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Inclusief bouwen??

Context: 

Omgang met vleermuizen bij ruimtelijke ontwikkelingen

� Focus op bebouwde kom



‘in de praktijk’ / als het goed is

FFwet  � Onderzoek 

naar vleermuisfuncties

� vermijden, mitigeren / compenseren 

� daar waar functies verdwijnen of worden aangetast

� functies: verblijfplaats, verbinding, jachtgebied

Verblijfplaats 

� Behouden als mogelijk

� Slopen buiten gevoelige periode

� Slopen op manier die dieren kans geeft te ontsnappen

� Tijdelijk kasten/voorzieningen tijdens bouwfase

� Vleermuisvoorzieningen in nieuw te bouwen object

� voorzichtig en slim verlichten in de buurt van verblijf



Vliegroute 
- verbindende structuur

� Behouden als mogelijk

� Liefst werken buiten seizoen

� Tijdelijk verbindende voorzieningen tijdens bouwfase

� Nieuwe verbindingen in plan opnemen 

� Voorzichtig en slim verlichten

Jachtgebied

� Behouden als mogelijk

� Liefst werken buiten seizoen

� Tijdelijk jachtgebied?? Tijdens bouwfase?

� Nieuwe jachtgebieden in plan opnemen 

� Voorzichtig en slim verlichten 



Nadelen/zwakke punten: 

� Soms ‘per ongeluk’ geen onderzoek

� Onderzoek en acties zijn per definitie reactief

� Detailinformatie m.b.t. vleermuisfuncties niet altijd goed genoeg

� Soms niet alle soorten en functies gevonden

� Alleen informatie daar waar je deze keer iets gaat doen

� Vleermuizen gebruiken netwerk - landschap dynamisch

� Waar geen vleermuizen � geen (re)actie

� Waar geen data � geen (re)actie

� Waar een functie niet � geen mitigatie/compensatie betreffende functie

� Soms zou je beter / effectiever op andere plek maatregelen kunnen/willen nemen

Een oplossing � inclusief bouwen!!

Wat bedoelen we daar mee? 

Daar waar gebouwen gebouwd worden, 

� standaard zo bouwen dat de vleermuizen er in kunnen! 



Een oplossing � inclusief bouwen!!

Daar waar gebouwen gebouwd worden,

- woonwijken, kantorengebieden, bedrijventerreinen 

- woningen  � scholen, bibliotheek, theaters, 

fabrieken, kantoren

- kunstwerken: bruggen, viaducten, tunnels, …

- nieuwbouwwijken 

- ‘vinexlocaties’

- locaties inbreiden

- grootschalige renovatieprojecten

���� standaard zo bouwen dat de vleermuizen er in kunnen!



Nieuwbouw 

Doorwerth

Een oplossing � inclusief bouwen!!

Daar waar gebouwen gebouwd worden, 

Daar waar de structuur van een wijk/gebied wordt gecreëerd/veranderd

standaard zo bouwen dat de vleermuizen er in kunnen 

standaard zo’n stadsplan/wijkplan/landschapsplan ontwerpen
���� dat vleermuizen zich kunnen verplaatsen en jagen in het gebied
���� dat knelpunten vermeden worden



Een oplossing � inclusief bouwen!!

niet elk gebouw moet toegankelijk zijn, maar 

���� een voldoende aantal
���� gericht op functies – kraam, balts, overwinteren.

niet elk stukje openbare ruimte / straat / plein 

moet verbinding en jachtgebied zijn, maar 

���� een functionerende structuur

Een oplossing � inclusief bouwen!!

niet elk gebouw moet toegankelijk zijn, maar 

���� een voldoende aantal
���� gericht op functies – kraam, balts, overwinteren.

niet elk stukje openbare ruimte / straat / plein 

moet verbinding en jachtgebied zijn, maar 

���� een functionerende structuur
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Herman
Textbox
een schematisch ontwerp voor een wijk

Herman
Textbox
plekken waar kraamverblijven of zomerverblijven in het ontwerp opgenomen kunnen worden. Dit zijn vooral álgemene gebouwen, zoals nutsgebouwen, scholen, kantoren e.d. 



Herman
Textbox
plekken waar in gewone woningen voorzieningen voor paarverblijven aangebracht kunnen worden

Herman
Textbox
groenstructuren die jachtgebied verbinden en jachtgebied beschutten jachtgebied, en zelfs de wijk met de (groene) omgeving verbinden



Herman
Textbox
lichtplan zonder rekening te houden met de vleermuishabitats: verblijfplaats, verbinding en jachtgebied

Herman
Textbox
lampen die op de verkeerde plekken staan zouden moeten weggehaald




