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Inleiding
Samenvatting
De Flora- en faunawet zorgt voor een wettelijke bescherming van
(bedreigde) plant en diersoorten. Het is bijvoorbeeld verboden om deze
beschermde soorten te doden, te vernielen of te verplaatsen. Maar er zijn
uitzonderingen mogelijk, de overheid kan besluiten om onder voorwaarden
een ontheffing te verlenen. Bij beschermde planten en dieren geldt het
“Nee, tenzij” principe. Voor een aantal beschermde soorten is een soortenstandaard ontwikkeld. Hierin kun je snel en overzichtelijk terugvinden wat
onder welke voorwaarden mag en hoe je een ontheffing kunt aanvragen.
Aanleiding
Met het oog op het grote aantal (ruimtelijke) activiteiten in Nederland moet
frequent bepaald worden wanneer en onder welke voorwaarden
ontheffingen kunnen worden verleend (art. 75c FF wet). Met ontheffing
wordt ook een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) in het kader van
een omgevingsvergunning bedoeld. Rijksdient voor Ondernemend
Nederland beoordeelt samen met haar ecologische adviseur Dienst Landelijk
Gebied of een ontheffing kan worden verstrekt. Dit betekent dat zij
beoordelen of, hoe en onder welke voorwaarden een ontheffing wordt
verleend (“invulling van tenzij”).
Er is behoefte aan toegankelijke informatie of er ontheffing mogelijk is, hoe
dat aan te vragen, maar vooral ook naar informatie welke voorwaarden er
gekoppeld worden aan de ontheffing. Immers als dat laatste bekend is, kan
in een vroeg stadium al rekening met de beschermde soort gehouden
worden. Deze informatie is in soortenstandaards te vinden.
Soortenstandaards
Voor de bedreigde plant- en diersoorten waarvoor vaak een ontheffing
wordt aangevraagd, zijn soortenstandaards opgesteld. Deze soortenstandaarden bevatten een aantal kenmerkende ecologische aspecten van de
betrokken soort, evenals een set basis- of standaardmaatregelen, die een
initiatiefnemer die een ruimtelijke ingreep overweegt waarbij een
beschermde soort is betrokken, kan of moet nemen. Bij deze maatregelen
staat grotendeels vast dat ze effectief zijn, maar waar dit nog niet
onomwonden is vastgesteld, wordt dit vermeld. Afwijkingen van die basisset
maatregelen zijn alleen mogelijk als de lokale situatie of populatie dat
vereist. Dan zijn er dus maatwerk maatregelen noodzakelijk. De ecologische
informatie per soort en bijbehorende set basismaatregelen is
samengevoegd in een document die we soortenstandaard noemen.
Gebruik
Een soortenstandaard bevat algemene maatregelen die in normale gevallen
een positief effect hebben op de instandhouding van de bedreigde soort of
individuen. Echter altijd zal in de lokale situatie het effect van de ruimtelijke
ingreep op de betrokken beschermde plant of diersoort moeten worden
beoordeeld om te zien of met de genoemde algemene maatregelen
overtreding van de wet kan worden voorkomen. Een deskundige op het
gebied van de soort en situatie moet dit bepalen.
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Als er, ondanks het treffen van de in de soortenstandaarden genoemde
maatregelen, mogelijk toch verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet
worden overtreden dan blijft een ontheffing nodig. En moet er een
ontheffingsaanvraag worden ingediend bij Rijksdient voor Ondernemend
Nederland. In bijzondere situaties zullen ook aanvullende, mogelijk zelfs
geheel andere maatregelen, noodzakelijk zijn.
Kortom: de soortenstandaard geeft de basis maatregelen en kenmerken per
soort duidelijk weer, maar er kunnen geen rechten aan ontleend worden in
concrete situaties.
Voor wie bedoeld
Deze soortenstandaards zijn voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke
ingrepen die invloed kunnen hebben op beschermde plant- of diersoorten.
Om te bepalen welke maatregelen moeten worden getroffen om de
bedreigde soorten zoveel mogelijk in stand te laten, zal vaak een
deskundige worden geraadpleegd. De soortenstandaards zullen vooral deze
deskundigen maatregelen aanreiken.
Reacties
Bij het ontwikkelen van de soortenstandaards, gecoördineerd vanuit Dienst
Landelijk Gebied, is gebruik gemaakt van de expertise van verschillende
ecologische en juridische deskundigen. Daarbij zijn ook de betrokken
particuliere gegevensorganisaties (soortorganisaties) geconsulteerd.
Ondanks de zorgvuldige wijze waarop de soortenstandaards zijn samengesteld, zullen in de praktijk toch nieuwe situaties of technische oplossingen
worden aangereikt.
We willen de lessen uit het feitelijk gebruik opnemen in een volgende versie
van de soortenstandaard. Heeft u aanvullingen? Laat het ons weten via het
contactformulier op mijn.rvo.nl.
Meer informatie
Meer informatie over wet- en regelgeving, hoe u ontheffing aanvraagt,
soortenstandaards en onderzoek vindt u op mijn.rvo.nl. Of bel met
Rijksdient voor Ondernemend Nederland 088 042 42 42.
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Deel 1
De gewone dwergvleermuis
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1

Ecologische informatie over de gewone
dwergvleermuis

1.1

Soortkenmerken

1.2

Leefwijze

De gewone dwergvleermuis is de meest zichtbare en meest algemeen
voorkomende vleermuis in Nederland. Tevens is hij één van de kleinste
vleermuissoorten van Nederland, weegt 3,5 tot 8 gram en heeft een
spanwijdte van 18 tot 24 centimeter. Het is een zeer beweeglijk, fladderend
dier. Hij heeft een roestbruine tot donkerbruine rugvacht en een geelbruine
buikvacht, met donkerbruine tot zwarte vleugels en oren. De vleugels zijn in
verhouding lang en smal.
De gewone dwergvleermuis is een echte cultuurvolger en is dan ook veel in
de bebouwde omgeving te vinden. Ze hebben meerdere typen
verblijfplaatsen, die alleen dan kunnen functioneren wanneer er voldoende
foerageergebied aanwezig is, dat bovendien bereikbaar moet zijn. Hij is dus
afhankelijk van meerdere, met elkaar samenhangende onderdelen van het
landschap. De verblijfplaatsen bevinden zich in de regel in of om gebouwen.
Zo vindt baren en zogen vooral in gebouwen plaats, het paren in weer
andere gebouwen en ook de winter wordt in gebouwen doorgebracht.
De gewone dwergvleermuis is een sociale vleermuis. Ze leven in kolonies
van sociaal samenhangende genetisch verwante groepen vrouwtjes. In de
loop van de seizoenen gebruiken ze een netwerk aan verschillende verblijfplaatsen, vliegroutes en jachtgebieden. Vanuit de verblijfplaatsen vliegen
gewone dwergvleermuizen achter elkaar aan richting foerageergebied. Ze
zijn vanaf de schemering en ’s nachts actief. Kwetsbare perioden, zoals
tijdens de winterrust, worden vaak in grote groepen bijeen doorgebracht.
Gewone dwergvleermuizen zijn over het algemeen standvleermuizen. Ze
zijn doorgaans plaatstrouw waarbij ze meerdere verblijfplaatsen gebruiken
en kunnen wanneer daar aanleiding toe is regelmatig verhuizen. Migratie
naar winterverblijfplaatsen over een afstand van 100 tot 200 kilometer is
bekend, maar gebruikelijker is een afstand van 35 – 60 kilometer.
Vleermuizen zijn conservatief. Een nieuwe locatie moet worden ontdekt en
geïnspecteerd. Nieuwe verblijfplaatsen worden maar beperkt al op korte
termijn in gebruik genomen. De snelheid van in gebruik name lijkt af te
hangen van het feit of de plek al bij vleermuizen bekend is of niet. Uit Duits
onderzoek is gebleken dat nieuwe potentiële verblijfplaatsen in gebouwen
waar al verblijven aanwezig waren, meer kans maken (77%) om in gebruik
genomen te worden door één of meer gewone dwergvleermuizen binnen
een periode van 6 maanden, dan in gebouwen waar eerder nog geen
gebruik was vastgesteld (29%).
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De winter wordt veelal in een vorm van lethargie doorgebracht. De rest van
het jaar zijn ze ’s nachts actief en jagen in gesloten tot half open landschap;
overdag verblijven ze in hun verblijfplaatsen. Gewone dwergvleermuizen
kunnen via zeer nauwe openingen, soms al vanaf 1,2 à 1,3 centimeter, hun
verblijfplaats kruipend bereiken. Ze worden niet vrij hangend
waargenomen.
Net als andere soorten vleermuizen is ook de gewone dwergvleermuis een
trage voortplanter. De vrouwtjes krijgen doorgaans één jong per jaar. Na
ongeveer 6 weken na de geboorte is het jong zelfstandig.
Natuurlijke vijanden van de gewone dwergvleermuis zijn vooral huisdieren
(met name katten) die een kolonie kunnen ‘leegvissen’ of een verzwakt dier
kunnen pakken. In mindere mate kunnen ook sperwer, boomvalk en uilen
tot de natuurlijke vijanden worden gerekend.

1.3

Voedsel

1.4

Beschrijving habitat

Gewone dwergvleermuizen jagen in gesloten tot half open landschap. Ze
vliegen daarbij op enige afstand (1 – 8 meter) langs de vegetatie. Ze
vliegen op een hoogte van gemiddeld 2 – 5 meter, maar soms wel tot 15
meter. Het voedsel van de gewone dwergvleermuis bestaat uit muggen,
dansmuggen, schietmotten, maar ook haften, gaasvliegen, nachtvlinders en
soms ook kevers. Ze vangen deze prooien in de vlucht. Een gemiddelde
kraamkolonie van 50 dieren vangt in een jaar meer dan 10 miljoen
muggen.
De gewone dwergvleermuis is een gebouwbewonende soort. Gewone
dwergvleermuizen kunnen in allerlei gebouwen en bouwwerken voorkomen;
grotere kolonies worden vaak aangetroffen in bejaardentehuizen,
zorgcentra, galerijflats, fabrieken e.d.
Hij maakt jaarrond gebruik van gebouwen en kan daar op allerlei plekken
voorkomen: in spouwmuren, achter daklijsten, onder dakpannen, spleten
en nissen in muren, etcetera. Paarverblijfplaatsen en individuele dieren
worden ook wel in bomen aangetroffen.
De verblijfplaatsen hebben een specifiek microklimaat nodig waarbij de
volgende criteria relevant zijn: temperatuur, vochtigheid, snelheid van
opwarmen of afkoelen. Essentieel is dat de verblijfplaats tochtvrij is in
verband met de temperatuurregulatie en het voorkomen van uitdroging in
de winter. Ook moeten de winterverblijven grotendeels vorstvrij zijn.
De verblijfplaats moet voldoende bewegingsruimte hebben om zich te
kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld om dichter naar de opening te kunnen
gaan bij hitte of een stukje verder er vanaf om juist warmte op te kunnen
zoeken. Ze zoeken telkens de optimale plek waar ze zo veel mogelijk
energie kunnen besparen.
Ze lijken een voorkeur te hebben voor een ‘groene omgeving’ (figuur 1).
Vooral in gebieden met bebouwing nabij parken, loofbossen, houtwallen en
beschutte waterpartijen komen ze veel voor. De soort wordt in veel mindere
mate waargenomen in grootschalige agrarische gebieden, dit alleen als het
geschikt foerageergebied betreft.
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Gewone dwergvleermuizen foerageren bij gebouwen, in tuinen, parken,
landgoederen, langs lanen, bomenrijen, houtwallen, dijken met beplanting,
bosranden (loofbos), begraafplaatsen, beschutte vijvers en watergangen.
Bij windstil weer kunnen ze ook in een meer open landschap foerageren. Ze
vliegen tijdens het jagen niet door de vegetatie maar afhankelijk van de
vegetatiehoogte er net langs of er net boven.
Figuur 1: Landschap waarin gewone dwergvleermuizen voorkomt: verblijfplaatsen in
het stedelijk gebied met het foerageergebied dat langs lijnvormige beplantingen te
bereiken is (bron:Zoogdiervereniging).

1.5

Verspreiding

De gewone dwergvleermuis is in Nederland een wijd verbreide soort en
wordt in heel Nederland waargenomen (figuur 2). Het is de meest algemene
vleermuissoort in Nederland. Hij komt met name in de bebouwde omgeving
voor, zowel in het stedelijk gebied als op het platteland.
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Figuur 2: Verspreiding van de gewone dwergvleermuis per km2-blok (bron:
Zoogdiervereniging, 2011).

1.6

Aantalontwikkelingen

1.7

Voortplantingsplaatsen, vaste rust- en verblijfplaatsen

De soort is algemeen voorkomend. Er zijn geen uitspraken te doen over
aantalontwikkelingen: er zijn geen aanwijzingen voor een af- dan wel
toename in aantallen. Mogelijk neemt het aanbod van geschikte verblijfplaatsen wel af vanwege de toenemende na-isolatie van gebouwen en het
dichten van kieren en gaten in gebouwen. Nieuwe verblijfplaatsen ontstaan
voornamelijk bij achterstallig onderhoud van gebouwen en nauwelijks bij
nieuwbouw.
Omdat de gewone dwergvleermuis een trage voortplanter is verloopt
uitbreiding of herstel van een populatie niet snel.
De gewone dwergvleermuis gebruikt gedurende het jaar meerdere typen
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit zijn
zomerverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen en
paarverblijfplaatsen. Ze kunnen regelmatig van verblijfplaats wisselen
binnen de verschillende perioden. Tussen zomer- en winterverblijven zit in
de regel niet meer dan gemiddeld 20 kilometer.
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De verblijfplaatsen bevinden zich in gebouwen (figuur 3) in spouwmuren,
achter gevelbetimmering, daklijsten en vensterluiken. Ook zijn ze soms te
vinden in sluizen of viaducten, onder dakpannen, expansievoegen etcetera
en in bomen. Het betreffen met name spleetvormige ruimtes. Soms worden
individuen ook aangetroffen tussen een enkelsteens buitenmuur en het
isolatiemateriaal of in koude dakconstructies. De gewone dwergvleermuis is
geen typische kastenbewoner, op een enkele kraamkolonie en zomerverblijf
van een mannetje na worden slechts paarverblijven in kasten aangetroffen.
Figuur 3: Gewone dwergvleermuizen hebben hun verblijfplaatsen in allerlei typen
gebouwen (bron: Eric Korsten, Zoogdiervereniging en Google Streetview).

Bij alle typen verblijfplaatsen zijn onder andere de volgende aspecten
relevant:
• Microklimaat: temperatuur, verschillende temperaturen binnen één
object (gradiënten), snelheid van opwarmen of afkoelen (bufferwaarde),
vochtigheid, geen tocht.
• Locatie en eigenschappen van de in- en uitvliegopeningen: de opening is
bij voorkeur gericht op zuid / zuidwest of noord en de aanvliegroute
moet vrij van obstakels als takken of bomen zijn. Er mag geen lichtbron
vlakbij zijn. Ook mag de verblijfplaats niet via bijvoorbeeld een afdakje
bereikbaar zijn voor katten e.d.
• Materiaal: de binnenkant moet ruw zijn (geen glad beton of hout), niet
geverfd en niet op den duur gaan rafelen.
• Ruimtegebruik en veiligheid (tegen predatoren).
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•

Ligging ten opzichte van de andere functies in het leefgebied.

De volgende typen vaste rust- en verblijfplaatsen maken deel uit van het
functioneel leefgebied, waarbij eenzelfde verblijfplaats voor meerdere typen
(functies) gebruikt kan worden wanneer die ook voor die functies geschikt
is.
Kraamverblijfplaatsen
Kraamverblijfplaatsen worden gebruikt van begin mei tot half juli. Vanaf
begin mei clusteren de vrouwtjes samen in groepen van meestal 50 tot 120
en soms tot meer dan driehonderd individuen. De vrouwtjes maken in de
kraamperiode gebruik van een netwerk aan verblijfplaatsen (figuur 4 en 5).
Het totaal aan verblijfplaatsen met individuen binnen een netwerk vormt de
kolonie. Binnen dit netwerk kunnen ze regelmatig van verblijfplaats
verhuizen. Zeer geschikte verblijfplaatsen zijn de hele kraamperiode in
gebruik; ook kan een deel van de aanwezige vrouwtjes verhuizen naar een
andere verblijfplaats binnen het netwerk.
Ze zijn plaatstrouw en keren jaarlijks terug naar hetzelfde gebied. De
vrouwtjes krijgen doorgaans één jong, welke na enkele dagen kan
meeverhuizen aan de buik van de moeder. De vrouwtjes vliegen na
zonsondergang uit om te foerageren, maar keren na enkele uren terug om
de jongen te zogen en daarna opnieuw uit te vliegen. Na de kraamperiode,
zodra de jongen zelfstandig worden, valt de kolonie geleidelijk uit elkaar en
vormen de vrouwtjes kleinere groepjes in hetzelfde gebied.
Figuur 4: Fictief voorbeeld van wisselend gebruik van kraamverblijfplaatsen in één
seizoen (bron: Eric Korsten).

Paarverblijfplaatsen
Paarverblijfplaatsen zijn alleen goed vast te stellen van half augustus tot
begin oktober maar worden vaak het gehele jaar door het mannetje
gebruikt.
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Na de kraamperiode van de vrouwtjes bezetten de mannetjes vaste
territoria, waarvan uit ze de vrouwtjes naar zich toe lokken tijdens de
paarperiode. In dit territorium gebruikt hij één of meerdere verblijfplaatsen.
De paarverblijfplaatsen (figuur 5) bevinden zich meestal in de bebouwing.
In tegenstelling tot de andere typen verblijfplaatsen kunnen ze zich soms
ook in boomholten of in kasten bevinden.
Tijdens de balts vliegen de mannetjes vaak roepend rond, veelal gebruiken
ze hierbij vaste trajecten. Het is daardoor lastig de locatie van de
paarverblijven te traceren. Incidenteel wordt ook vanuit holten of kasten
geroepen. Het is aannemelijk dat paarlocaties vaste plekken zijn die
jaarlijks opnieuw benut worden, omdat ze vaak jaarrond door mannetjes
worden bezet. Waarschijnlijk bevinden de paarterritoria zich langs de route
waar de vrouwtjes gebruik van maken om de overwinteringsgebieden te
inspecteren. Grote concentraties van paarverblijven zijn een indicatie voor
een nabij winterverblijf. Ook bevinden ze zich vaak in de omgeving van
kraamgebieden.
Eén paarverblijfplaats heeft een voortplantingsfunctie voor 1 -10
dwergvleermuizen. Bij het verdwijnen van 10 paarverblijfplaatsen moet
rekening gehouden worden met een effect op een populatie van 10-100
dieren.
Figuur 5: Locaties van diverse vormen van verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis in Rotterdam (bron: Bureau Stadsnatuur Rotterdam).

