen van gierzwaluw (11.422) in de provincie Utrecht verdeeld over het oppervlakte 
van de bebouwde omgeving voor iedere woonkern in een gemeente. Berekening op basis van 35 broedparen per km2. Bijlage E 
geeft dezelfde aantallen met voor elke woonkern in de gemeentes het aantal kolonies.
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Bijlage A. Broedparen per woonkern 
 
 
 
Tabel E | Overzicht van de verdeling van het aantal broedparen van huismus (HM) en gierzwaluw (GZ) per gemeente en per 
woonkern op basis van het oppervlakte van de woonkern in km2. Voor huismus geldt een minimum van 25 broedparen in een 
woonkern, voor 16 woonkernen is het berekende aantal broedparen opgevoerd tot 25.  

Gemeente Woonkern  Opper-
vlakte 

bouwing 
km2 

% totaal 
opper-

vlakte be-
bouwing 

HM GZ  

Amersfoort Amersfoort  34,42 10,64% 4.861 1.215  

Baarn Baarn  6,55 2,02% 925 231  

Baarn Lage vuursche  0,26 0,08% 37 9  

Baarn Amperpoort Sherpa  0,78 0,24% 110 28  

Bunnik Bunnik  2,03 0,63% 287 72  

Bunnik Odijk  1,23 0,38% 174 43  

Bunnik Werkhoven  0,61 0,19% 86 22  

Bunschoten Bunschoten  5,22 1,61% 737 184  

Bunschoten Eemdijk  0,32 0,10% 45 11  

De Bilt Westbroek  0,75 0,23% 106 26  

De Bilt Maartensdijk  1,14 0,35% 161 40  

De Bilt Groenekan/ Nieuwe Wetering  0,67 0,21% 95 24  

De Bilt Hollandse rading  0,66 0,20% 93 23  

De Bilt De Bilt-Bilthoven  9,21 2,85% 1.301 325  

De Ronde Venen Mijdrecht  4,81 1,49% 679 170  

De Ronde Venen De Hoef  0,11 0,03% 25 4  

De Ronde Venen Amstelhoek  0,95 0,29% 134 34  

De Ronde Venen Vinkeveen  2,45 0,76% 346 86  

De Ronde Venen Waverveen  0,09 0,03% 25 3  

De Ronde Venen Wilnis  1,81 0,56% 256 64  

De Ronde Venen Abcoude  1,79 0,55% 253 63  

De Ronde Venen Baambrugge  0,25 0,08% 35 9  

Eemnes Eembrugge  0,33 0,10% 47 12  

Eemnes Eemnes  3,17 0,98% 448 112  

Houten Houten  10,61 3,28% 1.498 375  

Houten t Goy   0,37 0,11% 52 13  

Houten Molenbuurt  0,24 0,07% 34 8  

Houten Tull en 't Waal  1,06 0,33% 150 37  

Houten Schalkwijk  1,30 0,40% 184 46  

IJsselstein IJsselstein  6,43 1,99% 908 227  

Leusden Achterveld  0,70 0,22% 99 25  

Leusden Leusden  6,14 1,90% 867 217  
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Tabel E-vervolg | Overzicht van de verdeling van het aantal broedparen van huismus (HM) en gierzwaluw (GZ) per gemeente en 
per woonkern op basis van het oppervlakte van de woonkern in km2. Voor huismus geldt een minimum van 25 broedparen in 
een woonkern, voor 16 woonkernen is het berekende aantal broedparen opgevoerd tot 25. 

Gemeente Woonkern  Opper-
vlakte 
bouwing 
km2 

% totaal 
opper-
vlakte be-
bouwing 

HM GZ  

Lopik Lopik - Graaf  1,41 0,44% 199 50  

Lopik Uitweg  1,00 0,31% 141 35  

Lopik Lopikerkapel  1,04 0,32% 147 37  

Lopik Jaarsveld  0,31 0,10% 44 11  

Lopik Wielsekade  0,85 0,26% 120 30  

Lopik Cabauw  0,89 0,28% 126 31  

Lopik Zevender  0,51 0,16% 72 18  

Lopik Benschop  1,53 0,47% 216 54  

Lopik Polsbroek  0,24 0,07% 34 8  

Lopik Polsbroekerdam  1,60 0,49% 226 56  

Montfoort Montfoort & Blokland  3,22 1,00% 455 114  

Montfoort Linschoten & Cattenbroek  1,38 0,43% 195 49  

Nieuwegein Nieuwegein  19,79 6,12% 2.795 699  

Oudewater Hekendorp  0,08 0,02% 25 3  

Oudewater Oudewater  2,46 0,76% 347 87  

Oudewater Papekop  0,14 0,04% 25 5  

Renswoude Renswoude  1,12 0,35% 158 40  

Rhenen Achterberg  0,38 0,12% 54 13  

Rhenen Remmerden  0,48 0,15% 68 17  

Rhenen Elst  1,70 0,53% 240 60  

Rhenen Rhenen  2,67 0,83% 377 94  

Soest Soest   8,64 2,67% 1.220 305  

Soest Soesterberg  2,43 0,75% 343 86  

Stichtse Vecht Maarsseveen  0,22 0,07% 31 8  

Stichtse Vecht Maarssen   3,13 0,97% 442 111  

Stichtse Vecht Breukelen  2,40 0,74% 339 85  

Stichtse Vecht Portengense Brug  0,12 0,04% 25 4  

Stichtse Vecht Loenen a/d Vecht  0,87 0,27% 123 31  

Stichtse Vecht Kerklaan  0,06 0,02% 25 2  

Stichtse Vecht Nieuwer ter Aa  0,15 0,05% 25 5  

Stichtse Vecht Kockengen  0,61 0,19% 86 22  

Stichtse Vecht Vreeland  0,46 0,14% 65 16  

Stichtse Vecht Nigtevecht  0,38 0,12% 54 13  

Stichtse Vecht Nieuwersluis  0,22 0,07% 31 8  

Stichtse Vecht Tienhoven  0,16 0,05% 25 6  

Stichtse Vecht Loenersloot  0,20 0,06% 28 7  

Stichtse Vecht Maarssenbroek  3,28 1,01% 463 116  

Utrecht Utrecht  64,68 19,99% 9.134 2.283  
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Tabel E-vervolg | Overzicht van de verdeling van het aantal broedparen van huismus (HM) en gierzwaluw (GZ) per gemeente en 
per woonkern op basis van het oppervlakte van de woonkern in km2. Voor huismus geldt een minimum van 25 broedparen in 
een woonkern, voor 16 woonkernen is het berekende aantal broedparen opgevoerd tot 25. 

