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Inleiding (1) – Wnb in de praktijk

• Kosten onderzoek
• Kosten losse ontheffingen
• Conflicten met de 

planning
• Hoge eisen per project 

(o.a. tijdelijke 
voorzieningen)

• Vertragingen zijn meer 
regel dan uitzondering

• Frustratie met 
consequenties voor 
draagvlak

• Wnb: Alleen waar een 
soort is vastgesteld 
komen voorzieningen 
terug

• Er gaat toch nog wel eens 
wat mis, omdat een soort 
gemist is

• Beperkingen corporaties 
zijn ook beperkingen in 
doelen gemeente

• Natuurinclusief bouwen 
in collegeprogramma

Woningcorporaties Gemeente



Inleiding (2) – opgaven woningbouw

Verduurzaming 2019:
1250 woningen

Komende 5 jaar: 
6500 woningen



Inleiding (3)

• Oplossing = samen optrekken?!

• Mogelijkheden voor aanvragen generieke 
ontheffing Wnb (= geen losse ontheffing per 
project meer nodig)

• Aanvraag op basis van een 
soortmanagementplan (SMP)

• In 2017 gemeente en corporaties in gesprek 
over opstellen SMP

• 2018 overeenkomst en start project



Inleiding (4) - Gebied

Hele stad 
onderzocht, niet 
alleen ‘bezit’



Resultaten vleermuizen –
Gewone dwergvleermuis









Vleermuizen (5) – Gewone 
dwergvleermuis

• 23 kraamverblijfplaatsen met variatie tussen 
12 en 210 dieren

• 1344 baltslocaties

• 15 locaties winterverblijfplaats (massa)

• Buitenwijken Beijum en Lewenborg veruit het 
meeste vleermuizen (60%)

• Populatie geschat op 3000 – 3500 ex.



Vleermuizen (6) – Gewone 
dwergvleermuis

• Kvb: Voorkeur gebouwen 1950 – 2000

• Zvb: Lichte voorkeur 1950 – 2000

• Wvb: Te weinig gegevens voor zo’n analyse

• Aanbod baltsende mannetjes komt vrij goed 
overeen met aanwezigheid 
kraamverblijfplaatsen.

• Massa winterverblijfplaatsen daarentegen 
zitten op heel andere plekken en meer in het 
centrum en oude wijken.



Resultaten vleermuizen -
Laatvlieger





Vleermuizen (9) - Laatvlieger

• Eén kraamverblijfplaats

• Meerdere zomerverblijfplaatsen

• Diverse typen gebouwen

• Juist weer voorkeur voor anderen wijkdelen 
dan gewone dwergvleermuis (zuidkant)

• Voorkeur RBB dakpannen lijkt bevestigd

• Populatieschatting ca. 150 exemplaren



Vleermuizen - Meervleermuis





Vleermuizen (12) - Meervleermuis

• Twee locaties kraamverblijfplaatsen:
– Selwerd (diverse appartementencomplexen en 

woningen) max. 122 dieren (corporatie)

– De Wijert (2-1 kap) max. 53 dieren (particulier)

• Simultaan telling Vleermuiswerkgroep 
Groningen totaal 133 ex.

• Populatie = 133 dieren + wat losse exemplaren

• Opvallend: foerageren op stadsvijvers en veel 
minder op grote wateren verder weg



Deelgebieden (1)
• Te onderscheiden deelgebieden:

– 3 deelgebieden met generieke maatregelen

– Hotspots met maatwerkoplossing

• Gebieden waar soorten nu voorkomen zijn 
blijkbaar geschikt voor een soort

• Voor onderhouden heb je meer voorzieningen 
nodig in gebieden waar meer zit dan bij minder 
dieren. 

• Dit onderhouden en uitbreiden (brongebied)

• Ook gebieden waar een soort afwezig is wel wat 
aanbieden (normaal zou je daar niks doen) -> 
soorten kunnen uitbreiden



Deelgebieden (2)
• Hotspots kunnen naar verwachting van 

invloed zijn op de populatie:

– Groepen met een kraamfunctie

– Massa winterverblijfplaats (zwermgedrag, geen 
minimum aantal omdat het # zwermende dieren 
niks zegt over aantal overwinterende dieren)

– Dwergvleermuis overige groepen 20+ dieren

– Laatvlieger vanaf 3 dieren (individuele dieren 
bezetten grote range aan gebouwen, groepen wrs
niet)

– Verblijfplaatsen van zeldzame soorten



Deelgebieden (3)

• Deelgebieden met generieke oplossing:

– Eerste indeling op basis van globale verspreiding 
(aantal) GD + RD (LV niet voldoende data).

