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Beschermde soorten in gebouwen

• Mussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven in 
gebouwen

• Vaste rust- en verblijfplaatsen zijn beschermd

• Onderzoek: duur en tijdrovend

• Maatregelen voor soorten goedkoop en eenvoudig



Beschermde soorten in gebouwen

• Dilemma: ecologische onderzoek bij een dakkapel of 
spouwmuurisolatie?



Gebiedsgerichte aanpak

• Onderzoek veel efficienter en goedkoper

- € 2.500,- voor 1 woning

- € 5.000,- voor 1 dorp

• Tijdwinst

• Initiatiefnemer ontzorgd

• Investeren in maatregelen
i.p.v. onderzoek



Onderzoeksgebied Rheden



Huismus



Gierzwaluw

2013



Gierzwaluw

2014



Vleermuizen



Gewone dwergvleermuis Velp



Overige vleermuizen Velp



Vleermuizen Dieren



Vleermuizen De Steeg



Vleermuizen Ellecom



Vleermuizen Spankeren



Gewone dwergvleermuis Laag-
Soeren



Ruimtelijke ontwikkelingen

• Renovatie en isolatie woningvoorraad

• Versterken groenstructuur in het dorp

• Parkzone zuidflank



Ruimtelijke ontwikkelingen Rheden



Maatregelen huismus

• Geen werkzaamheden in broedseizoen

• Als er nesten zijn aangetroffen 8 vervangende
nestlocaties per nest

• Bij werkzaamheden aan daken minimaal 4 nieuwe
nestlocaties per dak

• Bij nieuwbouw 8 nieuwe nestlocaties per woning en
20 bij kantoor of flat



Maatregelen gierzwaluw

• Geen werkzaamheden in broedseizoen

• Als er nesten zijn aangetroffen 5 vervangende
nestlocaties per nest

• Bij werkzaamheden aan daken minimaal 3 nieuwe
nestlocaties per dak

• Bij nieuwbouw 3 nieuwe nestlocaties per woning en
20 bij kantoor of flat



Maatregelen vleermuizen

• Maatregelen om doden te voorkomen

• Werkzaamheden kraam- en winterverblijfplaatsen na
goedkeuring compenstatieplan

• Verlies zomerverblijfplaats: 4 nieuwe verblijfplaatsen

• Kleinschalige werkzaamheden: 1 nieuwe
verblijfplaats

• Werkzaamheden > 3 woningen: 1 ruimte voor
kraamkolonie

• Nieuwbouw: 1 ruimte voor
kraamkolonie per woning en
3 per flat/kantoor



Maatregelen overig

• Ecologisch groenbeheer

• Versterken laanstructuren

• Realiseren parkzone zuidflank

• Werken volgens ontheffing is voorwaarde voor
subusidie bij woningisolatie

• Communicatie gericht op niet-vergunningplichtige
activiteiten

• Monitoring eens per 3 jaar



Handhaving

• Provincie

• Gemeente



Kosten

• Onderzoek en monitoring ca. €10.000/jaar

- ca. € 0,25/inwoner/jaar

- ca. 1,5 % van de legesopbrengsten

• Kosten dalen met onderzoeksprotocol voor
gebiedsgerichte aanpak



Toekomst

• Is onderzoek naar huismus, gierzwaluw en en
paarverblijfplaatsen gewone dwergvleermuis
noodzakelijk?

• Kan de gebiedsgerichte aanpak gefaciliteerd worden
met een gedragscode?

• Maatregelen voor gebouwbewonende
soorten vastleggen in bouwbesluit?



En nu?

• Overleg met provincie

• Vraag offertes voor onderzoek

• Overtuig je leidinggevende

• Overtuig je wethouder

• Zoek financiering

• Laat je niet ontmoedigen!