Winterverblijfplaatsen
Winterverblijfplaatsen worden als rustplek (winterslaap) gebruikt van
november tot en met maart. Tijdens iets zachtere omstandigheden in deze
periode kunnen ze weer actief worden, gaan foerageren of wisselen van
verblijfplaats. Vanaf augustus worden de winterverblijven al geïnspecteerd
en kunnen ze in gebruik genomen worden.
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Figuur 6: Fictief voorbeeld van locaties winterverblijfplaatsen (bron: Eric Korsten).

De winterverblijfplaatsen (figuur 5 en 6) bevinden zich in de regel bovengronds in gebouwen, soms in de ingangen van kelders, forten of
kalkgroeven e.d.. Van belang is dat de overwinteringslocatie overwegend
vorstvrij is: gewone dwergvleermuizen lijken een voorkeur te hebben voor
gebouwen die langzaam op de buitentemperatuur reageren. De overwinteringverblijfplaatsen bevinden zich in de regel in objecten die een
sterkere dagfluctuatie van de temperatuur hebben dan de objecten waar
andere vleermuissoorten in overwinteren. Er zijn weinig
overwinteringsplekken bekend.
Er zijn twee typen winterverblijfplaatsen: winterverblijfplaatsen waar
mannetjes alleen, soms met enkele vrouwtjes verblijven en de winterverblijfplaatsen met groepen van veel exemplaren. Met name de winterverblijfplaatsen met enkele exemplaren zijn moeilijk aan te tonen. Er mag
zekerheidshalve vanuit gegaan worden dat een plek die als zomerverblijfplaats in gebruik is, tevens ook als winterverblijf wordt gebruikt.
Daarnaast zijn er dus mogelijk ook plekken die niet als zomerverblijfplaats
maar wel als winterverblijfplaats worden gebruikt. Dit zijn veelal
massawinterverblijven waarvan nog maar weinig bekend is in ons land.
Zomerverblijfplaatsen
Onder een zomerverblijfplaats valt elke verblijfplaats die gebruikt wordt
door vleermuizen die niet in winterslaap zijn én waarvan niet aangetoond is
dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats betreft. Het
gaat hierbij dus zowel om locaties van vrouwtjes als mannetjes, losse
individuen of kleine groepjes. Waarschijnlijk hebben gewone
dwergvleermuizen een voorkeur voor gebouwen waarbij verschillende
ruimten benut kunnen worden afhankelijk van de weersomstandigheden. De
mannetjes verblijven buiten de paartijd alleen of in kleine groepjes.
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1.8

Functionele leefomgeving

De functionele leefomgeving van een voortplantingsplaats en van een vaste
rust- of verblijfplaats is de omgeving van die plaatsen die nodig is om ze als
zodanig te laten functioneren. Een voortplantingsplaats bijvoorbeeld kan
alleen dan succesvol functioneren als er voldoende foerageergebied
aanwezig is, dat vanuit de voortplantingsplaats of vaste rust- of
verblijfplaats bereikbaar is via één of meer vliegroutes en een
winterverblijfplaats kan onder meer alleen succesvol functioneren als deze
niet bevriest.
Figuur 7: Vleermuizen in Zoetermeer: vliegroutes, foerageergebieden en kolonies
(bron: Bureau Stadsnatuur Rotterdam).

Vliegroutes
’s Avonds rond zonsondergang vliegen gewone dwergvleermuizen uit om te
foerageren. Dit uitvliegen gebeurt één voor één en kan daardoor,
afhankelijk van de grootte van de groep, enige tijd duren. Vervolgens
worden beschutte trajecten benut om de foerageergebieden te bereiken
(figuur 7). Ze kiezen zoveel mogelijk lijnvormige structuren en vliegen bij
voorkeur uit de wind en uit het licht (straatverlichting, verlichting van
gebouwen etcetera). Veelal wordt langs deze structuren ook gefoerageerd,
het gaat dan bijvoorbeeld om bomenrijen, watergangen met opgaande
begroeiing, groene erfafscheidingen, etcetera. De voorkeur gaat uit naar
inheemse boomsoorten omdat zich daar meer insecten rondom verzamelen
dan rond uitheemse soorten als plataan.
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Er zijn niet altijd duidelijke vliegroutes aanwezig. Soms vindt een diffuse
verspreiding over de woonwijk en groengebieden plaats en wordt
gefoerageerd in tuinen, bomen, bij stedelijk groen, watergangen en
dergelijke.
Een vliegroute is essentieel wanneer er geen goede alternatieve vliegroute
is om vanuit de verblijfplaats het betreffende foerageergebied te bereiken
dan wel dat er wel een alternatieve vliegroute is, maar het gebruik hiervan
kost vergeleken met de originele vliegroute teveel energie (te ver
omvliegen of te onbeschut).
Aan de vliegroutes worden door de gewone dwergvleermuis eisen gesteld
wat ondermeer betreft de
• hoogte
• dichtheid
• structuur (enkel, dubbel, overhangend)
• aanwezige gaten / onderbrekingen
• aanwezige lichtbronnen
• Hoe ligt de vliegroute ten opzichte van de lijnvorm.
Foerageergebied
Ze foerageren over het algemeen binnen 5 kilometer van hun verblijfplaats.
Vaak wordt op een avond/nacht gebruik gemaakt van verschillende
foerageergebieden/trajecten die volgens een vaste route worden bereikt. De
gekozen jachtlocatie hangt af van het insectenaanbod en
weersomstandigheden. Bij bijvoorbeeld harde wind kunnen alternatieve,
meer beschutte foerageerlocaties worden gebruikt.
Mogelijk dat in het begin van de avond gewone dwergvleermuizen de
verlichte delen van de stad mijden: het eerste jagen op een avond lijkt bij
niet-verlichte objecten plaats te vinden.
De gewone dwergvleermuis kent grofweg twee typen foerageergebieden:
• Open ruimten ter grootte van circa 1 – 3 volwassen bomen in dichte
begroeiing zoals bossen.
• Sterk windbeschutte plaatsen langs lineaire hoogopgaande begroeiing of
windbeschutte plaatsen langs water. Hier is het voedselaanbod hoger en
de energiekosten om ze te bejagen lager. Hoe hoger de bomen of hoe
breder de structuur is, hoe groter het insectenaanbod. Alleen bomenrijen
met een porositeit (doorlatendheid) kleiner dan 30% (in midden
Nederland) en 10 % (noord en west Nederland) bieden voldoende
windbeschutting om te kunnen dienen als foerageergebied.
Een foerageergebied is van essentieel belang voor het functioneren van de
verblijfplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om de
eventuele aantasting ervan op te vangen. De grootte van het jachtgebied
van een individu is sterk afhankelijk van het voedselaanbod en bedraagt 0,3
in zeer natte gebieden tot 300 hectare in droge gebieden.
In verschillende seizoen gebruikt de gewone dwergvleermuis verschillende
foerageergebieden.
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1.9

Populatiegrootte en dispersie

Gewone dwergvleermuizen leven in netwerken van meerdere (lokale)
populaties (figuur 8). De lokale populatie wordt gevormd door één of
meerdere kraamkolonies, enkele niet-voortplantende groepen vrouwtjes en
de mannetjes. Een kolonie gewone dwergvleermuizen bestaat uit de
vrouwtjes die meerdere kraamverblijven gebruiken die elk enkele tientallen
tot honderden vrouwtjes bevat.
De grootte van de populatie is sterk afhankelijk van het voedselaanbod: in
gebieden met niet veel voedsel in de directe omgeving (“dorpjes in het
landelijk gebied”) bestaat de groep uit circa 35 tot 50 exemplaren terwijl in
gebieden met veel voedsel (“dorpen in moerasgebied”) 300 – 1000
exemplaren in de groep aanwezig kunnen zijn. Voor het stedelijk gebied zijn
er geen cijfers hieromtrent bekend.
Figuur 8: Fictief voorbeeld van een regionaal netwerk van vleermuizen (bron: Eric
Korsten).
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Deel 2
Regels, ecologisch
onderzoek en maatregelen
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2

Welke regels zijn er voor de bescherming van de soort

2.1

Wettelijke bescherming

De gewone dwergvleermuis is een beschermde inheemse diersoort als
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet en is tevens
opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. In de
dagelijkse praktijk betekent dit dat hij vermeld staat op de zogenaamde
Tabel 3. Bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen voor deze soort geldt
de uitgebreide toets. Hij wordt ook benoemd in Bijlage II van de conventie
van Bonn.
Het is verboden:
• gewone dwergvleermuizen te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen (artikel 9)
• gewone dwergvleermuizen opzettelijk te verontrusten (artikel 10)
• voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van gewone
dwergvleermuizen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of te
verstoren (artikel 11)
• gewone dwergvleermuizen te vervoeren of onder zich te hebben (artikel
13).

2.2

Toepassing verbodsbepalingen Flora- en faunawet

Wanneer wordt welk verbod overtreden? De toepassing van de verboden uit
de Flora en faunawet staan hieronder per verbod vermeld.
Artikel 9
Het is verboden gewone dwergvleermuizen te doden, te verwonden, te
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Uitleg
Het overtreden van de verbodsbepalingen van artikel 9 kan bij de gewone
dwergvleermuis aan de orde zijn bij bijvoorbeeld bij sloop- en
renovatieprojecten en bij isolatie wanneer geen maatregelen genomen
worden om doden en verwonden te voorkomen.

Artikel 10
Het is verboden gewone dwergvleermuizen opzettelijk te verontrusten.

Uitleg
De verbodsbepalingen van artikel 10 zijn bij de gewone dwergvleermuis in
het algemeen niet aan de orde bij beheer, onderhoud, gebruik en
ruimtelijke inrichting en ontwikkeling.
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Artikel 11
Het is verboden voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
gewone dwergvleermuizen te beschadigen, te vernielen, weg te nemen of
te verstoren.

Uitleg
De gewone dwergvleermuis kent een aantal verschillende typen van
voortplantings- of vaste rust en verblijfplaatsen: zomerverblijfplaatsen,
winterverblijfplaatsen, kraamverblijfplaatsen en paarverblijfplaatsen. Deze
plekken moeten altijd, ook zonder tijdelijke onderbreking, kunnen
functioneren als succesvolle rust- of voortplantingsplekken voor een
specifiek individueel dier en voor alle exemplaren van de populatie ter
plekke. Voor het succesvol functioneren is het van belang dat naast de
instandhouding van de vaste rust- of verblijfplaats deze ook voldoende van
kwaliteit blijft voor de functie die deze heeft, bijvoorbeeld de geschikte
klimatologische omstandigheden voor winterrust of dat de dieren in staat
blijven om voldoende voedsel te vinden om de jongen groot te brengen.
Ook moet bijvoorbeeld de invliegopening en de vliegroute in stand te
blijven om de verblijfplaats bereikbaar te laten blijven.
Overtreding van dit artikel is aan de orde wanneer de verblijfplaats waar de
gewone dwergvleermuis is aangetroffen vernietigd of aangetast wordt of
wanneer deze niet meer de functie van voortplantingsplaats of vaste rusten verblijfplaats kan vervullen doordat bijvoorbeeld foerageergebieden of
vliegroutes daarnaar toe vernietigd worden of van kwaliteit voor de gewone
dwergvleermuis verminderen.

Artikel 13
Het is verboden gewone dwergvleermuizen te vervoeren of onder zich te
hebben.

Uitleg
De verbodsbepalingen van artikel 13 van de Flora- en faunawet zijn bij de
gewone dwergvleermuis in het algemeen niet aan de orde bij beheer,
onderhoud, gebruik en ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

2.3

Hoe voorkomt u een overtreding?

Let er op dat veel werkzaamheden niet uitgevoerd worden omwille van één
van de belangen zoals genoemd in 2.4. Hierdoor is ontheffing voor het
overtreden van een verbodsbepaling bij die werkzaamheden niet mogelijk!
Het voorkomen dat er een overtreding plaats gaat vinden is dan de enige
mogelijkheid om de werkzaamheden toch door gang te laten vinden. Dit
kan door het vooraf treffen van aanvullende (mitigerende) maatregelen.
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De vooraf te treffen maatregelen moeten van dien aard zijn dat de
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen
behouden blijft. Hierbij moet naast de verblijfplaats zelf ook gedacht
worden aan geschikt gebied om te foerageren en om deze
foerageergebieden te kunnen bereiken vanuit de verblijfplaats (vliegroute).
Essentieel is dat de getroffen mitigerende maatregelen de negatieve
effecten te niet doen én en zeker of met een hoge mate van zekerheid
voldoende zal functioneren vóórdat het oorspronkelijke onderdeel van het
leefgebied wordt aangetast. Ook moet er voldoende invulling aan de
zorgplicht worden gegeven.
2.3.1

Gedragscode
Er kan vrijstelling gelden wanneer er aantoonbaar gewerkt wordt volgens de
voorwaarden zoals vermeld in een door de minister van Economische Zaken
goedgekeurde gedragscode. Voor de gewone dwergvleermuis is dat het
geval voor de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet, wanneer de
activiteiten uitgevoerd worden vanwege bestendig beheer en onderhoud of
bestendig gebruik. Voor activiteiten die uitgevoerd worden vanwege
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling geldt nooit een vrijstelling en moet bij
een overtreding van een verbodsartikel een ontheffing of een
omgevingsvergunning worden aangevraagd.

2.4

Beoordelingskader

Als een ontheffing voor de gewone dwergvleermuis nodig is geldt bij de
beoordeling de uitgebreide toets. De aanvraag wordt beoordeeld op de
onderstaande onderdelen:
• In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rusten / of verblijfplaats aangetast door de voorgenomen activiteiten?
• Welk wettelijk belang is er? Er moet één van de volgende belangen
gelden:
– bescherming van flora en fauna (b)
– volksgezondheid of openbare veiligheid (d)
– dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten (e)
• Is er een andere bevredigende oplossing (alternatievenafweging) ten
aanzien van:
– de locatie
– de inrichting op de locatie
– de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.
• Komt de gunstige staat van instandhouding van de lokale populatie niet
in gevaar?
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3

Ecologisch onderzoek uitvoeren
Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:
• Is de gewone dwergvleermuis aanwezig?
• Welke functie(s) heeft het object en het gebied voor de gewone
dwergvleermuis?
• Wat is de omvang en staat van instandhouding van de bij de ingreep
betrokken populatie van de gewone dwergvleermuis?
• Blijft de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en vaste rust- of
verblijfplaatsen behouden?
• Welke eigenschappen van het object of gebied moeten gemitigeerd of
gecompenseerd worden?
• Hoe groot wordt het succes van de te nemen maatregelen ingeschat?
• Welke maatregelen moeten getroffen worden om aan de zorgplicht te
voldoen?
• Zijn er voor de gewone dwergvleermuis geen bevredigende oplossingen
meer (“alternatieven”)? Het antwoord moet onderbouwd zijn.
• Welk wettelijk belang is er waardoor de werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd? Het antwoord moet onderbouwd zijn.
• Welke maatregelen moeten er getroffen worden om zorgvuldig handelen
ten aanzien van de gewone dwergvleermuis te garanderen?
Bij het uitvoeren van onderzoek moet in acht worden genomen dat een
geschikte verblijfplaats in de loop van het jaar verschillende functies voor
verschillende soorten vleermuizen kan hebben. Daarnaast kunnen
veranderde weersomstandigheden (bijvoorbeeld harde wind) leiden tot een
ander gebruik van het plangebied, met name ten aanzien van vliegroutes en
foerageergebieden. Vaak zal het noodzakelijk zijn om al ruim, soms al meer
dan een jaar, voor de geplande uitvoering van de werkzaamheden het
benodigde onderzoek uit te voeren.
Veelal zal ook buiten de projectgrenzen geïnventariseerd moeten worden
om de effecten op de functionaliteit van verblijfplaatsen en op de staat van
instandhouding in beeld te kunnen brengen.

3.1

Stap 1 – Onderzoek de aan- of afwezigheid

Ontheffing kan alleen worden afgegeven wanneer het zeer aannemelijk is
dat de soort daadwerkelijk aanwezig is.
Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een deskundige met
aantoonbare ervaring op het gebied van inventariseren van gewone
dwergvleermuizen. In de praktijk blijkt dat een voldoende en actuele kennis
met de wijze van inventariseren (zoals vleermuisprotocol) en het bepalen
van effecten en oplossingen van belang is.
Onderzoek moet worden uitgevoerd onder de condities en methodiek van
het vleermuisprotocol (http://www.ndff.nl en NGB 2011) en conform het
protocol zijn afwijkingen in overleg met een deskundige mogelijk. Dit
vleermuisprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd. Raadpleeg de website van
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor de volledige en meest
recente versie.
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Aan de hand van dit protocol kunnen functies van het plangebied en het
belang van deze functies worden vastgesteld of uitgesloten. Het protocol
omschrijft onder meer de beste veldcondities, de perioden voor onderzoek,
het aantal en de duur van de veldbezoeken (figuur 9). Aan de hand van een
vooronderzoek met een checklijst kan de potentiële aanwezigheid van de
gewone dwergvleermuis en functies van het plangebied worden ingeschat.
Met dit vooronderzoek kan de onderzoeksinspanning worden bepaald. De
personele inzet hangt af van de omvang en complexiteit van het gebouw en
het plangebied en de aard van de ingreep.
Omdat de gewone dwergvleermuis gebruik maakt van een netwerk van
verblijfplaatsen zijn deze niet altijd in gebruik: 30 - 40% van de locaties is
op enig moment niet in gebruik. Daarom is het noodzakelijk meerdere
malen per periode te inventariseren.
Figuur 9: Eisen aan onderzoek om aanwezigheid gewone dwergvleermuis aan te
tonen per te verwachte functie van het plangebied (bron: Vleermuisprotocol 2011,
voor de meest actuele versie zie de website van het netwerk groene bureaus).
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Voor het vaststellen van aan/ of afwezigheid van winterverblijfplaatsen
bestaat in Nederland nog geen betrouwbare onderzoeksmethode.
Aanwezigheid van paarlocaties kan een indicatie zijn van mogelijke
winterverblijven. Daarnaast kan tijdens de zomer en het begin van de
paarperiode soms zwermgedrag worden waargenomen bij complexen die in
gebruik worden genomen voor overwintering door grote groepen dieren.
Ook in zachte perioden in de winter kan bij massawinterverblijfplaatsen
zwermgedrag worden waargenomen, maar de trefkans voor het waarnemen
is relatief laag. Tijdens de winterrustperiode kunnen overwinterende dieren
met behulp van een boomcamera of met spiegeltjes worden getraceerd in
bijvoorbeeld een spouwmuur. Echter bij geen resultaat bestaat er geen
garantie dat geen vleermuizen aanwezig zijn, doorgaans kan niet de hele
spouwmuur worden overzien.
Van zomerverblijfplaatsen, kraamverblijven en paarverblijfplaatsen van
gewone dwergvleermuizen mag zekerheidshalve aangenomen worden dat
deze ook als winterverblijfplaats gebruikt kunnen worden, zolang de
temperatuur niet te laag wordt (vorst). Vaak zijn mannetjes vrijwel jaarrond
in of in de buurt van hun paarverblijfplaats en zijn ze alleen in de kraamtijd
regelmatig afwezig.
Gebruik maken van bestaande gegevens
Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar
weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in
de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de
gegevens recenter zijn.
Let bij gebruik van bestaande gegevens (zoals beschikbare inventarisaties,
Nationale Database Flora en Fauna, waarneming.nl) er op of deze van
voldoende kwaliteit zijn om toe te kunnen passen bij de onderbouwing van
de Flora- en faunawet ontheffingsaanvraag:
• De gegevens moeten volgens de methodiek van of overeenkomstig met
het vleermuisprotocol verzameld zijn, geldend voor alle potentieel in het
gebied aanwezige vleermuizenwaarden.
• De gegevens moeten door een deskundige zijn verzameld.
• Het gehele plangebied moet gedekt zijn.
Er kan dan echter meestal geen antwoord gegeven worden op de vraag
hoeveel verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen aanwezig zijn,
welke functie ze hebben en waar ze zich in het gebied bevinden. Ook kan er
dan veelal geen informatie worden gegeven over de gunstige staat van
instandhouding van de populatie. Bestaande gegevens zijn dan ook meestal
alleen aanvullend te gebruiken.

