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Bij het voorliggende ecologisch werkprotocol is als uitgangspunt genomen, dat de werk-
zaamheden zo worden uitgevoerd dat er geen effect ontstaat op eventueel aanwezige be-
schermde soorten. Dat betekend dat de aanwezige verblijfplaatsen ook tijdens de 
werkzaamheden behouden blijven. In het voorliggende situatie is er dan geen ontheffing 
noodzakelijk. 
Om effecten te voorkomen en het werk te begeleiden, is een ecologisch werkprotocol opge-
steld. De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zoals 
schilderen, oppervlakkig voegherstel e.d. Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk om 
een steiger te plaatsen. Het ecologisch werkprotocol beschrijft de werkwijze die moet wor-
den gevolgd om schade aan de natuurwaarden te voorkomen.
Het ecologisch werkprotocol is niet locatie gebonden, maar gebonden aan uitvoering van 
werkzaamheden met behoud van de verblijfplaatsen. Werkzaamheden waarbij een versto-
ring optreedt vallen buiten de reikwijdte van het ecologisch werkprotocol. Onderdeel van 
het ecologisch werkprotocol is het oriënterend onderzoek van de betreffende locatie.

Leeswijzer
In eerste instantie wordt kort ingegaan op de voorwaarden rondom de gewone dwergvleer-
muis, gierzwaluw en huismus. Daarna worden de voorschriften benoemd, deze bestaan uit 
algemene maatregelen en voorschriften, tijdsplanning, voorbereiding en uitvoering ten be-
hoeve van vleermuizen, huismus en gierzwaluw en de overige maatregelen – de zorgplicht.

Gewone dwergvleermuis
De paartijd van de gewone dwergvleermuis loopt van medio augustus tot begin oktober. De 
kraamtijd van de gewone dwergvleermuis loopt van medio mei tot half juli. De wintertijd is 
de periode dat de gewone dwergvleermuis in winterslaap is en loopt globaal van eind okto-
ber tot en met maart.  

Gierzwaluw
De broedtijd van de gierzwaluw loopt van medio mei tot eind juli. Buiten de broedtijd zijn er
geen gierzwaluwen in Nederland. De gierzwaluw is zeer plaatstrouw. 

Huismus
De broedtijd van de huismus loopt van begin april tot in september. De huismus kan meer 
dan een nest hebben per jaar. Buiten de broedtijd zijn de huismussen vaak rond het nest 
aanwezig, daarom is het nest het hele jaar beschermd. Voor het goed functioneren is het van
belang dat in de omgeving van het nest ook in de wintermaanden voldoende groene in-
heemse struiken aanwezig zijn. 
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Algemene maatregelen en voorschriften
1. Het ecologisch werkprotocol moet altijd op het werk aanwezig zijn en aan het be-

voegd gezag getoond kunnen worden, voorafgaand aan de werkzaamheden wordt 
een werkbespreking over dit ecologisch protocol gehouden.

2. Voor de werkzaamheden wordt een logboek bijgehouden dat eveneens op verzoek 
aan het bevoegd gezag kan worden getoond.

3. De achterliggende rapporten moeten eveneens altijd op het werk aanwezig zijn en 
aan het bevoegd gezag getoond kunnen worden.

4. Tijdens de werkzaamheden kunnen jaarlijks een of twee onverwachte inspecties uit-
gevoerd. De resultaten van de inspecties worden opgenomen in het logboek.

5. De uitvoerder is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de voorschriften uit 
het ecologisch werkprotocol.

6. De algemene zorgplicht uit de Wet natuurbescherming dient in acht te worden geno-
men.

7. Voor afwijkingen van het werkprotocol c.q. niet-verwachten gebeurtenissen, dient 
direct contact te worden opgenomen met de ecoloog P.J.H. van der Linden (06 
27564247). De ecoloog kan een werk schriftelijk ‘vrijgeven’. Dit document wordt toe-
gevoegd aan de documenten die bij het project horen en overhandigd aan de op-
drachtgever. Ook wordt de opdrachtgever en het bevoegd gezag onmiddellijk 
geïnformeerd over wijzigingen en calamiteiten.

Tijdsplanning & voorbereiding
De voorschriften uit dit hoofdstuk moeten worden uitgevoerd voordat de werkzaamheden 
starten. De volgorde van werken in dit hoofdstuk zijn dwingend van aard.

1. Vóór de winterperiode worden struiken en de strooisel laag verwijderd op die plek-
ken waar gewerkt moet gaan worden of die anderszins betreden of bereden worden. 
Egels bijvoorbeeld, kunnen op beschutte plekken bovengronds slapen.

2. Kap van bomen wordt buiten het broedseizoen uitgevoerd. De beste periode hiervoor
is na augustus en voor maart. Als dat logistiek noodzakelijk is om tijdens het broed-
seizoen te kappen wordt daags voorafgaande aan de kap door een ecoloog de te kap-
pen bomen geïnspecteerd op broedvogels, de ecoloog kan dan toestemming geven 
voor de kap.

3. De werkzaamheden aan een oever dienen buiten om de kwetsbare voortplantingspe-
riode van herpetofauna en vissen te worden uitgevoerd. De beste periode hiervoor is 
september tot maart.

4. Werkzaamheden aan de gevel of het dak worden buiten de kwetsbare perioden uit-
gevoerd, de kwetsbare periode loopt van begin april tot eind juli.

5. Bij het gebruik van een steiger wordt deze zo geplaatst dat er geen verblijfplaatsen 
worden verstoord, treedt zo nodig in overleg met de ecoloog. Tijdens de actieve perio-
de van de soorten mag de verblijfplaats niet geblokkeerd worden (gebruik alleen stei-
gerdoek als het is voorgeschreven, en haal dat aan het eind van de middag weer weg)



6. Materiaal wordt opgeslagen op de verharde ondergrond (wegen, parkeerplaatsen) en 
wordt niet in het groen geplaatst.

7. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt gecontroleerd of alle be-
schikbare gegevens aanwezig en up-to-date zijn.

Uitvoering
1. De werkzaamheden worden bij daglicht uitgevoerd.
2. Aangetroffen dieren worden in veiligheid gebracht en buiten het werkgebied uitge-

zet. Hiervoor kan direct contact worden opgenomen met de ecoloog P.J.H. van der 
Linden.

3. Er dient zeer terughoudend te worden omgegaan met het gebruik van verlichting. De
directe omgeving dient zoveel mogelijk in duisternis te worden gehouden.

Zorgplicht
Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen – onder 
begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te 
worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels e.d. dienen eerst te 
worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- 
en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein intact te worden gelaten.

P.J.H. van der Linden
Els & Linde B.V.