Gemeente Woonkern  Opper-
vlakte 
bouwing 
km2 

% totaal 
opper-
vlakte be-
bouwing 

HM GZ  

Utrechtse heuvelrug Doorn  3,67 1,13% 518 130  

Utrechtse heuvelrug Driebergen  5,59 1,73% 789 197  

Utrechtse heuvelrug Leersum  1,82 0,56% 257 64  

Utrechtse heuvelrug Amerongen  1,32 0,41% 186 47  

Utrechtse heuvelrug Overberg  0,12 0,04% 25 4  

Utrechtse heuvelrug Maarn  1,78 0,55% 251 63  

Utrechtse heuvelrug Maarsbergen  0,45 0,14% 64 16  

Veenendaal Veenendaal  15,93 4,92% 2.250 562  

Vijfheerenlanden Leerdam  5,90 1,82% 833 208  

Vijfheerenlanden Kedichem  0,18 0,06% 25 6  

Vijfheerenlanden Schoonrewoerd  0,39 0,12% 55 14  

Vijfheerenlanden Vianen - Hagestein  8,21 2,54% 1.159 290  

Vijfheerenlanden Everdingen  0,25 0,08% 35 9  

Vijfheerenlanden Zijderveld  0,21 0,06% 30 7  

Vijfheerenlanden Lexmond  0,48 0,15% 68 17  

Vijfheerenlanden Ameide  0,88 0,27% 124 31  

Vijfheerenlanden Tienhoven - Ameide  0,14 0,04% 25 5  

Vijfheerenlanden Meerkerk  0,84 0,26% 119 30  

Vijfheerenlanden Hei en boeikoop  0,30 0,09% 42 11  

Vijfheerenlanden Leerbroek  0,79 0,24% 112 28  

Vijfheerenlanden Middelkoop  0,17 0,05% 25 6  

Vijfheerenlanden Nieuwland  0,15 0,05% 25 5  

Vijfheerenlanden Achterdijk  0,18 0,06% 25 6  

Vijfheerenlanden Broek  0,10 0,03% 25 4  

Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede  3,52 1,09% 497 124  

Wijk bij Duurstede Cothen  0,70 0,22% 99 25  

Wijk bij Duurstede Langbroek  0,50 0,15% 71 18  

Woerden Woerden  8,01 2,48% 1.131 283  

Woerden Harmelen  1,08 0,33% 153 38  

Woerden Kamerik  0,60 0,19% 85 21  

Woerden Kanis  0,11 0,03% 25 4  

Woerden Zegveld  0,42 0,13% 59 15  

Woudenberg Woudenberg  3,14 0,97% 443 111  

Zeist Den Dolder  1,70 0,53% 240 60  

Zeist Zeist – Huis ter Heide  15,90 4,91% 2.245 561  

Zeist Austerlitz  0,74 0,23% 104 26  

Totaal 
 

 323,53 100,00% 45.798 11.422  
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Memo 
 
Aan: Provincie Utrecht  
Per e-mail verzonden aan: mirjam.vijfhuize@provincie-utrecht.nl en  
Wendy.van.Poppel@provincie-utrecht.nl  
Datum: 7 juni 2021 
Betreft: Interpretatie uitspraak ABRvS Gedragscode NOM 
 
Aan mij is de vraag voorgelegd:  
 

Heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) in de uitspraak 
van 21 april 2021 het onmogelijk gemaakt om bij de verlening van een ontheffing Wet 
natuurbescherming (Wnb) in verband met mogelijke overtreding van hoofdstuk 3 
soortbescherming gebruikt te maken van modelmatige berekeningen? Of is het op basis 
van deze uitspraak noodzakelijk dat exact bekend is welke verblijfplaatsen ergens zitten 
of mag dat modelmatig ingeschat worden? 

 
 
Antwoord: 
 

In de uitspraak van de ABRvS d.d. 21 april 2021 wordt geen uitdrukkelijk antwoord op 
de gestelde vraag gegeven, dat betekent ook dat op grond van deze uitspraak niet kan 
worden gezegd dat het in kaart brengen van de staat van instandhouding en het effect 
op soorten niet met een modelmatige berekening mag plaatsvinden.  

 
Van belang daarbij is dat in Utrecht op basis van in de literatuur bekende vleermuisdichtheden een 
Utrechtse populatie vleermuissoorten berekend is. Daarmee zijn aantallen paarverblijven, 
zomerverblijfplaatsen, kraamverblijven ingeschat per woonkern. Viridis heeft hier voor de provincie het 
werk geleverd en deze berekeningen worden door andere ecologen ook reëel beoordeeld. Per woonkern 
heeft de provincie met een GIS-viewer in kaart gebracht hoeveel relevante gevels beschikbaar zijn 
(bouwjaar, energielabel, etc.) en bepaald dat 15% hiervan zou mogen worden geïsoleerd door particulieren 
zonder aanvullend onderzoek. De populatieberekening volstaat daar naar jullie oordeel. Als die 15% met 
deze theoretische benadering wordt geïsoleerd dan is de verwachte ecologische aantasting ook te 
berekenen. De provincie Utrecht begrenst het aantal deelnemende particulieren dus, én stellen de 
ontheffing pre-SMP op grond van deze theoretische benadering slechts voor twee jaar beschikbaar. In jullie 
beleving is een populatieberekening en een verwachte ecologische aantasting een kansrijk alternatief voor 
volledig onderzoek. 
 
