
 

 

 

 

 

Beste bewoner, 

 

Woongoed Zeist is bezig met het renoveren en verduur-

zamen van hun woningbezit. In verband met deze werk-

zaamheden is er een ecologisch onderzoek uitgevoerd. 

Uit dit onderzoek is onder andere de aanwezigheid van 

vleermuizen naar voren gekomen. Omdat vleermuizen 

een beschermde diersoort zijn heeft Woongoed Zeist 

voor het project een verzoek tot ontheffing ingediend 

voor de Wet natuurbescherming. 

 

Vanuit de ontheffing is voorgeschreven dat voorkomen 

moet worden dat deze vleermuizen verstoord of gedood 

worden tijdens de werkzaamheden. Om dit te realiseren 

worden de aanwezige verblijven in de woningen voor 

aanvang van de bouwactiviteiten dichtgezet (afgeplakt). 

Dit houdt ook in dat de woningen die tot hetzelfde woon-

blok behoren, maar waar geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd ook dichtgezet (afgeplakt) moet worden. Een 

vleermuis kan zich namelijk via de spouw in het gehele 

woonblok bevinden. Met speciale flapjes (exclusion 

flaps) voor de stootvoegen en ruimtes tussen gevel en 

dak kunnen de vleermuizen wel naar buiten maar niet 

meer naar binnen. In augustus 2021 heeft ons ecologisch 

bureau Viridis gepland staan om dit afplakken uit te voe-

ren. De materialen worden na de werkzaamheden weer 

verwijderd.  

 

Renovatie werkzaamheden en de vleermuizen 

Omdat vleermuizen zo trouw zijn aan hun verblijfplaat-

sen, is het erg belangrijk dat er bij renovatie projecten 

aan woningen rekening wordt gehouden met de vleer-

muizen. Zo worden er in de gevels van woningen van 

Woongoed Zeist bijvoorbeeld inbouwkasten geplaatst 

waar de vleermuizen weer kunnen intrekken. Daarbij is 

het ook erg belangrijk dat we hun een alternatieve plek 

aanbieden zolang er werkzaamheden plaatsvinden aan 

hun oude verblijfplaatsen. Hiervoor gebruiken we tijde-

lijke kasten welke, net als vogelkastjes, aan de gevel wor-

den bevestigd met schroeven. Zodra de renovatie werk-

zaamheden weer klaar zijn en de nieuwe permanente 

verblijfplaatsen zijn geplaatst, kunnen de tijdelijke kasten 

weer worden verwijderd. 

 

Viridis komt op met een hoogwerker om af te plakken. Bij 

deze willen wij u vragen bij hoekwoning met een parkeer-

plaats ernaast hier op deze dagen geen auto’s te plaat-

sen. Als uw achtertuin een poort heeft deze graag van het 

slot laten. Verder om eventuele kostbare ornamenten 

zoveel mogelijk te verplaatsen. De exacte datum wordt 

tijdig met u gecommuniceerd. 

 

Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u al-

tijd contact opnemen met Pascalle Dekker (06-

41767009) van ecologisch bureau Viridis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke kasten aan de gevel (foto: Bureau Viridis) 

Exclusion flap (afplak strip) (foto: Bureau Viridis) 

Ecologische maatregelen 