3.2

Stap 2 – Bepaal aantasting functionaliteit vaste
voortplantings- of verblijfplaats

Een gebied moet voor de gewone dwergvleermuis blijvend voorzien in alles
wat nodig is om succesvol te kunnen voortplanten of te rusten. Dit geldt
voor zowel elk individueel dier als voor alle exemplaren van de populatie ter
plekke. De functies die een gebied heeft voor de gewone dwergvleermuis
moeten behouden blijven. Van aantasting van de functionaliteit van een
voortplantingsplaats of een vaste rust- of verblijfplaats is sprake wanneer er
binnen de populatie onvoldoende alternatieve plekken zijn voor het
behouden van vaste rust- en verblijfplaatsen en van essentieel leefgebied
voor de gehele populatie.
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Het onderzoek moet aangeven welke functie(s) het gebied/object vervult
voor de gewone dwergvleermuis: voortplantingsgebied, winterverblijfplaats,
migratieroute etcetera Tevens moet het onderzoek aangeven in welke mate
er door de werkzaamheden een achteruitgang in de ecologische
functionaliteit, op welke moment en al dan niet tijdelijk, van de aanwezige
voortplantingsplaatsen en/of de vaste rust- of verblijfplaatsen gaat
optreden. Het bepalen of de functionaliteit in het geding komt is per project
maatwerk. Het hangt onder meer af van de grootte en de duur van een
project, maar bijvoorbeeld ook van de eigenschappen (zoals microklimaat)
van de verblijfplaats.
De functionaliteit van de vaste voortplantingsplaats of vaste rust- en
verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis wordt aangetast als (delen
van) het essentiële gebied waar de gewone dwergvleermuis aangetroffen is,
vernietigd wordt of wanneer de kwaliteit daarvan verslechtert. Op basis van
habitatinschatting en inventarisatie kan een goed beeld geschetst worden
van de locaties van de essentiële elementen binnen het leefgebied van een
populatie gewone dwergvleermuizen. Voor de gewone dwergvleermuis gaat
het hier dan om:
• zomer-, kraam-, paar- of winterverblijfplaatsen
• essentiële vliegroutes
• essentieel foerageergebied.
Bij ingrepen op lijnvormige structuren moet altijd gekeken worden naar de
impact op zowel vliegroute als foerageergebied. Lijnvormige elementen
hebben waarde voor gewone dwergvleermuizen door:
• voor echo-oriëntatie noodzakelijke lijnvorm tijdens vliegroute en
foerageren
• beschutting tegen wind
• insectenrijke luwte
• insectenrijke vegetatie
• beschutting tegen predatie.
Deze functies van een lijnvormig element moeten dus behouden blijven.
Effecten van het weghalen van delen van lijnvormige elementen zijn
afhankelijk van de landschappelijke context, bijvoorbeeld in een gebied met
veel wind zal dit meer effect hebben dan in een meer windluw gebied.
Om vast te stellen of een geplande ingreep negatieve effecten heeft is het
belangrijk dat daarbij wordt gekeken naar:
• de ingrepen die genomen worden om het oude “object” (gebouw, bomen,
ander groen) te verwijderen en het nieuwe te realiseren, het seizoen en
tijdstip waarop de werkzaamheden plaatsvinden en de duur van de
periode dat de werkzaamheden plaatsvinden (“bouwfase”)
• het ruimtebeslag en het gebruik van het nieuwe object (“gebruiksfase”)
en
• het beheer en onderhoud van het nieuwe object (“beheerfase”).
Voor het behoud van de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats is
onder meer het volgende van belang: met de uitvoering van aanvullende
maatregelen worden negatieve effecten uitgesloten. De aanvullende
maatregelen moeten functioneren voordat de aantasting van de
functionaliteit van de vaste rust- of verblijfplaats zal plaats gaan vinden.
Het potentiële succes van de aanvullende maatregelen moet in hoge mate
van zekerheid vóóraf vast staan.
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3.3

Stap 3 – Bepaal effect op gunstige staat van instandhouding

De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op het niveau van de lokale populatie (= kolonie en de
bijbehorende mannetjes). De staat van instandhouding wordt als gunstig
beschouwd wanneer,
• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de gewone dwergvleermuis
nog steeds een levensvatbare component is van de natuurlijke habitat
waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op langer termijn zal blijven,
en
• het natuurlijk verspreidingsgebied van de gewone dwergvleermuis niet
kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en
• er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven
bestaan om de lokale populatie van de gewone dwergvleermuis op lange
termijn in stand te houden.
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis komt
permanent of tijdelijk in het geding als de lokale populatie niet in een
gunstige stand van instandhouding kan blijven door de uit te voeren
activiteiten.
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis wordt
aangetast wanneer meer dan 50% van de theoretische groei van 8 – 18 %
van de populatie wordt aangetast. Daar het zeer moeilijk te bepalen is in
hoeverre de gunstige staat van instandhouding wordt aangetast, is het in
veel gevallen effectief om in plaats van uitgebreid en daardoor duur
onderzoek uit te voeren, uit te gaan van een minimaal aantal dieren waaruit
de lokale populatie kan bestaan en daar vanuit te redeneren wat het effect
is op de lokale populatie.
Het onderzoek moet per functioneel onderdeel (de verschillende typen
verblijfplaatsen, vliegroutes, foerageergebieden) en in onderlinge
samenhang aangeven in welke mate het aangetaste deel onderdeel
uitmaakt van een groter netwerk dat door de populatie wordt gebruikt.
Wanneer voldoende alternatieven aanwezig blijven tijdens en na de
werkzaamheden kan er vanuit gegaan worden dat de impact beperkt zal
zijn en dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding zal
komen. Voor dit onderzoek zal minimaal een omgevingscheck op basis van
habitat en bestaande verblijfplaatsen (inclusief territoria van mannetjes),
migratieroutes en foerageergebieden plaats moeten vinden en naar
potentiële plekken voor vervangende voorzieningen.
Houd bij het bepalen van de gevolgen van de uit te voeren activiteiten op
de gunstige staat van instandhouding ook rekening met mogelijke andere
activiteiten in de omgeving van het plangebied die tegelijkertijd worden
uitgevoerd (cumulatieve effecten).

3.4

Stap 4 – Onderzoek welke maatregelen nodig zijn

In deze stap onderzoekt u welke maatregelen genomen kunnen worden. Er
zijn maatregelen beschreven die de functionaliteit en de gunstige staat van
instandhouding garanderen en maatregelen om te voldoen aan de
zorgplicht.
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3.4.1

Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Het onderzoek moet aangeven welke maatregelen wanneer uitgevoerd
worden om de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en vaste rusten verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuizen te waarborgen. De
functies die het gebied voor de gewone dwergvleermuis vervuld moeten
behouden blijven. Op geen enkel moment, ook niet tijdelijk, mag er een
achteruitgang van de functionaliteit van een voortplantingsplaats en/of van
een vaste rust- en verblijfplaats optreden.
Tijdens en na de werkzaamheden moet de functie van elk van de typen
verblijfplaatsen (winterverblijfplaats, zomerverblijfplaats,
kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats) behouden blijven, zodat een gelijk
aantal dieren er gebruik van kan maken en er moet een omgeving van
voldoende oppervlakte en kwaliteit aanwezig zijn die geschikt is om deze
verblijfplaatsen in staat te stellen om als zodanig te functioneren. Speciale
aandacht moet uitgaan naar de effecten van de activiteiten op de
kraamverblijfplaatsen en de winterverblijfplaatsen, daar die snel gevolgen
kunnen hebben op de gunstige staat van instandhouding, terwijl dat voor
de verblijfplaats van één enkel mannetje niet zo snel het geval zal zijn.
Door het nemen van geschikte maatregelen kunnen negatieve effecten
worden uitgesloten. Deze maatregelen moeten leiden tot behoud van de
ecologische functionaliteit van het gebied voor de gewone dwergvleermuis.
De maatregelen kunnen gericht zijn op het behoud van de kwaliteit van het
gebied maar ook op de kwantiteit. Het verwachte succes van de maatregel
moet zeker of met een hoge mate van zekerheid vooraf vaststaan. Ook
moet de maatregel al aanwezig zijn én functioneren voordat de
werkzaamheden plaats gaan vinden. De te nemen maatregelen moeten op
hun effect worden gecontroleerd (gemonitord).
Bij de gewone dwergvleermuis gaat het dan om bijvoorbeeld een of enkele
van de volgende maatregelen zoals:
• het vermijden van effecten op de verblijfplaats
• het aanbieden van nieuwe verblijfmogelijkheden, per vernietigde 4
nieuwe verblijfplaatsen die dezelfde functie kunnen vervullen aanbieden
• het realiseren van nieuwe migratieroutes tussen verblijfplaatsen en/of
naar foerageergebied
• het realiseren van nieuw foerageergebied
• het werken buiten de kwetsbare perioden
• het op een aangepaste wijze uitvoeren van de werkzaamheden.
Hierbij moet in alle gevallen de nieuwe situatie de oorspronkelijke situatie
zo veel mogelijk benaderen zodat de functies vervuld kunnen worden.
Aangegeven moet worden in hoeverre dat zal gaan lukken.
In samenspraak met een deskundige op het gebied van de gewone
dwergvleermuis moet worden bepaald welke maatregelen in het specifieke
project getroffen moeten worden om de functionaliteit van de
voortplantingsplaatsen en van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de
gewone dwergvleermuis te behouden.
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In hoofdstuk 4 wordt voor een aantal veel voorkomende activiteiten
beschreven welke maatregelen in aanmerking komen om de functionaliteit
van de vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis te
behouden.
3.4.2

Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Het onderzoek moet de onderbouwing aangeven dat de te nemen schade
beperkende maatregelen er voor zorgen dat de gunstige staat van
instandhouding behouden blijft. In principe moeten tijdens en na de
werkzaamheden evenveel exemplaren gebruik kunnen maken van het
nieuwe habitat als het aantal exemplaren dat moet wijken vanwege de
werkzaamheden.
De staat van instandhouding kan gewaarborgd blijven door te zorgen dat de
verspreiding van de gewone dwergvleermuis niet achteruit gaat door de
werkzaamheden. Wanneer tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe
situatie een met de oorspronkelijke situatie vergelijkbaar aantal ruige
dwergvleermuizen gebruik kan maken van verblijfplaatsen, met een
vergelijkbare kwaliteit als in de oorspronkelijke situatie, mag aangenomen
worden dat de staat van instandhouding niet in het geding zal komen.
Omdat niet elk nieuw aangeboden verblijfplaats gegarandeerd gebruikt zal
worden, is het noodzakelijk om het aanbod met een factor vier te
vergroten. Bij de gewone dwergvleermuis gaat het dan om bijvoorbeeld een
of enkele van de volgende typen maatregelen:
• Met name bij projecten die een grotere oppervlakte beslaan, zoals
renovatie- of sloop van alle woningen in een straat of wijk,
herstructurering groen e.d., moeten gefaseerd in tijd en ruimte
uitgevoerd worden, zodat aanwezige exemplaren op een vrij natuurlijke
wijze kunnen verhuizen naar andere geschikte plekken.
• Daarnaast kunnen tijdelijke voorzieningen worden aangebracht die
gedurende de bouwfase geschikte gelegenheden voor verblijfplaatsen en
vliegroutes e.d. bieden. In de nieuwe situatie moeten nieuwe potentiële
permanent beschikbare verblijfplaatsen worden gecreëerd.
• Elke aangetaste of vernietigde voortplantingsplaats of vaste rust- of
verblijfplaats die uiteindelijk niet behouden kan blijven, moet worden
vervangen door vier verblijfplaatsen, die voor de gewone dwergvleermuis
dezelfde functie kunnen vervullen als de oorspronkelijke plaats.
Nieuw gecreëerde verblijfplaatsen of leefgebied is in ieder geval
gelijkwaardig in geschiktheid als hetgeen wordt verwijderd. De nieuwe
voorzieningen moeten gereed en voor de gewone dwergvleermuis geschikt
zijn vóórdat wordt begonnen met de werkzaamheden.
In samenspraak met een deskundige op het gebied van de gewone
dwergvleermuis moet worden bepaald welke maatregelen in het specifieke
project getroffen moeten worden om de gunstige staat van instandhouding
van de gewone dwergvleermuis te waarborgen. In hoofdstuk 4 wordt voor
een aantal veel voorkomende activiteiten beschreven welke maatregelen in
aanmerking komen.
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3.4.3

Maatregelen om invulling te geven aan zorgplicht
Om doden en verwonden van gewone dwergvleermuizen te voorkomen
moeten afdoende maatregelen genomen worden. Gedurende de
werkzaamheden moet verstoring van bewoonde verblijfplaatsen van
gewone dwergvleermuizen voorkomen worden. Ook moet tijdens kwetsbare
perioden, met name de kraamperiode, aantasting van vliegroutes en
foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Bij de gewone dwergvleermuis gaat het dan om bijvoorbeeld een of enkele
van de volgende typen maatregelen:
• Er moet gewerkt worden buiten de kwetsbare perioden van de gewone
dwergvleermuis. De kwetsbare perioden zijn afhankelijk van de
aanwezigheid van functie in of bij het object:
– winterrust: 1 november tot 1 april
– kraamtijd: 15 mei tot en met 15 juli
– paartijd: 15 augustus tot en met 15 oktober
– gebruik vliegroutes: 1 april tot 1 november
– gebruik foerageergebied: 1 april tot 1 november
• De genoemde perioden kunnen eerder beginnen of later eindigen
afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en de
meteorologische omstandigheden voorafgaand of tijdens de
werkzaamheden, e.d. De meest gunstige periode voor het uitvoeren van
werkzaamheden is afhankelijk van de activiteit. Pas nadat vastgesteld is
dat de verblijfplaats verlaten is, kan gestart worden met de
werkzaamheden.
• Tijdig voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden moeten
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden zodat ze tijdens de
werkzaamheden niet in gebruik zullen zijn. De basis van het ongeschikt
maken is het verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht.
Dit kan worden gerealiseerd door gaten van voldoende omvang te
creëren onderin de spouwmuur, door daklijsten of een aantal dakpannen
te verwijderen of door openingen te creëren in gevelbetimmering. Een
andere vorm van ongeschikt maken is het toepassen van overdadige
verlichting op de invliegopeningen. Dit kan worden gerealiseerd door
bouwlampen te plaatsen nadat dieren zijn uitgevlogen.
• Gekapt hout met holten moet minimaal één dag blijven liggen met de
holte naar boven, zodat eventueel toch aanwezige exemplaren nog
kunnen uitvliegen.
• Wanneer tijdens de werkzaamheden toch gewone dwergvleermuizen
worden aangetroffen moeten de werkzaamheden direct stilgelegd worden
en moet een deskundige op het gebied van gewone dwergvleermuizen
worden ingeschakeld.
• Maatregelen moeten bij grotere projecten in een ecologisch werkprotocol
worden opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie
aanwezig zijn en onder betrokken werknemers bekend zijn.
Werkzaamheden moeten conform dit protocol worden uitgevoerd.
• Maatregelen moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van een
deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
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In samenspraak met een deskundige op het gebied van de gewone
dwergvleermuis moet worden bepaald welke maatregelen in het specifieke
project getroffen moeten worden om invulling te geven aan de zorgplicht.
In hoofdstuk 4 wordt voor een aantal veel voorkomende activiteiten
beschreven welke maatregelen in aanmerking komen bij de gewone
dwergvleermuis.
Wegvangen en verplaatsen van gewone dwergvleermuizen
Het wegvangen en vervolgens direct verplaatsen van gewone
dwergvleermuizen naar een geschikte verblijfplaats in de directe omgeving
van het plangebied wordt niet toegestaan om meerdere redenen:
• het is niet effectief omdat ze die verblijfplaats weer direct zullen verlaten
en naar hun oude verblijfplaats terug zullen vliegen.
• Het is meestal niet mogelijk om vrijwel alle vleermuizen weg te vangen
omdat ze via meerdere openingen kunnen wegvliegen en vaak
weggekropen zitten
• Het wegvangen van de vleermuizen levert te veel stress bij de dieren op.
Wel kunnen er maatregelen worden genomen om er op een verantwoorde
wijze zorg voor te dragen dat de gewone dwergvleermuizen hun
verblijfplaatsen niet meer kunnen betrekken.