De Gedragscode NOM zoals aan de orde in de uitspraak van de ABRvS d.d. 21 april 2021 voorzag in het 
geheel niet in een inschatting van de populaties en niet in een analyse van het mogelijk effect van de 
handelingen op die populaties.  
 
In dit memo is een analyse opgenomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (verder ook: ABRvS) van 21 april 2021 inzake de Gedragscode Nul op de Meter (verder ook: 
NOM).  
 
 
Conclusies uit de uitspraak ABRvS d.d. 21 april 2021 (201900294/1/R2) (Gedragscode NOM) 

“21.3 De Afdeling realiseert zich dat deze uitspraak de vraag oproept of het alleen in theorie 
mogelijk is om een gedragscode goed te keuren voor handelingen die worden verricht in het kader 
van NOM-renovaties. Zij hecht eraan op te merken dat zij het ook in de praktijk wel degelijk 
mogelijk acht dat voor deze handelingen een gedragscode wordt opgesteld die voor goedkeuring 
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in aanmerking komt. De hiervoor onder 21 vermelde tekortkomingen geven aanknopingspunten 
voor het opstellen van een dergelijke gedragscode. 

Centraal daarbij staat dat de minister bij het nemen van het goedkeuringsbesluit over de informatie 
moet beschikken die nodig is om te kunnen beoordelen of de gedragscode voldoet aan de eisen 
van de Wnb en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Wanneer een gedragscode voorziet in een werkwijze 
die niet uitsluit dat één of meer van de verbodsbepalingen van de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wnb 
worden overtreden en geen beperkingen stelt aan die handelingen, is de (I) onderzoekslast om aan 
de benodigde informatie te komen, zeer groot. 

De initiatiefnemer kan echter ook in overweging nemen om te kiezen voor (II) een werkwijze die 
geheel of gedeeltelijk voorkomt dat de verbodsbepalingen van de artikelen 3.1 en 3.5 van de Wnb 
worden overtreden. De minister hoeft immers alleen aan de hand van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
te beoordelen of geen bevredigende alternatieven bestaan voor zover een gedragscode voorziet in 
overtredingen van deze verbodsbepalingen. 

Verder kan de initiatiefnemer in overweging nemen om te kiezen voor (III) het beperken van de 
reikwijdte van de gedragscode, bijvoorbeeld door (IIIa) grenzen te stellen aan de aantallen en de 
locaties van de handelingen en/of de overtredingen. Met bijvoorbeeld gedragscodes per gebied kan 
de vereiste informatie over de aanwezigheid van soorten en de gecumuleerde gevolgen van de 
handelingen voor die soorten (IV) gedetailleerder in kaart worden gebracht, terwijl een 
gestandaardiseerde aanpak van de renovaties daarmee niet op voorhand onmogelijk wordt.” 
(onderstrepingen en nummering I, II etc. van auteur) 

Indien de conclusie van de ABRvS voor een Gedragscode uitdrukkelijk is dat dit mogelijk moet zijn in de 
praktijk, geldt dat zeker voor een (pre-)SMP waarbij in ieder geval geldt dat de schaal veel beperkter is. 
Juist de aandachtpunten die de ABRvS hier noemt (onder II, III, IV) kunnen in geval van een (pre-)SMP 
worden doorgevoerd.  

Het (pre-)SMP dient in dat geval: (i) zoveel mogelijk uit te sluiten dat overtreding van een verbodsbepaling 
voor alle soorten kan optreden. Dit kan door mitigerende maatregelen te treffen, een mitigerende 
maatregel voorkomt volledig dat een verbodsbepaling wordt overtreden1; (ii) het aantal te renoveren 
woningen te maximeren, dat is het geval voor dit pre-SMP; (iii) locaties (een geografische afbakening) 
waar de handelingen mogen plaatsvinden te beperken (is het geval bij dit pre-SMP); en ten slotte dient  
(iv) de aanwezigheid van soorten en de effecten daarop in kaart gebracht te worden. De vraag of  
veldonderzoek hiervoor essentieel is of dat modelmatig onderzoek kan worden uitgevoerd, wordt in deze 
uitspraak niet beantwoord.  

In kaart brengen aanwezigheid van soorten en effecten daarop 

Uit de uitspraak van de ABRvS d.d. 21 april 2021 volgt dat in beginsel verplicht is om een (i) inschatting 
te maken van het aantal voortplantings- en rustplaatsen dat zal worden vernield en vervolgens een (ii) 
analyse te maken van de staat van instandhouding op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Vervolgens 
dient (iii) geëvalueerd te worden wat de impact is van de afwijking op lokaal niveau, op basis waarvan 