– Baltsverblijfplaatsen volgen redelijk verspreiding 
vrouwtjes.

– Vervolgens waar nodig opwaarderen (niet 
afwaarderen) van deelgebieden o.b.v. grotere 
kraamverblijfplaatsen.

– Bijvoorbeeld omdat het een kleine wijk is met 
weinig bebouwing.



Deelgebieden (4)

• Deelgebied 0 = van 0 tot ondergrens dg 1

• Deelgebied 1 = wijkdelen met 1% of 
meer van de populatie in het 
onderzoeksgebied 

• Deelgebied 2 = wijkdelen met 50% van 
het maximum aantal in een wijk(deel)

• Deelgebied 3 = hotpots



Deelgebieden (5) - Overzicht



Deelgebieden (6) - Detailkaart



Receptenboek voorzieningen (1)
• Generieke voorzieningen o.b.v. 

maatregelencatalogus

• Die is niet statisch want…..
– We weten nog altijd veel niet maar wel langzaam 

steeds meer

– Het aanbod aan leveranciers voorzieningen neemt 
steeds verder toe

– Voorzieningen beter inpasbaar voor corporaties & 
meer mogelijkheden voor schakelen kastdelen

– Duurzaamheid materialen

– Enz enz



Receptenboek voorzieningen (2)
• Voorzieningen waarvan bekend is dat die 

worden gebruikt zijn opgenomen.

• Er wordt gebruik gemaakt van tijdelijke en 
permanente voorzieningen.

• Er wordt gebruik gemaakt van 3 categorieën 
voorzieningen; light, middel en zwaar.

• Bij nieuwbouw alles inbouw en extra 
voorzieningen.

• Gangbare eisen aan plaatsing en gewenning.



Monitoring
• Effectiviteit van voorzieningen is vaak anekdotisch 

vindbaar (internet, presentaties op 
vleermuisdagen).

• Wat zou het mooi zijn om eens alle gegevens te 
bundelen!

• Monitoringsplan wordt opgesteld.
• Hierbij wordt de Vleermuiswerkgroep Groningen 

betrokken.
• Monitoring voorzieningen op relatief grote 

schaal.
• Maar gezien de schaal van de ontheffing ook de 

populatie volgen.
• Ter goedkeuring naar provincie en appellabel.



Wetgeving of natuurinclusief bouwen?

• Wnb: soort afwezig hoef je niks te doen

• Binnen dit SMP doe je ook dan wat

• Ten aanzien van de hotspots wordt juist de 
Wnb weer gevolgd: maatwerk plan en 
aanvullende toestemming provincie

• Gemeente wil waar mogelijk het integreren in 
haar eigen regelgeving naar andere partijen

• Onderzoek geeft tools om derden te wijzen op 
aanwezigheid beschermde soorten



Wetgeving of natuurinclusief bouwen?
• Voor soorten die niet in woning/complex 

aanwezig zijn, is dit SMP zeker vorm van 
natuurinclusief bouwen.

• Daar tegenover: indien een soort wordt 
aangetroffen is normaal ontheffing provincie 
nodig.

• Diverse provincies vragen inmiddels bij losse 
ontheffingen ook al ecologische plus.

• Daar zit dus niet de ecologische meerwaarde 
van een SMP.



Wetgeving of natuurinclusief bouwen?

1x per woning
8x per complex



Wetgeving of natuurinclusief bouwen?
….Het gebouw ernaast waar ze niet zitten komt dan 
extra terug….
….Bij rijtjes woningen vrijwel nooit in elke woning 
een verblijfplaats en in SMP wordt hier wel mee 
gerekend.
• Met de tijd worden zoveel voorzieningen 

gerealiseerd dat het de wetgeving overstijgt.
• De schaal is de kracht van een SMP.

• Conclusie: SMP is een mooie opmaat
• In potentie misschien het beste van twee 

werelden
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Vragen?

Vragen?

Vragen?