3.5

Stap 5 – Onderzoek alternatieven

Voor het verkrijgen van een ontheffing moet er sprake zijn van een voor de
gewone dwergvleermuis meest bevredigende oplossing om het doel van de
werkzaamheden te realiseren. Er moet onderbouwd worden dat er voor de
gewone dwergvleermuis geen beter uitpakkende oplossingen zijn dan de
gekozen oplossing. Dit betekent dat er voor het realiseren van het doel van
de werkzaamheden
– geen andere locatie beschikbaar is en
– dat er geen betere inrichting van het gebied of object na afloop van de
werkzaamheden mogelijk is en
– dat er geen andere periode is om de werkzaamheden uit te voeren en
– dat er geen andere werkmethode mogelijk is.
– Waardoor minder of geen negatieve effecten op de gewone
dwergvleermuis zullen gaan optreden.
De alternatievenafweging in het kader van een MER voor het plan of project
vindt op meer gronden plaats dan alleen op grond van de meest
bevredigende oplossing voor de gewone dwergvleermuis. De uitkomst van
een MER kan dan ook veelal niet zondermeer dienen als onderbouwing.
Onderbouwing meest bevredigende oplossing
De onderbouwing van dat er sprake is van een meest bevredigende
oplossing voor de gewone dwergvleermuis moet in gaan op de locatie waar
de werkzaamheden plaats gaan vinden, de inrichting van het nieuwe object
of gebied en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld:
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Locatie
Sloop- en renovatiewerkzaamheden zijn in het algemeen
locatiegebonden en er is in die gevallen geen alternatieve locatie
voorhanden. Sloop kan echter ook als een indirecte activiteit
plaatsvinden in het kader van een (herinrichtings)project met een ander
doel, zoals bij stadsuitbreidingen, aanleg bedrijventerreinen, aanleg
infrastructuur of natuurontwikkeling. In die gevallen kunnen, om dat
andere doel te bereiken, vaak wel alternatieve locaties aanwezig zijn.
• Inrichting
Inrichtingsalternatieven die voor de gewone dwergvleermuis beter
uitpakken zijn bijvoorbeeld te vinden in architectonische aanpassingen
aan de nieuw te bouwen woningen, waardoor er duurzame plekken
ontstaan waar de gewone dwergvleermuis zijn vaste rust- en
verblijfplaats kan hebben. Ook zijn er inrichtingsalternatieven denkbaar
waarbij de vleermuizen op een mogelijk energetisch voordeligere wijze
bij hun foerageergebieden kunnen komen.
• Werkwijze
Bij alternatieven in de werkwijze kan gedacht worden aan enerzijds
andere perioden van uitvoering van de werkzaamheden en anderzijds
aan een andere wijze van uitvoering van de werkzaamheden:
– Periode
Alternatieven zijn werken buiten de kwetsbare perioden. Dit
alternatief is altijd in redelijkheid mogelijk.
– Wijze van uitvoering
De wijze van uitvoering kan op veel manieren beter uitpakkend voor
de gewone dwergvleermuis worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld
- door een andere wijze van bescherming van de bouwplaats tegen
diefstal van objecten op de bouwplaats door sensoren te gebruiken in
plaats van bouwlicht.
- Ook is fasering van de werkzaamheden in tijd en ruimte denkbaar
door eerst een deel van de wijk aan te pakken en pas later het andere
deel.
- Fasering in de sloopwerkzaamheden in de zin van eerst de spouwen
ongeschikt maken als verblijfplek en daarna pas overgaan tot de
sloop.
•

In samenspraak met een deskundige op het gebied van de gewone
dwergvleermuis moet worden onderbouwd dat in het specifieke project
gekozen is voor de meest bevredigende oplossing voor de gewone
dwergvleermuis. In hoofdstuk 4 wordt voor een aantal veel voorkomende
activiteiten beschreven welke maatregelen in aanmerking komen.

3.6

Stap 6 – Bepaal en onderbouw wettelijk belang

Een ontheffing kan alleen afgegeven worden als er sprake is van een
wettelijk belang. Dit zijn in het geval van de gewone dwergvleermuis:
•
•
•

bescherming van flora en fauna (b),
volksgezondheid of openbare veiligheid (d) of
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van
redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke
gunstige effecten (e).
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Het onderzoek moet onderbouwd aangeven of er sprake is van één van de
genoemde wettelijke belangen. Let er op dat veel werkzaamheden niet
uitgevoerd worden omwille van één van de bovenstaande belangen.
Hierdoor is ontheffing voor de werkzaamheden niet mogelijk wanneer er
sprake is van overtreding van één of meer van de verbodsbepalingen. Het
voorkomen dat er een overtreding plaats gaat vinden is dan de enige
mogelijkheid om de werkzaamheden toch door gang te laten vinden!
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4

Beschermingsmaatregelen per activiteit
In dit hoofdstuk staat een aantal veel voorkomende activiteiten beschreven
met de mogelijke effecten op de gewone dwergvleermuis. Per ingreep staan
de artikelen aangegeven die wellicht overtreden zullen worden en de te
nemen maatregelen om de functionaliteit van de voortplantingsplaats en /
of vaste rust- en verblijfplaats te behouden. Ook staan er de maatregelen
om de gunstige staat van instandhouding te garanderen en om te voldoen
aan de zorgplicht. De beschreven activiteiten zijn:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Renoveren of restaureren van gebouwen
Slopen van gebouwen
Kapwerkzaamheden
Aanleggen of verbreden van infrastructuur
Aanbrengen verlichting
Bouwen windmolens

Per activiteit zijn onderstaande onderdelen beschreven:
• De activiteit en zijn effecten
• Mogelijke verbodsovertredingen
• Functionaliteit
• Gunstige staat van instandhouding
• Zorgplicht
• Alternatievenafweging
• Niet bewezen effectieve maatregelen
• Af te raden maatregelen
• Voorbeelden
Er zijn geen aanwijzingen dat gewone dwergvleermuizen hinder
ondervinden van verkeerslawaai. Recent onderzoek in Engeland geeft aan
dat in de nabijheid van een autosnelweg dwergvleermuissoorten in lagere
aantallen voorkomen dan op meer dan 1,5 kilometer van de weg, terwijl
andere vleermuissoorten zelfs geheel afwezig kunnen zijn.
Komt een voorgenomen activiteit exact overeen? Dan kunnen de te nemen
maatregelen één op één worden overgenomen. Afwijken van de genoemde
maatregelen is mogelijk, mits dit goed onderbouwd wordt.
Per geval zal bekeken moeten worden welke van de genoemde maatregelen
in aanmerking komen. Staat de voorgenomen handeling hier niet genoemd,
dan is er in het specifieke geval sprake van maatwerk.
De te nemen maatregelen moeten in verhouding staan tot het effect van de
ingreep. Veelal zal een ingreep slechts een gering aantal exemplaren treffen
en zijn er veel vergelijkbare habitats in de directe omgeving aanwezig. In
dat geval behoeft een relatief beperkt aantal aanvullende maatregelen te
worden uitgevoerd. Een ingreep kan ook een groot aantal exemplaren
treffen. Bijvoorbeeld wanneer een hele populatie vernietigd wordt. In dat
geval zal meer gedaan moeten worden.
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4.1

Renoveren van daken, kozijnen, gevels, boeiboorden of
isoleren van gebouwen. Plaatsen dakkapel, steiger of doeken

4.1.1

De activiteit en zijn effecten
Bij renovatiewerkzaamheden aan een gebouw kunnen holten, nissen e.d.
die toegang bieden voor vleermuizen tijdelijk of permanent ontoegankelijk
worden gemaakt of zelfs geheel verdwijnen. Ook kunnen de klimatologische
omstandigheden in die spleten e.d. als effect van de renovatie zich wijzigen
door ander materiaalgebruik, betere isolatie, minder luchtdoorstroming e.d..
Het gebouw blijft bestaan.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van zomerverblijfplaatsen,
paarplaatsen, kraamverblijfplaatsen of van winterverblijfplaatsen (artikel
11).
• Het doden van individuen (artikel 9).
• Het verstoren van individuen (artikel 10).

4.1.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen in de
voortplantingsperiode of in de rustperiode van de gewone dwergvleermuis
worden vaak gewone dwergvleermuizen gedood of verwond. Wordt er
zorgvuldig en met in achtneming van de zorgplicht gehandeld en worden er
daarnaast alle toepasselijke maatregelen genomen ter voorkoming van
doden en verwonden dan kan overtreding van artikel 9 worden voorkomen.
Lukt het niet om met deze maatregelen doden en verwonden zoveel
mogelijk te voorkomen, dan is er sprake van een overtreding en moet een
ontheffing voor dit artikel worden aangevraagd.
Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
De renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen hebben nooit
tot doel gewone dwergvleermuizen te verontrusten. Deze verbodsbepaling
wordt in de regel niet overtreden bij renovatie- en
restauratiewerkzaamheden aan gebouwen.
Wanneer licht als mitigerende maatregel gebruikt wordt om een
verblijfplaats voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden ongeschikt te
maken is hiervoor wel ontheffing nodig.
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Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen is er vaak
sprake van dat er voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen
van de gewone dwergvleermuis worden weggenomen of dat de
functionaliteit daarvan niet behouden kan blijven. Door het toepassen van
zorgplicht maatregelen en activiteit specifieke maatregelen is het wellicht
mogelijk om negatieve effecten teniet te doen. Wanneer dit het geval is, is
er geen sprake van een overtreding en behoeft geen ontheffing
aangevraagd te worden. Wanneer dit niet of in onvoldoende mate het geval
is, moet er een ontheffing worden aangevraagd omdat er dan wel sprake is
van een overtreding van dit artikel.
Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij
renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen in de regel niet aan
de orde.
4.1.3

Functionaliteit
Bij renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen zal de
functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en van de zomer-, winter- en
paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis vaak in het geding
komen. Hierdoor zullen voortplantingsplaatsen en vaste rust- en
verblijfplaatsen verdwijnen of niet meer als zodanig kunnen functioneren.
Het is nagenoeg onmogelijk met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijk aan te geven dat alle verblijfplaatsen binnen het object een
alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Welke maatregelen getroffen moeten worden om de functionaliteit van een
voortplantingsplaats of een vaste rust- of verblijfplaats te behouden is
afhankelijk van de functie die de verblijfplaats heeft, de aantallen
vleermuizen die er gebruik van maken en of er ter vervanging een tijdelijke
of een blijvende voorziening gerealiseerd moet worden. Er worden drie
fasen onderscheiden: maatregelen die tijdig voorafgaand aan de
werkzaamheden genomen moeten worden om de vleermuizen een tijdelijke
voorziening te bieden voor de duur van de werkzaamheden, maatregelen
die tijdens de renovatiewerkzaamheden genomen moeten worden en de
maatregelen die na afloop van de werkzaamheden moeten zijn gerealiseerd
als vervangende voorziening (zie eventueel ook 3.4.1).
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
aanbod en functioneren van alternatieve verblijfplaatsen tijdens de
werkzaamheden te garanderen:
• Voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats moeten vier
nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen worden gecreëerd in de vorm van
platte vleermuiskasten of plaatvormige voorzieningen:
– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie)
met < 10 dieren model A.
– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie)
met >10 dieren model B.
– voor tijdelijke vervanging paarverblijfplaatsen model A.
– voor tijdelijke vervanging kraamverblijfplaatsen model C.
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– tijdelijke vervanging van winterverblijfplaatsen is niet mogelijk: er zal
niet in de winter gewerkt kunnen worden en er zal direct in
permanente voorzieningen moeten worden geïnvesteerd (maatwerk).
• Deze verblijfplaatsen moeten
– Binnen het kerngebied van de groep, en dan zo mogelijk binnen 100 à
200 meter van de oorspronkelijke verblijfplaats, worden geplaatst en
dit buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden.
– Verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende
richtingen).
– Een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de
oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal
3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en lichtvrij en vrij
zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren.
– Bij voorkeur aan gebouwen geplaatst worden, bij uitzondering aan
bomen.
– Wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijfplaatsen
worden afgestemd op relatie met functies die het gebied tot geschikt
paargebied maken: (massa-) winterverblijfplaatsen, migratieroutes,
vliegroutes, foerageergebied.
– Wat betreft locaties van tijdelijke vervangende zomerverblijfplaatsen
van > 10 dieren worden afgestemd op aansluiting op een nabije
vliegroute.
– Wat betreft locaties van tijdelijk vervangende kraamverblijfplaatsen
bij voorkeur liggen in het zwermgebied van de oorspronkelijke
verblijfplaats en worden afgestemd op de nabije vliegroute.
– Wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijven worden
afgestemd met reeds ingenomen territoria van mannetjes.
• Deze verblijfplaatsen moeten tijdig voor de werkzaamheden aanwezig
zijn om de dieren te laten wennen aan deze voorzieningen:
– Voor tijdelijke vervanging van zomerverblijfplaatsen met < 10 dieren
geldt een gewenningsperiode van minimaal 3 maanden waarin de
gewone dwergvleermuizen actief zijn.
– Voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen met >10 dieren geldt
een gewenningsperiode van minimaal 6 maanden waarin de gewone
dwergvleermuizen actief zijn, met voorkeur inclusief het paarseizoen.
– Voor tijdelijke vervanging van paarverblijfplaatsen geldt een
gewenningsperiode van minimaal 6 maanden voorafgaand aan het
paarseizoen.
– Voor tijdelijke vervanging van kraamverblijfplaatsen geldt een
gewenningsperiode van minimaal één volledig kraamseizoen (begin
mei tot en met eind juli) waarin de oude en de nieuwe
kraamverblijfplaats beiden aanwezig zijn.

Pagina 35 van 78

Gewone dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellus
Soortenstandaard | Maart 2014

•

Tijdig voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden moeten de
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. In geval van wanneer
kolonies aanwezig zijn, moeten minimaal 5 dagen (met
avondtemperaturen van meer dan 10 graden Celsius) voorafgaand aan
de sloopwerkzaamheden van het gebouw de oorspronkelijke
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden, in andere gevallen minimaal
3 dagen van te voren. De basis van het ongeschikt maken is het
verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht; dit kan op
verschillende manieren plaatsvinden. De beste manier om een spouw
ongeschikt te maken is het eerst over de volledige hoogte van de muur
of verdieping verwijderen van de hoeken van een gebouw waardoor er in
de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan
doordringen. Ook kunnen de invliegopeningen, nadat de dieren zijn
uitgevlogen, overdadig verlicht worden met bijvoorbeeld bouwlampen of
er kan gewerkt worden met zogenaamde “exclusion flaps”, waarbij wel
uitgevlogen kan worden maar niet opnieuw ingevlogen. Een
vleermuisdeskundige moet worden ingeschakeld om de best passende
methode te bepalen, uit te voeren en te controleren.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Als vooraf tijdelijke voorzieningen zijn gerealiseerd en de dieren hebben
voldoende tijd gehad om aan de nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen te
wennen, kan ook in de kwetsbare periode met uitzondering van de
winterperiode, worden gewerkt. Hetzelfde geldt wanneer er bestaande
alternatieven in de omgeving zijn en de locatie ongeschikt is gemaakt
voordat de kwetsbare periode aanbreekt.
In de nieuwe situatie op te nemen voorzieningen voor de gewone
dwergvleermuis om permanent het aanbod en functioneren van
verblijfplaatsen te garanderen:
• Bij voorkeur komt de oorspronkelijke verblijfplaats weer beschikbaar na
de renovatie of restauratiewerkzaamheden.
• Voor elke aangetaste of verwijderde verblijfplaats moeten vier nieuwe
verblijfplaatsen worden gerealiseerd.
• De permanente voorzieningen bevinden zich allen inwendig in het
gebouw of als combinatie van inwendig en uitwendig, met uitzondering
van de vervangende voorzieningen voor zomerverblijfplaatsen (zonder
kraamfunctie) van < 10 dieren of vervanging van paarplaatsen, waarbij
deze permanente voorzieningen ook allen uitwendig aan het gebouw zich
mogen bevinden.
• Deze verblijfplaatsen moeten
– een vergelijkbare spreiding in het gebouw hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen
– zo veel mogelijk dezelfde eigenschappen hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen
– verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende
richtingen) en van een met de oorspronkelijke verblijfplaats
vergelijkbare materiaalsoort en volume zijn met een vergelijkbare
bufferwaarde wat betreft opwarmen en afkoelen
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– een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de
oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal
3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en moeten lichtvrij
en vrij zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren.
• Voor vervanging van (massa)winterverblijfplaatsen zijn geen standaard
oplossingen bekend; dit is maatwerk waarbij altijd een deskundige
ingeschakeld moet worden.
• Bij grootschalige ingrepen worden nieuwe locaties voor paarplaatsen en
zomerverblijfplaatsen met > 10 dieren afgestemd met de functies die het
gebied tot geschikt paargebied maken: (massa-) winterverblijfplaatsen,
migratieroutes, vliegroutes, foerageergebied) en met al bestaande
territoria.
• Bij grootschalige ingrepen worden nieuwe locaties voor
kraamverblijfplaatsen afgestemd met de functies die het gebied tot
geschikt kraamgebied maken: vliegroutes, foerageergebied,
drinkplaatsen.
4.1.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
Bij het renoveren of restaureren van gebouwen tegelijkertijd (bijvoorbeeld
een straat of een wijk) wordt het habitat voor lange tijd ongeschikt voor
veel individuen. Het effect op de staat van instandhouding van de lokale
populatie zal dan vaak groot zijn. Ook is het effect van de maatregelen op
de populatie afhankelijk van de huidige populatiestructuur: zijn er weinig
dieren per hectare aanwezig, betreft het een onderdeel van een
netwerkpopulatie, is het gebied een belangrijke schakel in dat netwerk,
etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Mogelijke maatregelen om de gunstige staat van instandhouding van de
gewone dwergvleermuis te waarborgen zijn (zie eventueel ook 3.4.2)
bijvoorbeeld:
• Als de werkzaamheden grootschalig zijn, bijvoorbeeld wijkrenovatie, dan
moeten de werkzaamheden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis. Dit betreft maatwerk en hierbij moet altijd een
deskundige op het gebied van vleermuizen worden ingeschakeld.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.

4.1.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling te geven aan de zorgplicht zijn (zie
eventueel ook 3.4.1) bijvoorbeeld:
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•
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•

•

•

4.1.6

Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
Tijdig voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden moeten de
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. In geval van wanneer
kolonies aanwezig zijn, moeten minimaal 5 dagen (met
avondtemperaturen van meer dan 10 graden Celsius) voorafgaand aan
de sloopwerkzaamheden van het gebouw de oorspronkelijke
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden, in andere gevallen minimaal
3 dagen van te voren. De basis van het ongeschikt maken is het
verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht; dit kan op
verschillende manieren plaatsvinden. De beste manier om een spouw
ongeschikt te maken is het eerst over de volledige hoogte van de muur
of verdieping verwijderen van de hoeken van een gebouw waardoor er in
de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan
doordringen. Ook kunnen de invliegopeningen, nadat de dieren zijn
uitgevlogen, overdadig verlicht worden met bijvoorbeeld bouwlampen of
er kan gewerkt worden met zogenaamde “exclusion flaps”, waarbij wel
uitgevlogen kan worden maar niet opnieuw ingevlogen. Een
vleermuisdeskundige moet worden ingeschakeld om de best passende
methode te bepalen, uit te voeren en te controleren.
Tijdens en na de werkzaamheden moet lichtverstoring van
verblijfplaatsen en de in- en uitvliegopeningen voorkomen worden.
Steigers en vangnetten moeten niet in de nabijheid van in- en
uitvliegopeningen opgesteld worden.
Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

Alternatievenafweging
Gebouwen worden om uiteenlopende redenen gerenoveerd of
gerestaureerd. Er moet een afweging worden gemaakt of er voor de
gewone dwergvleermuis het best uitpakkende alternatief is gekozen.
Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
• Locatie
Renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan gebouwen zijn veelal
locatiegebonden en er is in die gevallen geen alternatieve locatie
voorhanden.
• Inrichting
Mogelijk zijn er architectonische aanpassingen in de nieuwbouw te
realiseren waardoor vervangende mogelijkheden voor de verblijfplaatsen
worden gerealiseerd.
• Werkwijze
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– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Vooraf de verblijfplaatsen in het gebouw als zodanig ongeschikt
maken door het realiseren van tocht (zie zorgplicht). Bij grote
projecten in tijd en ruimte gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden.
Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.
4.1.7

Niet bewezen effectieve maatregelen
• Vleermuistorens, kasten voor kraamkolonies, zomer- of winterverblijven
en extra spouwmuur tegen bestaande woningen aan in de omgeving van
ingreepgebied (afstand en grootte kasten nog nader te definiëren)
• Onduidelijk is of het altijd noodzakelijk is om de tijdelijke
verblijfplaatsen, zo ver ze als zodanig functioneren, jaarlijks schoon te
maken.