 
1 Indien het natuurvrij maken een daadwerkelijke mitigerende maatregel is en voorkomt dat er een verbodsbepaling 
wordt overtreden is geen ontheffing vereist. Maar ook als compenserende maatregel kan een maatregel zoals 
natuurvrij maken tot de conclusie leiden dat de svi niet wordt aangetast. De ABRvS overweegt in de uitspraak van 21 
april 2021:  
“Weliswaar mocht de minister de hiervoor onder 9.3 vermelde maatregelen in de Gedragscode betrekken bij de 
beoordeling van de vraag of de ingrepen waardoor voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen worden vernield 
geen afbreuk doen aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding, maar die maatregelen kunnen in de 
vorm waarin zij nu in de Gedragscode zijn opgenomen, naar oordeel van de Afdeling die conclusie niet dragen. 
Daartoe is het volgende van belang.” 
Het is in theorie dus – ook volgens de ABRvS mogelijk dat maatregelen voldoende waarborgen dat geen afbreuk wordt 
gedaan aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding. Dit biedt een mogelijkheid voor het (pre-)SMP.  
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geëvalueerd kan worden wat de impact is op de staat van instandhouding op het regionaal en nationaal 
niveau. Of de onderzoeken (ii) en (iii) op basis van een inschattingsmodel kunnen plaatsvinden (of juist 
op basis van gedetailleerd veldonderzoek dienen te worden verricht), wordt uit de uitspraak niet 
duidelijk. Uit de uitspraak kan niet de conclusie worden getrokken dat een modelmatige berekening van 
de staat van instandhouding (ii) en het effect op de soort (iii) niet mogelijk is.  

De enige kanttekening die ik hierbij wil maken is dat de ABRvS overweegt: “en de gecumuleerde 
gevolgen van de handelingen voor die soorten gedetailleerder in kaart worden gebracht”. Let echter wel, 
in de Gedragscode is dit in het geheel niet in kaart gebracht, het gedetailleerder in kaart brengen zegt 
dus niet dat dit op grond van een model niet mogelijk is. Het moet beter (gedetailleerder).  

Uit de overwegingen in de uitspraak volgt dat een ‘QuickScan’2 die wordt uitgevoerd in het kader van het 
inventariseren van verblijfplaatsen onvoldoende wordt geacht. Daarbij speelt een rol dat de QuickScan 
niet verplicht tot nader onderzoek als er verblijfplaatsen worden waargenomen of een locatie potentieel 
geschikt is voor vleermuizen. Ook wordt niet gewerkt met bepaalde perioden waarin het onderzoek 
(winter) onvoldoende informatie kan opleveren. Ook de vervolgstappen (na de Quickscan) liggen niet 
vast in de Gedragscode maar worden nader ingevuld door een ecoloog.3 Door de QuickScan en/of het 
vervolg daarvan anders te regelen staat op grond van deze uitspraak niet vast dat niet met een 
QuickScan kan worden gewerkt. Daarnaast is van groot belang dat ook volgt uit de uitspraak dat “het 
ongeschikt maken van bestaande slaapplaatsen van vleermuizen in principe een effectieve maatregel is 
die voorkomt dat vleermuizen ingesloten raken.” Dat betekent een mitigerende maatregel. In de 
Gedragscode is echter onvoldoende verzekerd dat deze maatregel wordt getroffen voor “alle vleermuizen 
die in de te renoveren woningen aanwezig zijn.” Een ander probleem dat de ABBRVS daarin ziet is ”en 
wordt deze maatregel daardoor mogelijk niet voor alle relevante plekken getroffen”. Door de maatregel 
dus wel voor alle plekken te treffen wordt dit aangestipte probleempunt ook weggenomen. 
 
”12.5 Zoals volgt uit wat hiervoor onder 9.5 is overwogen, is niet verzekerd dat met de omgevingscheck 
in alle gevallen die onder de reikwijdte van de Gedragscode vallen een representatief beeld wordt 

 
2 Uit de uitspraak: “9.5.   Naar het oordeel van de Afdeling heeft Sevon aannemelijk gemaakt dat niet is verzekerd dat 
de door de deskundige te verrichten omgevingscheck in alle gevallen die onder de reikwijdte van de Gedragscode 
vallen een representatief beeld van de aanwezigheid van vleermuizen zal opleveren. ” 
3 Uit de uitspraak: “De omgevingscheck is namelijk volgens de Gedragscode een QuickScan, dat wil zeggen naar zijn 
aard een globaal indicatief onderzoek, dat erop is gericht om de situatie in en om het projectgebied te verkennen en te 
onderzoeken of de kans reëel is dat sprake is van een bijzondere situatie. De QuickScan is er dus niet op gericht om in 
kaart te brengen waar en hoeveel vleermuizen zich precies in de te renoveren woningen bevinden. In dit verband acht 
de Afdeling ook relevant dat, naar Sevon heeft gesteld en de minister niet heeft weersproken, met een 
literatuuronderzoek en een éénmalig veldbezoek in de winter niet kan worden vastgesteld of vleermuizen ergens een 
zomerverblijfplaats hebben of omgekeerd, en dat voor diverse soorten vleermuizen niet aan de hand van de 
buitenkant van gebouwen kan worden bepaald of zij daarin wel of niet een verblijfplaats hebben. Voor zover de 
minister naar voren heeft gebracht dat het in procedures voor Wnb-ontheffingen gebruikelijk is om een QuickScan te 
verrichten, heeft Sevon terecht daartegenover gesteld dat het daarin ook gebruikelijk is om nader onderzoek te 
verrichten om een preciezer beeld te krijgen als uit een QuickScan volgt dat ergens vleermuizen worden 
waargenomen of een locatie potentieel geschikt blijkt voor vleermuizen, zoals in beginsel de woningen waarover de 
Gedragscode gaat. De Gedragscode voorziet echter niet in een verplichting om, ook niet als ergens 
vleermuizen worden waargenomen of als de te renoveren woningen potentieel geschikt blijken voor 
vleermuizen, nader te onderzoeken welke verblijfplaatsen aanwezig zijn. 
 