4.1.8

Af te raden maatregelen
• Ondergronds gelegen nieuwe winterverblijven zijn niet geschikt als
winterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen
• Vrijwel alle in de handel aangeboden inmetselkasten zijn te klein om in
variatie aan microklimaten te voldoen en vaak ook te klein om grotere
groepen te huisvesten. Voor kraamgroepen zijn geschakelde
inbouwkasten en grotere inbouwkasten nodig!
• Uitwendige vleermuiskasten zijn niet geschikt als permanente
vervanging.

4.1.9

Voorbeelden
Voor tijdelijke vervanging van verblijfplaatsen:
De volgende kasten worden op grond van hun succesverwachting
aanbevolen: inbouwkasten van houtbeton van Schwegler, Waveka,
Naturschutzbedarf Strobel, Hasselfeldt-Naturschutz of vergelijkbare typen
voor zomer-, paar-, of winterverblijven.
Het materiaal waarvan de tijdelijke voorziening is gemaakt moet voldoende
duurzaam zijn.
Model A: kleine kast (70 centimeter hoog, 50 centimeter breed)
Model B: middelgrote kast (70 centimeter hoog, 50 centimeter breed, 2 3 lagen)
• Model C: Grote kraamkamerkasten met hoge bufferwaarde (80
centimeter hoog, 70 centimeter breed, 3-4 lagen).
•
•

De ruimte moet beschikken over ruw materiaal waaraan vleermuizen zich
kunnen vastgrijpen of heeft spleten/kieren waar in weggekropen kan
worden en beschikt over een invliegopening zonder verlichting en vrij van
obstakels. Daarnaast is het van belang dat geen irriterende of sterk
geurende stoffen aanwezig zijn.
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Vleermuiskasten (model A):
Losse vleermuizenkraamkasten van Vivara of vergelijkbaar (figuur 10) zijn
alleen geschikt als paarverblijfplaats.
Figuur 10: Vleermuizenkraamkast van Vivara Afmetingen: 51 x 16,5 x 78 cm
(©Vivara).

Kraamkoloniekasten (model C):
Grote kraamkoloniekasten (hoogte 80 centimeter, breedte 70 centimeter en
3 tot 4 lagen) met een hoge bufferwaarde kunnen door grote aantallen
gewone dwergvleermuizen in gebruik worden genomen wanneer de nieuwe
kast naast de oude verblijfplaats wordt geplaatst. Alleen voor tijdelijke
mitigatie is de werking voldoende bewezen. Deze kasten vragen jaarlijks
onderhoud.
Voor permanente vervanging van verblijfplaatsen:
Verblijfplaatsen realiseren in spouwmuren
Duurzame potentiële verblijfplaatsen kunnen in een spouwmuur worden
gerealiseerd door deze toegankelijk en geschikt te houden voor
vleermuizen. Spouwmuren zijn onder meer geschikt als de gewone
dwergvleermuis, afhankelijk van de temperatuur, de keuze heeft om of aan
de zijde van de buitenmuur of aan de zijde van de binnenmuur te zitten. Is
de vrije ruimte tussen isolatiemateriaal (inclusief platen) en de buitenmuur
minder dan 1,5 tot 2 centimeter dan raken ze altijd de buitenmuur, hetgeen
waarschijnlijk niet gunstig is. In nieuwbouw kunnen invliegopeningen
worden gecreëerd door middel van stootvoegen van 1,5 tot 2 centimeter
breed, bij voorkeur op minimaal 3 meter hoogte. Bij gebruik van
isolatieplaten in de spouw is het relevant deze platen op te ruwen of stevig
kunststof gaas met een maaswijdte van 3 tot 10 millimeter te bevestigen.
Wanneer glaswol (en dergelijke) als isolatie wordt gebruikt, is het nodig
dunne ruwe platen tegen het isolatiemateriaal aan te brengen, bijvoorbeeld
houtwolcement.
Bij voorkeur hebben deze verblijfplaatsen een grootte van minimaal 50 x 80
centimeter en worden ze op de hoek van het gebouw gepositioneerd, zodat
de vleermuis zich binnendoor van de ene naar de andere kant kan
verplaatsen afhankelijk van de klimaatomstandigheden.
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Verblijfplaatsen realiseren achter gevelbetimmering
Verblijfplaatsen kunnen ook worden gerealiseerd door het aanbrengen van
gevelbetimmering (figuur 11) of een plaat tegen de gevel zodat een ruimte
van enkele vierkante meters wordt gecreëerd. Zowel de buitenmuur als de
binnenzijde van de plaat of planken moeten ruw zijn. Als het een gladde
buitenmuur betreft moet eerst een ruwe achterwand bevestigd worden. Met
latjes kan/kunnen plaat/planken zodanig worden bevestigd, dat aan de
onderzijde een ruimte ontstaat van ongeveer 3 centimeter en aan de
bovenzijde 1,5 centimeter. Het materiaal moet eveneens op voldoende
hoogte (minimaal 3 meter) worden aangebracht.
Figuur 11: Voorbeeld van gevelbetimmering welke geschikt is als verblijfplaats voor
gewone dwergvleermuizen (bron www.vleermuizenindestad.nl).

Verblijfplaatsen realiseren achter boeiboorden of sierlijsten
Ook achter boeiboorden of sierlijsten kunnen gewone dwergvleermuizen
verblijfplaatsen hebben. De hierboven omschreven criteria zijn hiervoor
eveneens van belang. Het heeft een grote meerwaarde wanneer de ruimte
achter de boeiboorden van verschillende gevels met elkaar in verbinding
staan, zodat vleermuizen overdag, afhankelijk van de temperatuur, van
locatie kunnen wisselen.
Verblijfplaatsen bij dakconstructies
Een eenvoudige manier is om bij dakconstructies gebruik te maken van
boeiboorden met een ruimte van 1 centimeter die toegang geven tot het
dak. Ook kunnen speciale dakpannen e.d. worden toegepast.
Er is onvoldoende ervaring met de zogenaamde vleermuisvide (een soort
van verticale vogelvide) voor aan de rand van het dak, daar waar de
dakpannen over de gevel heen hangen. Experimenteel, met monitoring van
de resultaten, zou dit kunnen worden toegepast.
Verblijfplaatsen in muren door middel van inmetselkasten
In Nederland zijn nog weinig positieve resultaten bekend van het gebruik
van inmetselkasten (figuur 12) door de gewone dwergvleermuis.
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Figuur 12: Voorbeelden van inmetselkasten (bron: http://www.schwegler-natur.de).

4.2

Slopen van gebouw(en) eventueel gevolgd door nieuwbouw

4.2.1

De activiteit en zijn effecten
Bij sloopwerkzaamheden aan een gebouw wordt het gehele gebouw
verwijderd en daarmee kunnen holten, nissen e.d. die toegang bieden voor
vleermuizen verdwijnen.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van zomerverblijfplaatsen,
paarplaatsen, kraamverblijfplaatsen of van winterverblijfplaatsen (artikel
11).
• Het doden van individuen (artikel 9).
• Het verstoren van individuen (artikel 10).

4.2.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij het slopen van gebouwen in de voortplantingsperiode of in de
rustperiode van de gewone dwergvleermuis worden vaak gewone
dwergvleermuizen gedood of verwond. Wordt er zorgvuldig en met in
achtneming van de zorgplicht gehandeld en worden er daarnaast alle
toepasselijke maatregelen genomen ter voorkoming van doden en
verwonden dan kan overtreding van artikel 9 worden voorkomen. Lukt het
niet om met deze maatregelen doden en verwonden zoveel mogelijk te
voorkomen, dan is er sprake van een overtreding en moet een ontheffing
voor dit artikel worden aangevraagd.
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Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
Het slopen van gebouwen heeft nooit tot doel gewone dwergvleermuizen te
verontrusten. Deze verbodsbepaling wordt in de regel niet overtreden bij
het slopen van gebouwen.
Wanneer licht als mitigerende maatregel gebruikt wordt om een
verblijfplaats voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden ongeschikt te
maken is hiervoor wel ontheffing nodig.
Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij het slopen van gebouwen is er vaak sprake van dat er
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis worden weggenomen of dat de functionaliteit daarvan niet
behouden kan blijven. Door het toepassen van zorgplicht maatregelen en
activiteit specifieke maatregelen is het wellicht mogelijk om negatieve
effecten teniet te doen. Wanneer dit het geval is, is er geen sprake van een
overtreding en behoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Wanneer
dit niet of in onvoldoende mate het geval is, moet er een ontheffing worden
aangevraagd omdat er dan wel sprake is van een overtreding van dit
artikel.
Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij de
sloop van gebouwen in de regel niet aan de orde.
4.2.3

Functionaliteit
Bij sloop van gebouwen zal de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen
en van de zomer-, winter- en paarverblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis vaak in het geding komen. Hierdoor zullen
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen verdwijnen of niet
meer als zodanig kunnen functioneren. Het is nagenoeg onmogelijk met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk aan te geven dat alle
verblijfplaatsen binnen het object een alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Welke maatregelen getroffen moeten worden om de functionaliteit van de
voortplantingsplaats of vaste rust- en verblijfplaats te behouden is
afhankelijk van de functie die de verblijfplaats heeft, de aantallen
vleermuizen die er gebruik van maken en of er later weer nieuwbouw
gepleegd wordt of niet (zie eventueel ook 3.4.1). Er worden drie fasen
onderscheiden: maatregelen die tijdig voorafgaand aan de werkzaamheden
genomen moeten worden om de vleermuizen een tijdelijke voorziening te
bieden voor de duur van de werkzaamheden; de maatregelen die tijdens
het slopen genomen moeten worden en de maatregelen die na afloop van
de werkzaamheden moeten zijn gerealiseerd als vervangende voorziening.
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Als de werkzaamheden grootschalig zijn, bijvoorbeeld het slopen van alle
huizen in een straat of van een wijk, dan moeten de werkzaamheden
gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd worden, rekening houdend met de
seizoensactiviteit van de gewone dwergvleermuis. Dit betreft maatwerk en
hierbij moet altijd een deskundige op het gebied van vleermuizen worden
ingeschakeld.
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
aanbod en functioneren van alternatieve verblijfplaatsen tijdens de
werkzaamheden te garanderen:
• Voor elke aan te tasten of te verwijderen verblijfplaats moeten vier
nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen gecreëerd worden in de vorm van
platte vleermuiskasten of plaatvormige voorzieningen:
– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie)
met < 10 dieren model A (zie 4.1.9.).
– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen (zonder kraamfunctie)
met >10 dieren model B (zie 4.1.9.).
– voor tijdelijke vervanging paarverblijfplaatsen model A (zie 4.1.9.).
– voor tijdelijke vervanging kraamverblijfplaatsen model C (zie 4.1.9.).
– tijdelijke vervanging van winterverblijfplaatsen is niet mogelijk: er zal
niet in de winter gewerkt kunnen worden en er zal direct in
permanente voorzieningen moeten worden geïnvesteerd (maatwerk).
• Deze verblijfplaatsen moeten
– binnen het kerngebied van de groep, en dan zo mogelijk binnen 100
meter, eventueel binnen 200 meter van de oorspronkelijke
verblijfplaats worden geplaatst en dit buiten de invloedsfeer van de
werkzaamheden
– verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende
richtingen)
– een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de
oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal
3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en lichtvrij en
moeten vrij zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren;
– bij voorkeur aan gebouwen geplaatst worden, bij uitzondering aan
bomen
– wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijfplaatsen
worden afgestemd op relatie met functies die het gebied tot geschikt
paargebied maken: (massa-) winterverblijfplaatsen, migratieroutes,
vliegroutes, foerageergebied)
– wat betreft locaties van tijdelijke vervangende zomerverblijfplaatsen
van > 10 dieren worden afgestemd op aansluiting op een nabije
vliegroute
– wat betreft locaties van tijdelijk vervangende kraamverblijfplaatsen
liggen bij voorkeur in het zwermgebied van de oorspronkelijke
verblijfplaats en worden afgestemd op de nabije vliegroute;
– wat betreft locaties van tijdelijk vervangende paarverblijven worden
afgestemd met reeds ingenomen territoria van mannetjes.
• Deze verblijfplaatsen moeten tijdig voor de werkzaamheden aanwezig
zijn om de dieren te laten wennen aan deze voorzieningen:
– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen met < 10 dieren geldt
een gewenningsperiode van minimaal 3 maanden waarin vleermuizen
actief zijn
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– voor tijdelijke vervanging zomerverblijfplaatsen met >10 dieren geldt
een gewenningsperiode van minimaal 6 maanden waarin de
vleermuizen actief zijn, met voorkeur inclusief het paarseizoen
– voor tijdelijke vervanging van paarverblijfplaatsen geldt een
gewenningsperiode van minimaal 6 maanden voorafgaand aan het
paarseizoen
– voor tijdelijke vervanging van kraamverblijfplaatsen geldt een
gewenningsperiode van minimaal één volledig kraamseizoen (begin
mei tot en met eind juli) waarin de oude en de nieuwe
kraamverblijfplaats beiden aanwezig zijn.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Als vooraf tijdelijke voorzieningen zijn gerealiseerd en de dieren hebben
voldoende tijd gehad om aan de nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen te
wennen, kan ook in de kwetsbare periode met uitzondering van de
winterperiode, worden gewerkt. Hetzelfde geldt wanneer er bestaande
alternatieven in de omgeving zijn en de locatie ongeschikt is gemaakt
voordat de kwetsbare periode aanbreekt.
• Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden moeten de
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. In geval van wanneer
kolonies aanwezig zijn, moeten minimaal 5 dagen (met
avondtemperaturen van meer dan 10 graden Celsius) voorafgaand aan
de sloopwerkzaamheden van het gebouw de oorspronkelijke
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden, in andere gevallen minimaal
3 dagen van te voren. De basis van het ongeschikt maken is het
verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht; dit kan op
verschillende manieren plaatsvinden. De beste manier om een spouw
ongeschikt te maken is het eerst over de volledige hoogte van de muur
of verdieping verwijderen van de hoeken van een gebouw waardoor er in
de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan
doordringen. Ook kunnen de invliegopeningen, nadat de dieren zijn
uitgevlogen, overdadig verlicht worden met bijvoorbeeld bouwlampen of
er kan gewerkt worden met zogenaamde “exclusion flaps” waarbij wel
uitgevlogen kan worden maar niet opnieuw ingevlogen. Een
vleermuisdeskundige moet worden ingeschakeld om de best passende
methode te bepalen, uit te voeren en te controleren.
In nieuwe situatie op te nemen voorzieningen voor de gewone
dwergvleermuis om permanent het aanbod en functioneren van
verblijfplaatsen te garanderen:
• Voor elke aangetaste of verwijderde verblijfplaats moeten vier nieuwe
verblijfplaatsen worden gerealiseerd.
• De permanente voorzieningen bevinden zich allen inwendig in het
gebouw of als combinatie van inwendig en uitwendig, met uitzondering
van de vervangende voorzieningen voor zomerverblijfplaatsen (zonder
kraamfunctie) van < 10 dieren of vervanging van paarplaatsen, waarbij
deze permanente voorzieningen zich ook allen uitwendig aan het gebouw
mogen bevinden.
• Deze verblijfplaatsen moeten
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– een vergelijkbare spreiding in het gebouw hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen
– zo veel mogelijk dezelfde eigenschappen hebben als de
oorspronkelijke verblijfplaatsen
– verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende
richtingen)
– van een met de oorspronkelijke verblijfplaats vergelijkbare
materiaalsoort en volume zijn met een vergelijkbare bufferwaarde wat
betreft opwarmen en afkoelen
– een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de
oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal
3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en moeten lichtvrij
en vrij zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren
– zo mogelijk geïntegreerd in het bouwplan worden opgenomen.
• Voor vervanging van (massa)winterverblijfplaatsen zijn geen standaard
oplossingen bekend. Dit is maatwerk waarbij altijd een deskundige
ingeschakeld moet worden.
• Bij grootschalige ingrepen worden nieuwe locaties voor paarplaatsen en
zomerverblijfplaatsen met > 10 dieren afgestemd met de functies die het
gebied tot geschikt paargebied maken: (massa-) winterverblijfplaatsen,
migratieroutes, vliegroutes, foerageergebied) en met al bestaande
territoria.
• Bij grootschalige ingrepen worden nieuwe locaties voor
kraamverblijfplaatsen afgestemd met de functies die het gebied tot
geschikt kraamgebied maken: vliegroutes, foerageergebied,
drinkplaatsen.
4.2.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
Bij het slopen van veel gebouwen tegelijkertijd (bijvoorbeeld een straat of
een wijk) wordt het habitat voor lange tijd ongeschikt voor veel individuen.
Het effect op de staat van instandhouding van de lokale populatie zal dan
vaak groot zijn. Ook is het effect van de maatregelen op de populatie
afhankelijk van de huidige populatiestructuur: zijn er weinig dieren per
hectare aanwezig, betreft het een onderdeel van een netwerkpopulatie, is
het gebied een belangrijke schakel in dat netwerk, etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Mogelijke maatregelen om de gunstige staat van instandhouding van de
gewone dwergvleermuis te waarborgen zijn (zie eventueel ook 3.4.2)
bijvoorbeeld:
• Als de werkzaamheden grootschalig zijn, bijvoorbeeld wijkrenovatie, dan
moeten de werkzaamheden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis. Dit betreft maatwerk en hierbij moet altijd een
deskundige op het gebied van vleermuizen worden ingeschakeld.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.
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4.2.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling aan de zorgplicht te geven zijn (zie
eventueel ook 3.4.3) bijvoorbeeld:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Tijdig voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden moeten de
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. In geval van wanneer
kolonies aanwezig zijn, moeten minimaal 5 dagen (met
avondtemperaturen van meer dan 10 graden Celsius) voorafgaand aan
de sloopwerkzaamheden van het gebouw de oorspronkelijke
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden, in andere gevallen minimaal
3 dagen van te voren. De basis van het ongeschikt maken is het
verstoren van het microklimaat door het creëren van tocht; dit kan op
verschillende manieren plaatsvinden. De beste manier om een spouw
ongeschikt te maken is het eerst over de volledige hoogte van de muur
of verdieping verwijderen van de hoeken van een gebouw waardoor er in
de spouw een flinke tocht ontstaat en licht diep in de spouw kan
doordringen. Ook kunnen de invliegopeningen, nadat de dieren zijn
uitgevlogen, overdadig verlicht worden met bijvoorbeeld bouwlampen of
er kan gewerkt worden met zogenaamde “exclusion flaps”, waarbij wel
uitgevlogen kan worden maar niet opnieuw ingevlogen. Een
vleermuisdeskundige moet worden ingeschakeld om de best passende
methode te bepalen, uit te voeren en te controleren.
• Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
• Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
• De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

4.2.6

Alternatievenafweging
Gebouwen worden om uiteenlopende redenen gesloopt. Er moet een
afweging worden gemaakt of er voor de gewone dwergvleermuis het best
uitpakkende alternatief is gekozen.
Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
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Locatie
Het slopen van gebouwen is veelal locatiegebonden. Wanneer sloop een
bijkomstig effect is van een ingreep, bijvoorbeeld sloop van een gebouw
vanwege de aanleg van een weg, dan moet aangegeven worden dat er
geen locaties voor die ingreep (bijvoorbeeld een ander tracé waardoor
sloop niet nodig is) zijn die beter uitpakken voor de gewone
dwergvleermuis.
• Inrichting
Mogelijk zijn er architectonische aanpassingen in de nieuwbouw te
realiseren waardoor vervangende mogelijkheden voor de verblijfplaatsen
worden gerealiseerd. Mogelijk kunnen de voorgenomen plannen zodanig
aangepast worden dat verblijfplaatsen behouden kunnen blijven terwijl
het onderliggende doel wel gerealiseerd kan worden.
• Werkwijze
– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Vooraf de verblijfplaatsen in het gebouw als zodanig ongeschikt
maken door het realiseren van tocht (zie zorgplicht). Bij grote
projecten in tijd en ruimte gefaseerd uitvoeren van de
werkzaamheden.
•

Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.
4.2.7

Niet bewezen effectieve maatregelen
• Vleermuistorens, kasten voor kraamkolonies, zomer- of winterverblijven
en extra spouwmuur tegen bestaande woningen aan in de omgeving van
ingreepgebied (afstand en grootte kasten nog nader te definiëren.

4.2.8

Af te raden maatregelen
• Ondergronds gelegen nieuwe winterverblijven zijn niet geschikt als
winterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen.
• Vrijwel alle in de handel aangeboden inmetselkasten zijn te klein om in
variatie aan microklimaten te voldoen en vaak ook te klein om grotere
groepen te huisvesten. Voor kraamgroepen zijn geschakelde
inbouwkasten en grotere inbouwkasten nodig!
• Het in een muur creëren van openingen van 30 x 30 of 50 x 50
centimeter als middel om een gebouw ongeschikt te maken voor
aanwezige vleermuizen is onvoldoende wanneer hierdoor geen tocht door
de spouw kan gaan ontstaan.

4.2.9

Voorbeelden
Zie 4.1.
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4.3

Verwijderen opgaand lijnvormig groen, ruigtestroken. Kappen
of rooien boom, bomenrij, bosjes, parken. Grootschalig
onderhoud bomenrijen.

4.3.1

De activiteit en zijn effecten
Wanneer beplantingen of bomen worden verwijderd (kappen of rooien)
verandert de landschappelijke structuur. Bij grootschalig onderhoud kunnen
holten e.d. verdwijnen of de structuur van de beplanting verandert
(bijvoorbeeld bij sterk snoeien of kandelaberen). Bij het weghalen van
lagere begroeiingen als ruigtestroken en rietkragen verandert de
landschappelijke structuur.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van paarplaatsen in bomen (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van essentiële vliegroutes tussen
verblijfplaats en foerageergebied (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van belangrijk foerageergebied (artikel
11) door het verdwijnen van windbeschutting.

4.3.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij het verwijderen van opgaand lijnvormig groen worden soms gewone
dwergvleermuizen gedood of verwond. Wordt er zorgvuldig en met in
achtneming van de zorgplicht gehandeld en worden er daarnaast alle
toepasselijke maatregelen genomen ter voorkoming van doden en
verwonden dan kan overtreding van artikel 9 worden voorkomen. Lukt het
niet om met deze maatregelen doden en verwonden zoveel mogelijk te
voorkomen, dan is er sprake van een overtreding en moet een ontheffing
voor dit artikel worden aangevraagd.
Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
Het verwijderen van opgaande begroeiingen heeft nooit tot doel gewone
dwergvleermuizen te verontrusten. Deze verbodsbepaling wordt in de regel
niet overtreden bij het verwijderen van opgaande begroeiing.
Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij het verwijderen van opgaand lijnvormig groen is er vaak sprake van dat
er voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis worden weggenomen of dat de functionaliteit daarvan niet
behouden kan blijven. Door het toepassen van zorgplicht maatregelen en
activiteit specifieke maatregelen is het wellicht mogelijk om negatieve
effecten teniet te doen. Wanneer dit het geval is, is er geen sprake van een
overtreding en behoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Wanneer
dit niet of in onvoldoende mate het geval is, moet er een ontheffing worden
aangevraagd omdat er dan wel sprake is van een overtreding van dit
artikel.
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Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij
het verwijderen van opgaand lijnvormig groen in de regel niet aan de orde.
4.3.3

Functionaliteit
Bij het verwijderen van opgaand lijnvormig groen zal de functionaliteit van
de voortplantingsplaatsen en van de zomer-, winter- en paarverblijfplaatsen
van de gewone dwergvleermuis vaak in het geding komen. Hierdoor zullen
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen verdwijnen of niet
meer als zodanig kunnen functioneren. Het is nagenoeg onmogelijk met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk aan te geven dat alle
verblijfplaatsen binnen het gebied een alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Als de werkzaamheden grootschalig zijn, bijvoorbeeld het aantasten of
verwijderen van alle hoge beplanting of opgaande begroeiing in een gebied,
dan moeten de werkzaamheden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis (zie eventueel ook 3.4.1). Dit betreft maatwerk en hierbij
moet altijd een deskundige op het gebied van vleermuizen worden
ingeschakeld.
Bij verdwijnen van paarverblijfplaatsen:
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
aanbod en functioneren van alternatieve paarverblijfplaatsen tijdens de
werkzaamheden te garanderen:
• Voor elke aan te tasten of te verwijderen paarverblijfplaats moeten vier
nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen worden gecreëerd in de vorm van
platte vleermuiskasten (model A zie 4.1.9)).
• Deze verblijfplaatsen moeten
– binnen het kerngebied van de groep, en dan zo mogelijk binnen 100
meter, eventueel binnen 200 meter van de oorspronkelijke
verblijfplaats worden geplaatst en dit buiten de invloedsfeer van de
werkzaamheden
– verschillende microklimaten aanbieden (clustering met verschillende
richtingen)
– een locatie hebben die gelijk of beter van kwaliteit is aan de
oorspronkelijke situatie wat betreft hoogte (bij voorkeur op minimaal
3 meter hoogte), aanvliegroute, vrije vliegruimte en moeten lichtvrij
en vrij zijn van verstoring en buiten bereik van predatoren
– wat betreft locaties worden afgestemd op relatie met functies die het
gebied tot geschikt paargebied maken: (massa-)
winterverblijfplaatsen, migratieroutes, vliegroutes, foerageergebied
– wat betreft locaties worden afgestemd met reeds ingenomen territoria
van mannetjes.
• Deze verblijfplaatsen moeten tijdig voor de werkzaamheden aanwezig
zijn om de dieren te laten wennen aan deze voorzieningen: voor tijdelijke
vervanging van paarverblijfplaatsen geldt een gewenningsperiode van
minimaal 6 maanden waarin de vleermuizen actief zijn, met voorkeur
inclusief het paarseizoen.
• Herplant van (grote) bomen waarin op (korte) termijn weer
paarverblijfplaatsen kunnen ontstaan.
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Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:
• De meest gunstige periode voor uitvoering van de werkzaamheden zijn
de maanden september en oktober. Als het verblijf wordt gebruikt als
paarverblijf dan geen werkzaamheden uitvoeren.
• Als vooraf tijdelijke voorzieningen zijn gerealiseerd en de dieren hebben
voldoende tijd gehad om aan de nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen te
wennen, kan ook in de kwetsbare periode worden gewerkt. Dan moeten
minimaal 5 dagen (met avondtemperaturen van meer dan 10 graden
Celsius) voorafgaand aan de kapwerkzaamheden, de oorspronkelijke
verblijfplaatsen ongeschikt gemaakt worden. Een vleermuisdeskundige
moet worden ingeschakeld om de best passende methode te bepalen.
Bij verdwijnen van vliegroutes of foerageergebied:
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
aanbod en functioneren van alternatieve vliegroutes en foerageergebied te
garanderen:
• Er moet een alternatieve vliegroute worden gecreëerd nabij of parallel
aan de originele vliegroute, zodanig dat energieverliezen door omvliegen
worden beperkt. De beplanting die de alternatieve route gaat vormen
moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat
betreft hoogte, dichtheid, structuur, e.d.
• Deze vliegroutes moeten tijdig voor aanvang van de werkzaamheden
aanwezig zijn om de dieren de nieuwe route te laten ontdekken en
moeten dus als zodanig functioneren:
– voor vervanging van een vliegroute die tevens als foerageergebied
gebruikt wordt geldt een periode van functioneren van minimaal 2 à 3
groeiseizoenen in geval er eerder bomen aanwezig waren en voor
vliegroutes met lage begroeiing 1 à 2 groeiseizoenen;
– voor vervanging van vliegroutes die niet tevens als foerageergebied
worden gebruikt geldt een periode van 1 tot 2 jaar.
• Als tijdelijke overbrugging bij verwijdering van een essentiële vliegroute
kunnen schermen worden aangebracht, die als echo-baken kunnen
dienen of als wind- of lichtscherm kunnen functioneren waarbij hoogte en
keuze tussen enkel- of dubbelscherm moet aansluiten bij de
oorspronkelijke situatie. Deze schermen moeten minimaal een maand
voorafgaand aan het verwijderen van de oorspronkelijke vliegroute
aanwezig zijn.
• De werkzaamheden waarbij een essentiële vliegroute aangetast of
verwijderd wordt moeten plaatsvinden in de periode dat de gewone
dwergvleermuis niet actief is, dus in de periode dat ze in winterrust zijn.
Dit is de periode van november tot en met maart, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Als de bovenvermelde voorzorgsmaatregelen
tijdig zijn getroffen, kan ook in de actieve periode gewerkt worden.
• Bij verdwijnen van foerageergebied moet de nieuw aangelegde
begroeiing binnen 2 tot 3 jaar voldoende kunnen functioneren als
foerageergebied.
4.3.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
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Bij het verwijderen van opgaand groen op een groot oppervlak
(bijvoorbeeld bij realiseren van een nieuwe wijk, een bedrijventerrein)
wordt het habitat voor lange tijd ongeschikt voor veel individuen. Het effect
op de staat van instandhouding van de lokale populatie zal dan vaak groot
zijn. Ook is het effect van de maatregelen op de populatie afhankelijk van
de huidige populatiestructuur: zijn er weinig dieren per hectare aanwezig,
betreft het een onderdeel van een netwerkpopulatie, is het gebied een
belangrijke schakel in dat netwerk, etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Mogelijke maatregelen om de gunstige staat van instandhouding van de
gewone dwergvleermuis te waarborgen zijn (zie eventueel ook 3.4.2)
bijvoorbeeld:
• Als de werkzaamheden zich over een groot gebied uitstrekken, dan
moeten de werkzaamheden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis. Dit betreft maatwerk en hierbij moet altijd een
deskundige op het gebied van vleermuizen worden ingeschakeld.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.
4.3.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling te geven aan de zorgplicht zijn (zie
eventueel ook 3.4.3) bijvoorbeeld:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Gekapt hout met holten moet minimaal één dag blijven liggen met de
holte naar boven, zodat eventueel toch aanwezige exemplaren nog
kunnen uitvliegen.
• Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
• Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
• De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

4.3.6

Alternatievenafweging
Opgaand lijnvormig groen wordt om uiteenlopende redenen verwijderd. Er
moet een afweging worden gemaakt of er voor de gewone dwergvleermuis
het best uitpakkende alternatief is gekozen.
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Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
• Locatie
Het verwijderen van lijnvormig opgaand groen is veelal locatie gebonden
en er is in die gevallen geen alternatieve locatie voorhanden. Het
verwijderen van opgaand groen kan echter ook als een indirecte activiteit
plaatsvinden in het kader van een (herinrichtings)project met een ander
doel, zoals bij stadsuitbreidingen, aanleg bedrijventerreinen, aanleg
infrastructuur of natuurontwikkeling. In die gevallen kunnen, om dat
andere doel te bereiken, vaak wel alternatieve locaties aanwezig zijn.
• Inrichting
Mogelijk dat bepaalde essentiële beplantingen gehandhaafd kunnen
blijven in de nieuwe plannen.
• Werkwijze
– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Wanneer de beplanting geleidelijk ongeschikt gemaakt wordt als
foerageergebied kunnen de gewone dwergvleermuizen al andere
foerageergebieden gaan verkennen.
Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.
4.3.7

Niet bewezen effectieve maatregelen
• Mogelijk dat het plaatsen van bomen in bakken of het plaatsen van
schermen van 1 tot 3,5 à 4 meter hoog als begeleidende lijn goede
tijdelijke voorzieningen zijn om de functie van vliegroute van de te
kappen bomenrij tijdelijk over te nemen voor de periode dat de nieuw te
planten bomenrij functioneert.

4.3.8

Voorbeelden
Voorbeeld van (tijdelijke) vervanging van paarverblijven
Losse vleermuizenkraamkasten van Vivara of vergelijkbaar (figuur 10) zijn
alleen geschikt als paarverblijfplaats.
Voorbeeld van vervanging vliegroutes
Nieuw aan te planten bomen moeten een minimale hoogte van 5 meter
hebben en een onderste kroonbreedte van minimaal 2,5 meter. De
plantafstand kan maximaal 7 meter zijn; bij dubbele rijen op maximaal 7
meter van elkaar geplant kan de plantafstand tot 16 meter zijn.
Onderplanten met eens struiklaag van tenminste drie meter breed is ook
mogelijk.
Gaten van 8 tot 20 meter lengte kunnen overbrugd worden door het
plaatsen van 4,5 meter hoge palen (3 meter boven de grond) van
tenminste 20 centimeter doorsnede die in dubbele rij in verband geplaatst
zijn op 0,4 meter afstand van elkaar.
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Schermen moeten minimaal 2 meter hoog zijn en op palen staan van
minimaal 1,5 meter hoog (totale hoogte minimaal drie meter). Het scherm
kan zowel van stuifzanddoek zijn als van gaaswerk met een maximale
maaswijdte van 1,5 centimeter. Schermen zijn windgevoelig en moeten
goed onderhouden worden na stormachtig weer.
Voorbeelden van vervanging foerageergebieden
In bossen kunnen kleine open plekken worden gemaakt door het
verwijderen van 1 – 3 volwassen bomen. Bij grotere bossen met bomen van
meer dan 20 meter hoog kunnen ook golvende bosranden worden gemaakt.
In populierenbossen kan foerageergebied gemaakt worden door het
opsnoeien van 3 – 5 plantrijen populieren tot een hoogte van 5 – 7 meter
waarbij tenminste drie rijen langs de randen niet worden opgesnoeid.
Windbeschutte bomenrijen kunnen worden gerealiseerd door enkele rijen
bomen mét een dichte ondergroei van struiken of door aanplant van
dubbele rijen in driehoeksverband geplant.
Langs water van meer dan 10 meter breed kunnen aan weerszijde van het
water 3 – 5 rijen bomen worden geplant met tussen het water en de eerste
bomenrij een 3 – 5 meter brede strook met lage vegetatie (natuurlijke
oever, ruigte, gras).
Een nieuw aangelegde beplanting heeft tijd nodig om uit te kunnen groeien
en vergelijkbaar te functioneren als de oude beplanting. Gestreefd moet
worden naar een begroeiing die in het eerste zomer een porositeit heeft van
minder dan 50% en na 2 -3 jaar een porositeit van minder dan 30% heeft.
Dit kan bereikt worden door gebruik te maken van een dubbele bomenrij
met een plantafstand van 0,5 x de hoogte van de aan te planten bomen of
van 0,75 x de hoogte van de aan te planten bomen wanneer deze al ouder
zijn. Opsnoeien van de bomen moet niet eerder plaatsvinden dan wanneer
de bomen 10 meter hoog zijn.

4.4

Herinrichting, verandering landgebruik (natuurontwikkeling,
stadsuitbreiding, bedrijventerrein, kap bosschages, ruimte
voor rivier)

4.4.1

De activiteit en zijn effecten
Bij een herinrichting zal het landgebruik veranderen en daarmee zal in de
nieuwe situatie een andere vegetatiestructuur aanwezig zijn. Het gaat in dit
fiche om vlakvormige elementen die verdwijnen. Als in het betreffende
project ook sloop van een woning of kap van een lijnvormig beplantingselement plaatsvindt dan zijn ook de andere paragrafen aan de orde. Als
ook sloop van gebouwen plaatsvindt: zie ook 4.2.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van essentieel foerageergebied (artikel
11).