9.6.    “Sevon heeft niet betwist dat het ongeschikt maken van bestaande slaapplaatsen van vleermuizen in 
principe een effectieve maatregel is die voorkomt dat vleermuizen ingesloten raken. Het is echter om twee 
redenen onvoldoende verzekerd dat deze maatregel wordt getroffen voor alle vleermuizen die in de te 
renoveren woningen aanwezig zijn. Ten eerste staat, zoals blijkt uit wat hiervoor is overwogen, niet vast dat in 
alle gevallen een representatief beeld van de aanwezige vleermuizen en hun verblijfplaatsen is verkregen en wordt 
deze maatregel daardoor mogelijk niet voor alle relevante plekken getroffen. Ten tweede schrijft de Gedragscode ook 
niet bindend voor dat deze maatregel moet worden getroffen voor alle aanwezige vleermuizen, maar worden de keuze 
om deze maatregel te treffen en de precieze invulling daarvan overgelaten aan de door de initiatiefnemer in te huren 
deskundige ecoloog.” 
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verkregen van de aanwezigheid van de voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen, en welke 
specifieke functies zij voor hoeveel vleermuizen vervullen. Daarom is niet uitgesloten dat de 
omgevingsplannen op een onvolledig beeld van de situatie worden gebaseerd.”  

De Afdeling overweegt uitdrukkelijk dat indien mitigerende maatregelen voldoende waarborgen dat 
plaatselijk per saldo geen verlies optreedt, de handelingen per definitie geen afbreuk doen aan het 
streven een gunstige staat van instandhouding te bereiken.  

Uit r.o 13.5 en r.o 20.3 volgt wel dat in het kader van de afweging of bevredigende alternatieve 
oplossingen openstaat, vereist is te weten hoeveel voortplantings- en rustplaatsen zullen worden 
beschadigd, let wel het is niet noodzakelijk dit te onderzoeken indien er geen verbodsbepalingen worden 
overtreden. Er wordt niet overwogen dat dit niet kan worden gebaseerd op een modelmatige berekening.  

Staat van instandhouding – Vleermuis in het kader van de alternatievenafweging 

“De minister moet daartoe bij het nemen van het goedkeuringsbesluit op het relevante lokale, 
regionale, landelijke of grensoverschrijdende niveau of niveaus vaststellen wat de staat van 
instandhouding van de populaties van de betrokken vleermuissoorten is en, vervolgens, wat de 
geografische en demografische impact is die de overtredingen daarop kunnen hebben. De 
minister moet in beginsel de impact van de overtredingen beoordelen op het niveau van het 
grondgebied van een plaatselijke populatie om vast te stellen wat het - cumulatieve - effect ervan 
is op de staat van instandhouding van de betrokken populatie op grotere schaal.” 

Volgens het goedkeuringsbesluit en de Gedragscode zullen naar verwachting jaarlijks 50.000 tot 
200.000 NOM-renovaties plaatsvinden. De Afdeling stelt vast dat (i) geen inschatting voorhanden is 
van het aantal voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen dat zal worden vernield door de 
handelingen die onder reikwijdte van de Gedragscode vallen. Ook blijkt uit het goedkeuringsbesluit niet 
dat daaraan een analyse van de staat van instandhouding van de relevante lokale, regionale en/of 
nationale populaties van de betrokken vleermuissoorten ten grondslag ligt. Verder blijkt daaruit niet dat 
de minister inzicht heeft verkregen in de impact van het onbekende aantal afwijkingen op het niveau van 
lokale populaties vleermuizen. Er ontbreekt daardoor ook een beoordeling van het - cumulatieve - effect 
van de impact op de staat van instandhouding van de betrokken populaties op grotere schaal. Er is ook 
anderszins geen onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat onder de categorale uitzondering die met het 
goedkeuringsbesluit van kracht wordt, geen handelingen vallen die afbreuk doen aan het streven naar 
een goede staat van instandhouding van de betrokken populaties van de beschermde vleermuissoorten. 
Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat in de Gedragscode en het goedkeuringsbesluit het aantal 
voortplantings- en rustplaatsen dat mag worden vernield, niet is gemaximeerd. De toegestane 
overtredingen van artikel 3.5, vierde lid, van de Wnb zijn evenmin beperkt tot bepaalde populaties, 
regio’s of seizoenen. Dergelijke beperkingen zouden ervoor kunnen zorgen dat het gecumuleerde effect 
van individuele afwijkingen geen afbreuk doet aan de instandhouding of het herstel van de populaties van 
de betrokken soorten in een gunstige staat van instandhouding (arrest beheerjacht wolven, punt 62). 

Ik lees dit zo dat (i) voor het aantal vernielde voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen volstaat 
een inschatting (derhalve geen volledig onderzoek); (ii) de staat van instandhouding dient niet alleen op 
lokaal niveau, maar ook op hoger schaalniveau worden vastgesteld door middel van een analyse. Uit de 
uitspraak volgt niet dat een analyse niet een inschatting kan inhouden. Let wel bij bijvoorbeeld 
windparken wordt altijd gewerkt met modelmatige berekeningen voor mogelijke aanvaringsslachtoffers. 
Dit is eerder niet door de ABRvS onmogelijk gemaakt. Uitgangspunt dient dan steeds een worst case 
benadering te zijn, naar mijn inzicht. Het gaat bij de Gedragscode mis omdat er geen inschatting is 
gemaakt van vernielde voortplantings- en rustplaatsen, en geen analyse is gemaakt van de 
lokale/nationale staat van instandhouding, zodat geen inzicht kon worden verkregen van de impact op de 
staat van instandhouding. Als bij het pre-SMP wel een inschatting kan worden gemaakt van vernielde 
voortplantings- en rustplaatsen, en een analyse van het effect op de staat van instandhouding dan is ze 
werkwijze niet op voorhand onhoudbaar op grond van de uitspraak. 
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Uitgangspunten 

Van belang is om vooraf vast te stellen dat (i) de uitspraak van de ABRvS d.d. 21 april 2021 ziet op een 
Gedragscode goedgekeurd op grond van de Wnb door de minister; (ii) Aan de orde is in dit geval een 
zogenaamd pre-soorten managementplan (verder ook: pre-SMP) dat (iii) voorafgaat aan een 
definitief/definitiever SMP vanuit de verschillende gemeenten. Zowel het SMP als het pre-SMP zijn geen 
figuren die letterlijk zijn ontleend aan de Wnb. Een SMP betreft in feite een bundel van ontheffingen op 
grond van hoofdstuk 3 Wnb. GS van de provincie is het bevoegd gezag voor het verleend van ontheffing 
op grond van de Wnb.  