4.4.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij herinrichtingen of het veranderen van landgebruik worden in de regel
geen gewone dwergvleermuizen gedood of verwond.
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Wanneer tevens sloop van gebouwen of verwijderen van opgaand groen
plaatsvindt kunnen wel gewone dwergvleermuizen worden gedood of
verwond. Zie voorgaande paragrafen.
Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
De herinrichting heeft nooit tot doel gewone dwergvleermuizen te
verontrusten. Deze verbodsbepaling wordt in de regel niet overtreden bij
herinrichtingen of het veranderen van het grondgebruik.
Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij herinrichtingsprojecten of het veranderen van het landgebruik is er
regelmatig sprake van dat er voortplantingsplaatsen en vaste rust- en
verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis worden weggenomen of dat
de functionaliteit daarvan niet behouden kan blijven. Door het toepassen
van zorgplicht maatregelen en activiteit specifieke maatregelen is het
wellicht mogelijk om negatieve effecten teniet te doen. Wanneer dit het
geval is, is er geen sprake van een overtreding en behoeft geen ontheffing
aangevraagd te worden. Wanneer dit niet of in onvoldoende mate het geval
is, moet er een ontheffing worden aangevraagd omdat er dan wel sprake is
van een overtreding van dit artikel.
Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij
herinrichtingsprojecten of bij het veranderen van het landgebruik in de
regel niet aan de orde.
4.4.3

Functionaliteit
Bij herinrichtingsprojecten of bij andere projecten waarbij het landgebruik
gaat veranderen zal de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en van
de zomer-, winter- en paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis
vaak in het geding komen. Hierdoor zullen voortplantingsplaatsen en vaste
rust- en verblijfplaatsen verdwijnen of niet meer als zodanig kunnen
functioneren. Het is nagenoeg onmogelijk met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijk aan te geven dat alle verblijfplaatsen binnen het gebied een
alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
aanbod en functioneren van alternatief foerageergebied te garanderen (zie
eventueel ook 3.4.1):
• Er moet een alternatief foerageergebied worden gecreëerd nabij het
oorspronkelijke foerageergebied en bereikbaar zijn vanuit de
verschillende vormen van verblijfplaatsen. Het alternatieve
foerageergebied moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie
(gaan) benaderen wat betreft hoogte, dichtheid, structuur, oriëntatie,
e.d. Belangrijk is dat het oppervlak waar gejaagd kan worden en het
insectenaanbod, niet onderdoen voor de originele locatie.
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Het nieuwe foerageergebied moet tijdig voor aanvang van de
werkzaamheden aanwezig zijn om de dieren het nieuwe gebied te laten
ontdekken, zodat het voor hen kan functioneren. Een geschikt
foerageergebied kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door te zorgen
voor een gevarieerde vegetatiestructuur met loofbomen, struiken,
verruigd grasland en beschut open water met glooiende oevers, waar
een goede oeverbegroeiing zich kan ontwikkelen. Het kost veelal
minimaal 2 jaar om een voldoende beschut gebied met een voldoende
groot insectenaanbod te verkrijgen dat ook gebruikt wordt door de
gewone dwergvleermuis.
• De werkzaamheden waarbij een foerageergebied aangetast of verwijderd
wordt moeten plaatsvinden in de periode dat de gewone dwergvleermuis
niet actief is, dus in de periode dat ze in winterrust zijn. Dit is de periode
van november tot en met maart, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Als de bovenvermelde voorzorgsmaatregelen
tijdig zijn getroffen kan ook in de actieve periode gewerkt worden.
• Voor vervanging van aantasten of verdwijnen van plekken waar gewone
dwergvleermuizen in staat waren om te drinken moet nieuw water
aangelegd worden met vergelijkbare afmetingen en kwaliteiten als het
oorspronkelijk water. Als dat niet mogelijk is dan is nieuw water met een
grootte van minimaal 20 x 20 meter aanvaardbaar mits onderzoek heeft
aangetoond dat het functioneert (monitoring).(zie eventueel ook 3.4.1).
•

4.4.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
Bij het herinrichten van een gebied of het veranderen van het landgebruik
wordt het gebied voor lange tijd ongeschikt voor veel individuen. Het effect
op de staat van instandhouding van de lokale populatie zal dan vaak groot
zijn. Ook is het effect van de maatregelen op de populatie afhankelijk van
de huidige populatiestructuur: zijn er weinig dieren per hectare aanwezig,
betreft het een onderdeel van een netwerkpopulatie, is het gebied een
belangrijke schakel in dat netwerk, etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Mogelijke maatregelen om de gunstige staat van instandhouding van de
gewone dwergvleermuis te waarborgen zijn (zie eventueel ook 3.4.2)
bijvoorbeeld:
• Als de werkzaamheden zich over een groot gebied uitstrekken, dan
moeten de werkzaamheden gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis. Dit betreft maatwerk en hierbij moet altijd een
deskundige op het gebied van vleermuizen worden ingeschakeld.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.

4.4.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
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Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling te geven aan de zorgplicht zijn (zie
eventueel ook 3.4.3) bijvoorbeeld:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
• Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
• De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.
4.4.6

Alternatievenafweging
Gebieden worden opnieuw ingericht om diverse doelen te kunnen
realiseren. Er moet een afweging worden gemaakt of er voor de gewone
dwergvleermuis het best uitpakkende alternatief is gekozen.
Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
• Locatie
Een gebied wordt ingericht om een bepaald doel te realiseren. Vaak kan
dat doel ook op andere plekken worden gerealiseerd. Aangegeven moet
worden dat er geen plekken zijn te vinden die beter uit pakken voor de
gewone dwergvleermuis.
• Inrichting
Mogelijk kunnen essentiële onderdelen gehandhaafd blijven of zijn er
aanpassingen mogelijk in de inrichting van het nieuwe gebied door het
aanbrengen van opgaande begroeiing (geleidende structuren),
waterpartijen (foerageergebied), architectonische aanpassingen in te
realiseren gebouwen (mogelijkheden voor verblijfplaatsen) e.d.
• Werkwijze
– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Mogelijk dat de plannen gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.
Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.

4.5

Aanleggen of verbreden van infrastructuur

4.5.1

De activiteit en zijn effecten
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Het aanleggen of verbreden van infrastructuur (met name wegen, maar ook
waterwegen en spoorlijnen) kan naast het (extra) ruimtebeslag leiden tot
veranderingen in de verkeersintensiteit, verkeerslawaai en licht, maar ook
tot het doorsnijden of verwijderen van (delen van) lijnvormige
begroeiingen.
De hier genoemde maatregelen richten zich met name op de effecten van
doorsnijding van vliegroutes en de effecten van veranderingen in
verkeersintensiteit. Voor de effecten van kap van bomen, sloop van
gebouwen, aanbrengen van verlichting (tijdens de gebruiksfase maar óók
tijdens de bouwfase!) en het ruimtebeslag wordt naar de andere paragrafen
in dit hoofdstuk verwezen:
• Als sloop of aanpassing van gebouwen, kunstwerken en andere
bebouwing plaatsvindt zie ook 4.2.
• Als kap van bomen plaatsvindt zie 4.3.
• Als de weg een groot ruimtebeslag heeft zie 4.4
• Voor effecten van verlichting zie 4.6.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van paarplaatsen in bomen (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van zomerverblijfplaatsen,
kraamverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen of paarverblijfplaatsen
wanneer gebouwen of andere bouwwerken gesloopt worden (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van winterverblijfplaatsen (artikel 11).
• Het doden of verwonden van individuen door botsingen met voertuigen
(artikel 9).
• Het verstoren van individuen (artikel 10).
• Tijdelijk of permanent aantasten van essentiële vliegroutes tussen
verblijfplaats en foerageergebied (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van belangrijk foerageergebied (artikel
11).
4.5.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij het aanleggen of verbreden van infrastructuur worden meestal geen
gewone dwergvleermuizen gedood of verwond, in het latere gebruik wel.
Wordt er zorgvuldig en met in achtneming van de zorgplicht gehandeld en
worden er daarnaast alle toepasselijke maatregelen genomen ter
voorkoming van doden en verwonden dan kan overtreding van artikel 9
worden voorkomen. Lukt het niet om met deze maatregelen doden en
verwonden zoveel mogelijk te voorkomen, dan is er sprake van een
overtreding en moet een ontheffing voor dit artikel worden aangevraagd.
Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
Het aanleggen of verbreden van infrastructuur heeft nooit tot doel gewone
dwergvleermuizen te verontrusten. Deze verbodsbepaling wordt in de regel
niet overtreden bij aanleg of verbreding van infrastructuur.
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Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij de aanleg of verbreding van infrastructuur is er vaak sprake van dat er
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis worden weggenomen of dat de functionaliteit daarvan niet
behouden kan blijven. Door het toepassen van zorgplicht maatregelen en
activiteit specifieke maatregelen is het wellicht mogelijk om negatieve
effecten teniet te doen. Wanneer dit het geval is, is er geen sprake van een
overtreding en behoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Wanneer
dit niet of in onvoldoende mate het geval is, moet er een ontheffing worden
aangevraagd omdat er dan wel sprake is van een overtreding van dit
artikel.
Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij
het aanleggen of verbreden van infrastructuur in de regel niet aan de orde.
4.5.3

Functionaliteit
Bij het aanleggen of verbreden van infrastructuur zal de functionaliteit van
de voortplantingsplaatsen en van de zomer-, winter- en paarverblijfplaatsen
van de gewone dwergvleermuis vaak in het geding komen. Hierdoor zullen
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen verdwijnen of niet
meer als zodanig kunnen functioneren. Het is nagenoeg onmogelijk met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijk aan te geven dat alle
verblijfplaatsen binnen het gebied een alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
Voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden te nemen maatregelen om
het functioneren van vliegroutes (zie eventueel ook 3.4.1) te garanderen:
• Er moet een alternatieve vliegroute worden gecreëerd nabij of parallel
aan de originele vliegroute, zodanig dat energieverliezen door omvliegen
worden beperkt. De beplanting, die de alternatieve route gaat vormen,
moet zo goed mogelijk de oorspronkelijke situatie (gaan) benaderen wat
betreft hoogte, dichtheid, structuur, e.d.
• Deze vliegroutes moeten tijdig voor aanvang van de eigenlijke
werkzaamheden aanwezig zijn om de dieren de nieuwe route te laten
ontdekken en zodat de route als zodanig kan functioneren: voor
vervanging van een vliegroute met bomen geldt veelal een periode van
minimaal 2 jaar om een voldoende beschut gebied met een voldoende
groot insectenaanbod te verkrijgen dat ook gebruikt wordt door de
gewone dwergvleermuis.
• Als tijdelijke overbrugging bij verwijdering van een essentiële vliegroute
kunnen schermen worden aangebracht, die als echo-baken kunnen
dienen of als wind- of lichtscherm kunnen functioneren waarbij hoogte en
keuze tussen enkel- of dubbelscherm moet aansluiten bij de
oorspronkelijke situatie. Deze schermen moeten minimaal een maand
voorafgaand aan het verwijderen van de oorspronkelijke vliegroute
aanwezig zijn.
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De werkzaamheden waarbij een essentiële vliegroute aangetast of
verwijderd wordt, moeten plaatsvinden in de periode dat de gewone
dwergvleermuis niet actief is, dus in de periode dat ze in winterrust zijn.
Dit is de periode van november tot en met maart, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Als de bovenvermelde voorzorgsmaatregelen
tijdig zijn getroffen kan ook in de actieve periode gewerkt worden.
• Eerst monitoren op gebruik van de nieuw gerealiseerde verbinding
voordat de oorspronkelijke vliegroute wordt doorsneden.
•

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te nemen maatregelen:
• Tijdelijk gerealiseerde vliegroutes moeten functioneel gehouden worden,
bijvoorbeeld geen bouwlicht hierop.
• De schermen moeten tijdens de gehele periode van de werkzaamheden
kunnen functioneren (onderhoud is nodig).
In de nieuwe situatie op te nemen voorzieningen voor de gewone
dwergvleermuis om permanent het aanbod en functioneren van vliegroutes
te garanderen bij passages met infrastructuur:
• Nemen van algemene maatregelen om botsingen met voertuigen te
voorkomen, bijvoorbeeld het beperken van de maximumsnelheid.
• Nemen van algemene maatregelen om licht-effecten (koplampen,
lantaarnpalen) te beperken.
• Specifieke maatregelen nemen om botsingen met voertuigen te
voorkomen: realiseren van “hop-overs”, aanbrengen van geleidende
beplanting en verlichting, e.d. (zie onder voorbeelden de figuren 14 en
15).
• Specifieke maatregelen om vliegroutes in stand te houden: realiseren
van “hop-overs”, passeerbare tunnels en onderdoorgangen, realiseren
geleidende structuren bij viaducten, ecoducten, ecoviaducten, e.d.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.
4.5.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
Bij het aanleggen of verbreden van infrastructuur kan het gebied voor lange
tijd ongeschikt worden voor veel individuen. Het effect op de staat van
instandhouding van de lokale populatie zal dan vaak groot zijn. Ook is het
effect van de maatregelen op de populatie afhankelijk van de huidige
populatiestructuur: zijn er weinig dieren per hectare aanwezig, betreft het
een onderdeel van een netwerkpopulatie, is het gebied een belangrijke
schakel in dat netwerk, etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Mogelijke maatregelen om de gunstige staat van instandhouding van de
gewone dwergvleermuis te waarborgen zijn (zie eventueel 3.4.2)
bijvoorbeeld:
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De werkzaamheden moeten gefaseerd in tijd en ruimte uitgevoerd
worden, rekening houdend met de seizoensactiviteit van de gewone
dwergvleermuis. Daarnaast moet gewerkt worden aan een verbetering
van de kwaliteit van het habitat van de gewone dwergvleermuis in een
gebied in de omgeving van het projectgebied, tot mogelijk meer dan een
kilometer bij nieuwe infrastructuur. Dit betreft maatwerk en hierbij moet
altijd een deskundige op het gebied van gewone dwergvleermuizen
worden ingeschakeld.
• De genomen maatregelen moeten op hun effectiviteit gemonitord
worden.
•

4.5.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling te geven aan de zorgplicht zijn (zie
eventueel 3.4.3) bijvoorbeeld:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
• Nemen van algemene maatregelen om botsingen met voertuigen te
voorkomen, bijvoorbeeld het beperken van de maximumsnelheid.
• Specifieke maatregelen nemen om botsingen met voertuigen te
voorkomen: realiseren van “hop-overs”, aanbrengen van geleidende
beplanting en verlichting, e.d. (zie onder voorbeelden de figuren 13 en
14).
• Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
• De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

4.5.6

Alternatievenafweging
Infrastructuur wordt verbreed of aangelegd om uiteenlopende doelen te
realiseren. Er moet een afweging worden gemaakt of er voor de gewone
dwergvleermuis het best uitpakkende alternatief is gekozen.
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Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
• Locatie
Een weg wordt aangelegd om een bepaald doel te realiseren. Vaak kan
dat doel ook via een ander tracé worden gerealiseerd. Aangegeven moet
worden dat er geen plekken zijn te vinden die beter uit pakken voor de
gewone dwergvleermuis.
• Inrichting
Zijn er aanpassingen mogelijk in de inrichting van de nieuwe of te
verbreden weg en zijn bermen gebied mogelijk door het aanbrengen van
opgaande begroeiing (geleidende structuren), architectonische
aanpassingen in te realiseren gebouwen (mogelijkheden voor
verblijfplaatsen).
• Werkwijze
– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Geleidelijk ongeschikt maken van de beplanting als vliegroute.
Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.
4.5.7

Niet bewezen effectieve maatregelen
• De aanleg van open constructies als touwbruggen ter geleiding van
vleermuizen.

4.5.8

Af te raden maatregelen
• Hop-overs met een te geringe hoogte bij snelwegen: de dieren moeten
ruim boven het verkeer kunnen passeren om niet naar de grond gezogen
te worden.
• Duikers en bruggen met te kleine afmetingen: het is gebleken dat de in
de brochure Met Vleermuizen overweg genoemde afmetingen in de
praktijk te klein te zijn.

4.5.9

Voorbeelden
In kleinschalig landschap of bos kunnen minder duidelijke vliegroutes
aanwezig zijn door een diffuse verspreiding dan moeten maatregelen
getroffen worden om dieren te begeleiden naar een oversteekpunt over de
weg. De vegetatie waar de dieren oversteken moet onverlicht zijn.
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Figuur 13: Diverse voorbeelden van mitigerende maatregelen om wegen
passeerbaar te maken voor gewone dwergvleermuizen (bron: brochure Met
vleermuizen overweg).

Creëren van hop-overs
Een “hop-over” is een groene begeleiding voor vleermuizen om de
oversteek over de weg mogelijk te maken. Dit kan bestaan uit een laan,
houtwal of opgaande begroeiing tot aan de weg, waarbij de boomkronen
aan weerszijden van de weg elkaar raken (figuur 14). Voorkomen moet
worden dat dieren laag de weg over steken door een dichte begroeiing of
door schermen te plaatsen. Bij wegen bestaande uit meer dan 2 banen,
moet in het midden van het wegdek tevens opgaande begroeiing worden
gerealiseerd.
Een hop-over moet voldoende hoogte hebben. Bij wegverbredingen zijn
reeds bestaande (natuurlijke) hop-overs de plaatsen waar een (betere)
hop-over gecreëerd moet worden om de nieuwe breedte te overbruggen. Of
een andere kunstmatige voorziening.
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Figuur 14: Voorbeelden van een hop-over: boven- en zij-aanzichten (bron: brochure
Met vleermuizen overweg).

De maatvoering hop-overs is afhankelijk van breedte weg, verkeersnelheid
en intensiteit in combinatie met de eigenschappen van de lijnvorm en het
gebruik door vleermuizen.
De hop-over heeft als doel de weg oversteekbaar te maken voor
vleermuizen waarbij slachtoffers zoveel mogelijk worden voorkomen. Die
komen voor de gewone dwergvleermuis op het volgende neer:
Wegen tot 15 meter breed:
– Hop-over > 4,5 meter hoog:
50% van de op vliegroute gevonden dieren zal de hopover gebruiken.
Alleen voor wegen met lage verkeersdruk en/of lage snelheden (<50
kilometer per uur).
– Hop-over: > 15 meter hoog – direct langs de rijstrook – afstand
tussen kronen boven de weg max. 5 meter:
De meerderheid van de op vliegroute gevonden dieren zal de hop-over
gebruiken. Daardoor bruikbaar voor wegen met hoge verkeersdruk en
hogere snelheiden (>50 kilometer per uur).
• Wegen 15 - 25 meter breed:
•
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– Hop-over 15 meter hoog – direct langs de rijstrook –
De helft van de op vliegroute gevonden dieren zal de hop-over
gebruiken. Nog steeds hoog aanvaringsrisico bij wegen met hoge
verkeersdruk en/of hoge snelheden (>50 kilometer per uur).
– Hop-over > 4,5 meter hoog met in de middenberm een boom of
boomwerk van > 4,5 meter:
50% van de op vliegroute gevonden dieren zal de hop-over gebruiken.
Nog steeds hoog aanvaringsrisico bij wegen met hoge verkeersdruk
en/of hoge snelheden (> 50 kilometer per uur).
– Hop-over > 4,5 meter hoog (geen object in de middenberm):
minderheid van de dieren zal de hop-over gebruiken – hoog
aanvaringsrisico!
Dat document geeft in wezen aan dat wanneer een vliegroute van gewone
dwergvleermuizen langs een lijnvorm wordt doorsneden door een weg
breder dan 25 meter het creëren van een hop-over niet tot de
mogelijkheden behoort. Dan zijn er geleidestructuren over viaducten /
ecoducten nodig en/of onderdoorgangen.
Creëren van passeerbare onderdoorgangen bij bruggen
De gewone dwergvleermuis maakt gebruik van tunnels. Hoe breder en
hoger de tunnel, hoe groter de kans dat deze gebruikt wordt. Tevens geldt
hoe langer de tunnel, hoe belangrijker de grootte van de doorgang.
Verlichting moet worden vermeden, wel kan verlichting worden toegepast,
wanneer er donkere hoeken blijven bestaan.
Wanneer ook verkeer door de tunnel gaat is een van het verkeer
afgeschermd deel noodzakelijk: boven het verkeer of naast het verkeer.
Verkeersdrukte heeft ook een negatieve invloed op het gebruik van de
tunnel. Wanneer de tunnel hoger wordt gerealiseerd dan noodzakelijk, kan
een afgeschermd deel voor vleermuizen worden gerealiseerd.
De dieren moeten naar de tunnel worden geleid met opgaande beplanting
(figuur 15). Voorkomen moet worden dat dieren langs het talud omhoog
vliegen en de weg oversteken.
Oppervlak van de doorgang (hoogte x breedte):
2
• Minimaal 36 m bij redelijke kans op verkeerslachtoffers wanneer
vleermuizen anders de weg oversteken.
2
• Minimaal 42 m bij grote kans op verkeersslachtoffers wanneer
vleermuizen anders de weg oversteken.
Duiker mag voorzien zijn van een loopplank voor grondgebonden
zoogdieren.
Waargenomen is dat gewone dwergvleermuizen duikers met een lengte tot
130 meter (5-baans-snelweg is circa 100 meter breed) gebruiken mits het
oppervlak voldoende is
Deze conclusies gelden niet voor niet watervoerende duikers
(verkeerstunnels / viaducten). Van deze kan alleen een zekere werking
worden verwacht (nog niet bewezen) wanneer:
• Voldoende duisternis in tunneldeel waar de vleermuizen vliegen.
• Voldoende afstand van verkeer in tunneldeel waar de vleermuizen
vliegen (zuiging).
• Toegangswegen voorzien van opgaande begroeiing en goed verbonden
met andere lijnvormen.
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•

Zorg ervoor dat vleermuizen die op de aanvliegroute hoger dan de
onderdoorgang vliegen gedwongen worden en de ruimte krijgen om lager
te gaan vliegen. Anders loop je risico dat ze alsnog op weg niveau de
weg oversteken.

Gescheiden tunnelgedeelten voor vleermuizen en verkeer geeft de meeste
zekerheid op acceptatie omdat de verlichting en aansluiting op opgaande
begroeiing dan meer mogelijkheden biedt.
Figuur 15: Voorbeelden van passeerbare bruggen onder een weg, met en zonder
watergang (bron: brochure Met vleermuizen overweg).
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Creëren van passeerbare viaducten
Kleine beschutte viaducten met opgaande begroeiing op het talud kunnen
worden gebruikt door gewone dwergvleermuizen.
Grotere viaducten (figuur 16) kunnen functioneren voor gewone
dwergvleermuizen, wanneer aan beide zijden van het viaduct een
struikbeplanting van 1,5 – 2 meter hoog wordt aangeplant (aan beide zijden
in verband met verschillende windomstandigheden). Een onverlichte houten
schutting kan ook functioneren. Van belang is het toepassen van beperkte
verlichting (beplanting onverlicht) en een verbinding van de begroeiing op
het talud met begroeiing in het omliggende landschap.
Figuur 16: Voorbeelden van voor gewone dwergvleermuizen als vliegroute te
gebruiken viaducten over een weg (bron: brochure Met vleermuizen overweg).
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Geleiden naar veilige plekken om wegen over te steken
Naast geleiding door realisatie van beplantingen evenwijdig aan de weg
kunnen vleermuizen ook met behulp van licht (figuur 17) geleid worden
naar een veilige oversteekplek.
Figuur 17: Voorbeeld van het voorkomen van slachtoffers door vleermuizen gebruik
makend van licht te sturen naar een veilige oversteekplaats (bron: Herman
Limpens, Zoogdiervereniging).

4.6

Aanbrengen verlichting (lantaarnpalen, bouwplaatsverlichting
en spots op (historische) gebouwen)

4.6.1

De activiteit en zijn effecten
Dit betreft het aanbrengen of wijzigen van verlichting op gebouwen, langs
wegen, op bouwplaatsen e.d..
Licht werkt in principe afstotend en heeft zeker geen positieve werking. Het
effect van lichtbronnen is verschillend voor de verschillende onderdelen van
het functionele leefgebied. Een enkele lichtbron langs een lijnvormige
structuur die als vliegroute wordt gebruikt heeft meer negatieve effecten
terwijl in andere gevallen een enkele lichtbron vaak geen groot probleem
hoeft te zijn.
Effecten zijn:
• Tijdelijk of permanent aantasten van zomerverblijfplaatsen,
kraamverblijfplaatsen, winterverblijfplaatsen of paarverblijfplaatsen bij
licht op gebouwen of andere bouwwerken (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van essentiële vliegroutes tussen
verblijfplaats en foerageergebied (artikel 11).
• Tijdelijk of permanent aantasten van belangrijk foerageergebied (artikel
11).
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4.6.2

Mogelijke verbodsovertredingen
Doden en verwonden (artikel 9).
Bij het aanbrengen van verlichting worden vrijwel nooit gewone dwergvleermuizen gedood of verwond. Deze verbodsbepaling wordt in de regel
niet overtreden bij het aanbrengen van verlichting. Aanbrengen van
verlichting kan wel tot gevolg hebben dat een kraamverblijfplaats verlaten
wordt en de jongen achter gelaten worden, waardoor deze sterven. Wordt
er zorgvuldig en met in achtneming van de zorgplicht gehandeld en worden
er daarnaast alle toepasselijke maatregelen genomen ter voorkoming van
doden en verwonden dan kan overtreding van artikel 9 worden voorkomen.
Lukt het niet om met deze maatregelen doden en verwonden zoveel
mogelijk te voorkomen, dan is er sprake van een overtreding en moet een
ontheffing voor dit artikel worden aangevraagd.
Vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen (artikel 9).
Vangen en bemachtigen van de gewone dwergvleermuis is in principe nooit
toegestaan.
Opzettelijk verontrusten (artikel 10).
Het aanbrengen van verlichting heeft nooit tot doel gewone
dwergvleermuizen te verontrusten. Deze verbodsbepaling wordt in de regel
niet overtreden bij het aanbrengen van verlichting.
Wanneer licht als mitigerende maatregel gebruikt wordt om een
verblijfplaats voorafgaand aan de eigenlijke werkzaamheden ongeschikt te
maken is hiervoor wel ontheffing nodig.
Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen,
vernielen, wegnemen of verstoren (artikel 11).
Bij het aanbrengen van verlichting is er vaak sprake van dat er
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis worden weggenomen of dat de functionaliteit daarvan niet
behouden kan blijven. Door het toepassen van zorgplicht maatregelen en
activiteit specifieke maatregelen is het wellicht mogelijk om negatieve
effecten teniet te doen. Wanneer dit het geval is, is er geen sprake van een
overtreding en behoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Wanneer
dit niet of in onvoldoende mate het geval is, moet er een ontheffing worden
aangevraagd omdat er dan wel sprake is van een overtreding van dit
artikel.
Gewone dwergvleermuizen vervoeren of onder zich te hebben
(artikel 13).
Het vervoeren of onder zich hebben van gewone dwergvleermuizen is bij
het aanbrengen van verlichting in de regel niet aan de orde.
NB. Artikel 12 is niet aan de orde bij de gewone dwergvleermuis
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4.6.3

Functionaliteit
Bij het aanbrengen van verlichting zal de functionaliteit van de kraamverblijfplaatsen en van de zomer-, winter- en paarverblijfplaatsen van de
gewone dwergvleermuis vaak in het geding komen. Hierdoor zullen
voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen verdwijnen of niet
meer als zodanig kunnen functioneren. Het is nagenoeg onmogelijk met een
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te geven dat alle
verblijfplaatsen binnen het object een alternatief hebben.
Maatregelen om functionaliteit te waarborgen
• Nemen van algemene maatregelen om de hoeveelheid licht te beperken
tot waar het strikt nodig is, zoals bijvoorbeeld:
– Het aantal lampen en de lichtintensiteit kunnen worden aangepast.
– De positie van een lamp ten opzichte van een verblijfplaats, een route
of het jachtgebied kan worden aangepast (figuur 20).
– Er kan worden gewerkt met armaturen die het licht goed richten en
die een scherpe bundel (“scherpe cut-off”, figuur 19) hebben om
onnodige verstrooiing tegen te gaan (geen strooilicht naar boven maar
verlichting naar beneden gericht), met name led-lampen zijn dan
geschikt
– Vleermuishabitat kan worden afgeschermd met opgaande vegetatie of
met schermen.
– Er kan worden gewerkt met verlichtingsregimes (hoeveelheid
brandende lampen, aan/uit, intensiteit) die op bepaalde momenten in
de nacht en in het seizoen de vleermuizen ontzien.
– Er kan gewerkt worden met dynamische verlichting die reageert op
aanwezigheid van mensen of voertuigen (of vleermuizen) om zo het
branden van de verlichting en de intensiteit te regelen.
– Er kan worden gewerkt met een vleermuisvriendelijke
verlichtingskleur, bijvoorbeeld met amber, met een zogenaamde
human/bat response ratio groter of gelijk 45.
• Lichtverstoring tijdens en na de werkzaamheden moet zoveel mogelijk
worden voorkomen. Spotlights op te renoveren gebouwen (waar
compenserende verblijfplaatsen worden gerealiseerd) mogen niet gericht
zijn op de te realiseren verblijfplaatsen van vleermuizen en ook niet op
de aanvliegroutes voor die verblijfplaatsen.
• Tijdens de kwetsbare periode moet er geen verlichting worden toegepast
tussen zonsondergang en zonsopkomst. Als dit niet mogelijk is, moet de
intensiteit en richting van de verlichting zodanig worden aangepast, dat
de vliegroute onverlicht blijft.
• Bij de planning van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden
met de seizoensactiviteiten van de gewone dwergvleermuis, om
verstoring in de meest kwetsbare perioden te voorkomen. De meest
gunstige periode voor het uitvoeren van werkzaamheden met verlichting
is afhankelijk van op welk functie-onderdeel van het leefgebied effect
optreedt (zie 3.4.3.).
• Tunnels zonder verlichting, maar met zichtstrips (kleine spotlichten) op
grondniveau aanleggen.
• Zie eventueel ook de maatregelen als omschreven in 3.4.1.

4.6.4

Gunstige staat van instandhouding
De gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis moet
beoordeeld worden op lokaal niveau.
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Bij het aanbrengen van verlichting over een groot oppervlak (bijvoorbeeld
een gehele weg) wordt het gebied voor lange tijd ongeschikt voor veel
individuen. Het effect op de staat van instandhouding van de lokale
populatie zal dan vaak groot zijn. Ook is het effect van de maatregelen op
de populatie afhankelijk van de huidige populatiestructuur: zijn er weinig
dieren per hectare aanwezig, betreft het een onderdeel van een
netwerkpopulatie, is het gebied een belangrijke schakel in dat netwerk,
etcetera.
Maatregelen om gunstige staat van instandhouding te waarborgen
Dit betreft maatwerk en hierbij moet altijd een deskundige op het gebied
van vleermuizen worden ingeschakeld.
4.6.5

Zorgplicht
Er moeten maatregelen worden genomen om doden en verwonden van
exemplaren van gewone dwergvleermuizen zo veel als redelijkerwijs
mogelijk is te voorkomen. Gedurende de werkzaamheden moet verstoring
van bewoonde verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuizen voorkomen
worden. Ook moet tijdens kwetsbare perioden, met name de kraamperiode,
aantasting van vliegroutes en foerageergebieden voorkomen worden.
Maatregelen om aan zorgplicht te voldoen
Mogelijke maatregelen om invulling aan de zorgplicht te geven zijn (zie
eventueel ook 3.4.3) bijvoorbeeld:
• Werk buiten de periode dat het verblijf wordt gebruikt als kraamverblijf,
paar- of winterverblijf. Als een locatie jaarrond wordt gebruikt is de
paarperiode de minst kwetsbare periode om te werken, omdat de dieren
dan het actiefst zijn.
• Tijdens de kwetsbare periode moet er geen verlichting worden toegepast
tussen zonsondergang en zonsopkomst.
• Als tijdens de werkzaamheden toch vleermuizen worden aangetroffen
moeten de werkzaamheden onmiddellijk stopgezet worden en moet
direct een vleermuisdeskundige ingeschakeld worden.
• Er moet een ecologisch werkprotocol opgesteld worden waarin alle ten
behoeve van de gewone dwergvleermuis te nemen maatregelen worden
vastgelegd. Dit ecologisch werkprotocol moet op de locatie aanwezig zijn
en onder alle betrokken partijen bekend zijn. Werkzaamheden moeten
aantoonbaar conform dit protocol worden uitgevoerd.
• De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van
een deskundige op het gebied van de gewone dwergvleermuis.

4.6.6

Alternatievenafweging
Het aanbrengen van verlichting gebeurt om diverse redenen. Er moet een
afweging worden gemaakt of er voor de gewone dwergvleermuis het best
uitpakkende alternatief is gekozen.
Bij de alternatievenafweging moeten locatie, inrichting en werkwijze aan
bod komen:
• Locatie
Het aanbrengen van verlichting is vaak locatiegebonden. Vaak kan dat
doel waarom de verlichting aangebracht moet worden ook op een andere
locatie worden gerealiseerd. Aangegeven moet worden dat er geen
plekken zijn te vinden die beter uit pakken voor de gewone
dwergvleermuis.
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Inrichting
Vaak zijn er aanpassingen mogelijk waardoor het effect van de
verlichting teniet gedaan wordt; aangegeven moet worden dat er geen
betere aanpassingen mogelijk zijn voor de gewone dwergvleermuis.
• Werkwijze
– Periode
Beste alternatief is om binnen de minst kwetsbare periode te werken.
– Methode
Verlichting alleen op bepaalde momenten laten branden.
•

Bij de onderbouwing of er een voor de gewone dwergvleermuis gunstiger
oplossing voor de werkzaamheden aanwezig is moet een deskundige op het
gebied van de gewone dwergvleermuis worden betrokken.
4.6.7

Niet bewezen effectieve maatregelen
• Led-lampen met een speciale verlichtingskleur.

4.6.8

Af te raden maatregelen
• Gebruik van “vleermuisvriendelijke” groene led-verlichting is niet
effectief als mitigatie voor vleermuizen. De groene “vogelvriendelijke”
led-verlichting is ontwikkeld voor boorplatformen, omdat de daarvoor
gebruikte gele / oranje verlichting een aantrekkende en desoriënterende
werking op migrerende vogels had. Dit is zonder onderzoek
doorgetrokken naar vleermuizen. Groen licht is juist erg verstorend op
vleermuizen. Vleermuizen zijn het meest gevoelig voor blauw tot
ultraviolet licht. Lampen met een sterk aandeel in het blauwe spectrum
zijn het meest verstorend, dus ook lampen die anders van kleur lijken
maar die wel dicht bij de blauw kleur liggen. Over het algemeen zit in
geel of oranje licht veel minder blauw licht, maar per fabrikant en type
lamp kan dit anders zijn.
• Het aanbrengen van licht om insecten te lokken als voedselbron voor
vleermuizen is geen effectieve maatregel.

4.6.9

Voorbeelden
Aangepaste armaturen.
Door gebruik te maken van armaturen die het licht een bepaalde kant op
verstrooien (figuur 18) kunnen negatieve effecten van verlichting beperkt
worden.
Figuur 18: Voorbeeld van een aangepast armatuur: afgeschermd naar boven en
naar achteren (bron: Herman Limpens, Zoogdiervereniging).
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Vermijden van lichteffecten (en aanrijdingen)
Door een inrichting van de omgeving op maat, bijvoorbeeld door beplanting
op de juiste plek aan te brengen, kunnen lichteffecten vermeden worden
(figuur 19).
Figuur 19: Voorbeeld van mitigeren van licht door een hop-over (bron: Herman
Limpens, Zoogdiervereniging).

Verlichting in bruggen
Bruggen kunnen geschikt gemaakt worden als passage voor gewone
dwergvleermuizen door ervoor te zorgen dat delen aan de zijkant of aan de
bovenkant donker blijven (figuur 20 en 21), terwijl er wel voldoende licht is
voor de mens. Dit kan bijvoorbeeld door delen af te schermen met een
wand (het voor vleermuizen passeerbare, donkere deel moet wel groot
genoeg zijn) of door verlichting op een lagere hoogte aan te brengen.

Pagina 73 van 78

Gewone dwergvleermuis | Pipistrellus pipistrellus
Soortenstandaard | Maart 2014

Figuur 20: Voorbeeld van een door middel van een gewijzigd ontwerp aan
vleermuisgebruik aangepaste verlichting in een brug: verbreding brug, afgeschermd
deel en gerichte verlichting (bron: Herman Limpens, Zoogdiervereniging).

Figuur 21: Voorbeeld van aan vleermuisgebruik aangepaste verlichting in een brug:
lage verlichting zorgt voor passeerbaarheid in het bovenste deel. Let op:
werkzaamheid is alleen voor gewone dwergvleermuizen aangetoond, voor andere
vleermuissoorten is dit geen goede voorziening (bron: Herman Limpens,
Zoogdiervereniging).
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5
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5.2

Begrippen
Deskundige
Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een
persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij
gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en
kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en
kennis moet te zijn opgedaan doordat de deskundige:
• op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als
zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
• op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de
Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten
opzichte van die soorten; en/of
• als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals
bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene
Bureaus; en/of
• zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming
en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland
bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON,
Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting,
Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De
Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich
aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of bescherming.
Ecologisch werkprotocol
In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen
getroffen worden om effecten op beschermde soorten te voorkomen en hoe
te handelen wanneer ze onverhoopt toch optreden. Er staat onder andere in
vermeld:
• in welke periode gewerkt moet worden,
• welke ingrepen worden gepleegd,
• welke maatregelen worden genomen en wat daarmee wordt gerealiseerd
betreffende de gewone dwergvleermuis,
• wanneer begeleiding door een deskundige noodzakelijk is,
• wie die deskundige is en wat de deskundige exact gaat doen.
Gewenningsperiode
Periode waarin zowel de oorspronkelijke situatie en de als mitigatie
aangebrachte voorzieningen beiden aanwezig zijn. Hierdoor kunnen
vleermuizen de voorzieningen ontdekken en verkennen voor de ingreep
wordt uitgevoerd. Een voldoende gewenningsperiode is nodig om een
minimaal succes van maatregelen te waarborgen.
Metapopulatie of Netwerkpopulatie
Metapopulaties zijn op te vatten als populaties van soorten waarvoor een
gebied bestaat uit plekken met geschikt biotoop in een overigens
ongeschikte omgeving. De metapopulatie bestaat dus uit onderling min of
meer gescheiden lokale (sub)populaties. De geschikte biotoopplekken
kunnen op een bepaald moment al of niet bezet zijn door een soort. De
dynamiek in zo’n metapopulatie kan worden beschreven door lokale
extincties en lokale (her)kolonisaties.
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Migratie
Seizoensgebonden verhuizing tussen delen van het leefgebied en heen en
terug.
Monitoring
Als compensatie plaatsvindt is monitoring aan de orde (HRL-IV soort). Deze
monitoring moet zich richten op de effectiviteit van de genomen
(mitigerende en) compenserende maatregelen. Monitoring moet in principe
plaatsvinden gedurende de looptijd van het project:
• als de monitoring hier aanleiding toe geeft, moeten alsnog aanvullende
maatregelen getroffen worden om de gunstige staat van instandhouding
van de populatie gewone dwergvleermuizen te waarborgen.
• Als de monitoring al in een vroeg stadium tot een positieve conclusie
leidt, kan de verdere monitoring minder intensief worden uitgevoerd of
zelfs verder achterwege blijven.
Het noodzakelijk zijn van het uitvoeren van monitoring moet ook in het licht
van de grootte (impact) van het project worden gezien.
Over de effectiviteit van een aantal mitigerende en compenserende
maatregelen bestaat nog veel onduidelijkheid. Het is dan noodzakelijk om
monitoring in de voorwaarden van de ontheffing op te nemen. Hierdoor kan
bij een slecht functioneren van de voorgestelde mitigatie, in een later
stadium worden bijgestuurd.
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