Een Gedragscode is niet hetzelfde als een SMP of pre-SMP. Voor een Gedragscode geldt een speciale 
regeling in de Wnb (art 3.31 ev. Wnb) De criteria waaraan een Gedragscode dient te voldoen, zijn in grote 
lijnen gelijk met de criteria die gelden voor een SMP/ontheffing. De verschillen zijn niet van cruciaal belang 
maar dienen bij de beoordeling van een SMP wel in ogenschouw te worden genomen. Een SMP is een 
‘gewone’ ontheffing voor de Wnb vanuit juridisch oogpunt.  
 
Essentieel onderdeel van de methodiek van het pre-SMP is een handreiking “Natuurvriendelijk isoleren”. 
Hiermee kan de isolatiebranche een werkwijze toepassen waarmee wordt voorkomen dat vleermuizen 
worden gedood of nesten van broedende vogels worden verstoord. Zo valt op te maken uit het SMP. Deze 
zinsnede lijkt erop te duiden dat niet voor alle verbodsbepalingen voor alle soorten geldt dat het SMP een 
overtreding van de verbodsbepalingen voorkomt.  

Idee is dat het ‘pre-SMP’ en het ‘natuurvriendelijk isoleren’ door de isolatiebranche samen de weg vrij 
maken voor de provincie om een gebiedsgerichte ontheffing van de Wnb aan gemeenten te verlenen 
waarmee particuliere isolatie in die gemeenten nader wordt uitgewerkt. Idee is daarnaast dat deze 
ontheffingen (pre-SMP) maximaal 2 jaar gelden. Deze periode is de tijd die het opstellen van een volledig 
SMP maximaal kost. Aan deze tijdelijke ontheffing voor het pre-SMP is de voorwaarde gekoppeld dat er in 
die gemeente direct gestart wordt met het opstellen van een volledig SMP. 

*** 
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SOORTENMANAGEMENTPLAN (SMP)

Gebiedsgerichte ontheffingen en soortenmanagementplannen

Als gemeente, woningcorporatie of projectontwikkelaar krijg je ook bij (ver)bouwen in de bebouwde omgeving 
te maken met allerlei wetgeving, zoals de Wet natuurbescherming (Wnb). Bij elk project moet je dan in principe 
een ontheffing aanvragen. Om te voorkomen dat je vele individuele aanvragen moet doen, is er een gebieds-
gerichte ontheffing. Hier lees je alles wat je daarover moet weten. 

Wet natuurbescherming
De Wnb doet door de naam vaak denken aan het buitengebied, maar geldt ook bij de meeste ruimtelijke 
ingrepen in de gebouwde omgeving. Ook in de stad leven verschillende beschermde soorten dieren en 
planten. Bij renovatie, isolatie, sloop, aanleg van wegen, bedrijventerreinen, woonwijken en bijvoorbeeld 
groenonderhoud moet je dus rekening houden met deze wet. 

Kort gezegd: de Wnb verbiedt het doden en verwonden van beschermde soorten en het wegnemen van 
hun verblijfplaatsen. In de gebouwde omgeving zijn de beschermde soorten waar het om gaat vooral vleer-
muizen, gierzwaluwen en huismussen. Niet iedereen beseft het, maar in het grootste deel van de woningen 
leeft één of meerdere van deze soorten.

Wat betekent dit in de praktijk?
Op basis van de wet moet je eerst een ecologische quick scan en daarna een uitgebreid ecologisch onder-
zoek naar de aanwezigheid van deze soorten laten uitvoeren. Voor veel soorten kan dat alleen in de warmere 
maanden van het jaar, wat vraagt om een zorgvuldige planning. Daarnaast zijn ecologische onderzoeken 
intensief en daardoor prijzig. 

Als uit onderzoekt blijkt dat de genoemde soorten aanwezig zijn, moet je een ontheffingsprocedure starten. 
Hier zitten legeskosten aan vast, maar ook een proceduretijd voor toetsing. Ook dit vraagt dus om een goede 
planning. Of je daadwerkelijk een ontheffing krijgt, hangt af van de aangetroffen soorten en de voorgestelde 
maatregelen. Na het krijgen van een ontheffing is de aanvrager niet meer gebonden aan deze wet, op 
voorwaarde dat je voorzorgsmaatregelen treft en de weggenomen verblijfplaatsen op een andere plek 
compenseert. 

Belangrijk: deze eisen gelden voor elke ruimtelijke ingreep en voor iedere partij. Dus voor zowel de  
grotere projecten van projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten, als particulieren die hun  
huis isoleren of een dakkapel plaatsen.
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Gebiedsgerichte ontheffing
In theorie moet je dit proces dus voor elke afzonderlijke ruimtelijke ingreep doorlopen. Een hoop werk en 
prijzig. Maar dit kan uiteraard slimmer. Zeker met het oog op de gewenste versnelling van de woningbouw 
en de energietransitie. De provincie Utrecht is sinds 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wnb 
en stimuleert sinds dat moment de zogeheten gebiedsgerichte ontheffingen. Eén ontheffing voor de hele 
gemeente, voor de duur van 10 jaar voor álle ruimtelijke plannen van álle partijen.

Hoe werkt dit? Als gemeente vraag je voor alle mogelijke ruimtelijke ingrepen binnen je grondgebied één 
ontheffing aan bij de provincie. Dit op basis van één grootschalig, gemeentebreed ecologisch onderzoek. 
Deze ontheffing is dus niet projectgericht, maar gebiedsgericht. De provincie verleent één gebiedsgerichte 
ontheffing aan de gemeente die tot 10 jaar geldig kan zijn. Voor al die projecten geldt dus geen losse 
onderzoeks- en ontheffingsplicht. 

Gemeente als ontheffinghouder 
Als gemeente ben je ontheffinghouder en kun je jouw inwoners, ondernemers en woningcorporaties gebruik 
laten maken van deze ontheffing. Dat gebeurt via een meldingssysteem. Het is aan jou als gemeente om te 
bepalen aan welke gebruikers je de ontheffing door wil schrijven en voor welke ruimtelijke ingrepen. In verband 
met de voortgang van de woningbouw en verduurzaming raden wij aan de ontheffing voor alle initiatiefnemers 
open te stellen, voor zo veel mogelijk ruimtelijke ingrepen.
 
De gemeente bepaalt ook in welk gebied de ontheffing geldt: alleen het stedelijk gebied of juist (ook) het 
landelijk gebied. Uiteraard adviseren wij als provincie de gemeenten daar graag over. 

Eis voor ontheffing: soortenmanagementplan 
Om een reguliere ontheffing voor de Wnb te krijgen moet je voldoen aan een “wettelijk belang”. Hier is bijvoor-
beeld sprake van als het project een “zwaarwegend maatschappelijk doel” dient. Bij individuele projecten is 
hier vaak geen sprake van en is ontheffing dus niet mogelijk. Met een gebiedsgerichte ontheffing ondervang 
je dat probleem. Dat werkt zo: als je als gemeente maatregelen neemt om de biodiversiteit langdurig te 
beschermen én verbeteren, dan is dit de wettelijke grond om een gebiedsgerichte ontheffing te krijgen. 
Het beschermen van flora en fauna is namelijk één van de bij wet erkende belangen. Je moet dan als 
gemeente wel een biodiversiteitsplan opstellen. Zo’n gemeentebreed biodiversiteitsplan noemen we een 
soortenmanagementplan (SMP). 

Als gemeente breng je dus jouw stadsnatuur in kaart én neemt maatregelen om deze fors te stimuleren
(“plussen”). Hierdoor is de biodiversiteit weerbaar genoeg om af en toe ruimtelijke ingrepen op te vangen 
(“minnen”). De balans slaat uiteindelijk door in het voordeel van de biodiversiteit, waardoor een ontheffing 
mogelijk is. Hierdoor kunnen ook kleinere projecten zonder “eigen” maatschappelijk belang doorgaan, 
zonder eigen onderzoeken en ontheffingsprocedure. 
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Hoe werkt ecologisch onderzoek en monitoring? 
Omdat je een gebiedsgerichte ontheffing voor alle mogelijke ruimtelijk ingrepen kunt inzetten, is een goed 
SMP gebaseerd op uitgebreid, jaarrond ecologisch onderzoek. Je moet de populaties in kaart laten brengen 
en dat betekent gedegen onderzoek.

Omdat een SMP de biodiversiteit moet stimuleren, is monitoring van de kwetsbare soorten tijdens de looptijd 
van de ontheffing van groot belang. Alleen door de populatietrends te volgen, kun je zien of de minnen en 
plussen nog in verhouding staan. Als het nodig is, kun je tussentijds bijsturen. 

Hoe zorg je voor plussen? 
Om te zorgen voor plussen qua biodiversiteit kun je denken aan maatregelen als het creëren van een valse 
spouwmuur voor het gemeentehuis om verblijfplaatsen voor vleermuizen te maken. Of het plaatsen van vogel-
kastjes op de bibliotheek of school. Een andere mogelijkheid is het verplichten van natuurinclusieve ontwerpen 
bij nieuwbouw. Dit vraagt om “groen denken” en het creëren van duurzame leefomstandigheden voor de 
kwetsbare soorten.
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Initiatiefnemers in jouw gemeente (woningcorporaties, ontwikkelaars, particulieren) die van de gebieds-
ontheffing gebruik willen maken, moeten in hun projecten dus maatregelen nemen om de kwetsbare soorten 
te beschermen. Ze mogen geen dieren doden en moeten alternatieve verblijfplaatsen aanbrengen. Een woning-
corporatie mag bijvoorbeeld alleen gebruik maken van de ontheffing als deze natuurvriendelijk werkt (periode 
en werkwijze) en bijvoorbeeld een aantal gierzwaluwkasten inbouwt in de projectwoningen. 

VOOR- EN NADELEN 

Voordelen
• (Kosten)efficiëntie: Eén gebiedsdekkend ecologisch onderzoek en één ontheffingsprocedure is efficiënter 

en op termijn goedkoper. 
• Planzekerheid: Omdat veel ruimtelijke projecten geen “bij wet erkend” belang dienen kunnen veel  

projecten niet doorgaan. Via een gebiedsgerichte ontheffing op basis van een SMP kan dat wél.  
Bovendien komen projecten niet in de knoop met de planning bij mogelijk tegenvallers in de onderzoeks- 
fase of vergunningverlening.

• Wabo-procedures zonder “Natuur”: Omdat “Natuur” al vergund is, hoeft het onderdeel “beschermde 
dieren en planten” niet aan te haken in de Wabo-procedure. Daardoor is er geen uitgebreide Wabo- procedure 
meer nodig en kan de Wabo-vergunning makkelijker verleend worden, zonder risico’s op zienswijzen. 

• Draagvlak voor natuur: De Wnb brengt voor individuele projecten veel kosten, tijd en onzekerheid 
met zich mee. Draagvlak voor natuur is daardoor vaak laag. Via een SMP wordt de biodiversiteit gericht 
beschermd en is het draagvlak vaak hoger doordat bewoners worden betrokken bij het vergroenen van hun 
leefomgeving.

• Populaties van beschermde soorten zijn duurzaam te behouden: De biodiversiteit wordt nu vaak  
niet gericht beschermd, maar vooral ad hoc bij specifieke ingrepen. Zijn populaties op den duur té kwets-
baar door vele “kleine minnetjes”, dan zijn ruimtelijke ingrepen niet meer te vergunnen. Een duurzame 
biodiversiteit is dus zowel in het belang van de natuur als in het belang van de ruimtelijke mogelijkheden 
voor ontwikkelingen. 

Kortom: Een SMP zorgt voor onze (stads-)natuur, ontlast burgers en ondernemers én versnelt bovendien 
woningbouw en verduurzaming.

Nadelen
• Het volledig in kaart brengen van de biodiversiteit in een gemeente kost tijd en geld. 
• De verantwoordelijkheid van de gemeente om de biodiversiteit te beschermen en verbeteren is  

gekoppeld aan de ontheffing. Daarbij komen verplichtingen zoals monitoring.

Beide nadelen zijn echter overkomelijk, zie hiervoor het kader met praktische informatie. 
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PRAKTISCHE INFORMATIE

Overleg met de provincie Utrecht

Wij stimuleren het opstellen van SMP’s, omdat wij dit als de best mogelijke oplossing zien om de 
wettelijke bescherming van de natuur te combineren met noodzakelijke woningbouw en verduurzaming. 
Tegelijkertijd zorgt het voor een extra plus op het gebied van biodiversiteit én ontzorgt het inwoners 
en ondernemers. Wij willen daarom actief meedenken in het opzetten van SMP’s. Bij een grootschalig 
onderzoek zoals een SMP, is vroegtijdig overleg met de provincie over reikwijdte, de benodigde “plus”, 
onderzoeksmethode en -inspanning van cruciaal belang.

Format SMP
Om jou als gemeente te helpen met het opstellen van een SMP, publiceren wij begin 2021 een uitgebreid  
format met daarin de eisen die wij stellen aan een kwalitatief goed onderbouwd SMP. Daarin werken 
we in detail uit welke onderzoeksinspanning nodig is en hoe je de biodiversiteit moet stimuleren en 
monitoren. 
 
Kosten en subsidie
De tijd en kosten voor het opstellen van een SMP en het uitvoeren van een grootschalig onderzoek is 
voor veel gemeenten een drempel. In de praktijk kan dit meevallen. Er zijn SMP’s die, van start opdracht-
verstrekking ecologisch onderzoek tot indienen ontheffingsaanvraag, slechts een jaar in beslag namen. 
Dat is niet veel langer dan de standaard onderzoeksperiode voor een projectontheffing. 

De kostprijs van een onderzoek is uiteraard van veel factoren afhankelijk, zoals omvang van het gebied  
en type bebouwing, maar voor een gemeente kun je uitgaan van €100.000,- (klein) tot €300.000,-  
(middelgroot) voor een volwaardig SMP. Om een goed beeld te krijgen van de kosten voor een SMP in 
jouw gemeente raden we aan verkennende gesprekken te hebben met ecologische adviesbureaus die 
kennis en ervaring hebben met het opstellen hiervan. 

Daarnaast moet je de monitoring en ecologische maatregelen bekostigen. Deze zijn lastiger in te schatten 
omdat ze afhankelijk zijn van de uitkomsten van het onderzoek en de maatregelen. Ze zijn in ieder geval  
aanzienlijk lager dan de opstartkosten. Voor zowel de kosten voor het onderzoek als de maatregelen 
geldt dat deze investering een ontheffing voor een periode tot 10 jaar oplevert, voor het hele onderzochte 
gebied. Als je voor alle individuele projecten onderzoek zou doen, komt het totale bedrag voor 10 jaar 
uit op een veelvoud van de kosten. 
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Delen van de kosten
Het ligt voor de hand om de kosten van een SMP te delen met de woningcorporaties, aangezien zij veel 
projecten op jaarbasis uitvoeren. Het wegvallen van de onderzoeksverplichting en ontheffingsprocedure 
levert deze partijen tenslotte veel voordeel. 

Ook projectontwikkelaars (en eventueel particulieren) kunnen financieel bijdragen. Zo kan een gemeente 
via leges voor de doorschrijving een bijdrage vragen om gezamenlijk de kosten te dekken. 

Subsidie 
Omdat wij als provincie veel waarde hechten aan een SMP, verlenen wij een subsidie. Als gemeente kun  
je tot 50% van de kosten vergoed krijgen, tot een maximum van €50.000,-. Zie voor meer informatie: 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-soortenmanagementplan-smp In sommige 
gevallen is een aanvullende subsidie mogelijk, bijvoorbeeld wanneer het SMP ingezet wordt voor ver- 
snelling van de verduurzamingsopgave. Neem voor een volledig beeld van de subsidiemogelijkheden 
tijdig contact op. 

Juridische verantwoordelijkheid; toezicht en handhaving
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) is toezichthouder op het naleven van de Wnb en het 
naleven van ontheffingsvoorschriften. Als een gemeente haar verplichtingen (denk aan monitoringsrap-
portages) niet nakomt, dan kan de RUD hierop handhaven. Wanneer andere gebruikers van de ontheffing 
(zoals particulieren of woningcorporaties) na doorschrijving de voorschriften overtreden, dan is deze in 
eerste instantie aansprakelijk, en niet de gemeente. Ook bij overtredingen buiten de gebiedsontheffing 
om is en blijft de overtreder zelf aansprakelijk. 

Vragen 
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 
Neem contact op via wnb@provincie-utrecht.nl 
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Provincie Utrecht
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht  
T 030 25 89 111
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