
Bouwen, verbouwen, slopen, renoveren en isoleren
Wet natuurbescherming



De Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming beschermt de meeste dieren die in Nederland in het 
wild leven. Niet alleen in de natuur, maar overal. Dus ook in stad of dorp. Sommige 
beschermde dieren leven in onze gebouwen en brengen er hun jongen groot, zoals 
huismussen, uilen, zwaluwen, maar ook steenmarters en enkele vleermuissoorten. 

In de Wet natuurbescherming staat dat je:
• geen beschermde dieren mag vangen of doden;
• geen eieren van beschermde dieren mag pakken of breken;
• geen nesten of andere verblijfplaatsen van beschermde dieren mag verwijderen, 

beschadigen of ontoegankelijk maken;
• beschermde dieren niet mag verstoren waardoor ze hun eieren of jongen (te 

lang) achterlaten;
• geen beschermde planten mag plukken of beschadigen.

Stappenplan
Volg de volgende stappen als je gaat bouwen, verbouwen, slopen, renoveren of 
isoleren.

Stap 1: doe onderzoek
Onderzoek of er beschermde dieren of planten leven, voordat je aan de slag gaat. 
Hiervoor is speciale kennis nodig. Het is daarom verstandig onderzoek te laten doen 
door een deskundige ecoloog. Bijvoorbeeld een ecoloog die is aangesloten bij het 
Netwerk Groene Bureaus.

Stap 2: bescherm dieren en planten
Vind je beschermde dieren of planten? Voer de werkzaamheden dan zo uit dat je 
beschermde planten, dieren en hun verblijfplaatsen niet beschadigt. Soms kan dat al 
door de werkzaamheden uit te voeren buiten de kwetsbare periodes van de aange-
troffen soort. Een ecoloog kan je hierover adviseren. Verderop in deze folder geven 
we je een richtlijn voor de kwetsbare periodes. 

Stap 3: een ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen
Kun je niet voorkomen dat je beschermde dieren, hun verblijfplaatsen of planten 
beschadigt? Dan mag je alleen verder met het project als je een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming hebt.

Ga je bouwen, verbouwen, slopen, renoveren of isoleren? Houd dan rekening met 
beschermde dieren en planten die in, op of rond het gebouw leven. In deze folder 
lees je hoe je kunt (laten) onderzoeken of er beschermde dieren of planten voorko-
men. En wat je kunt doen als je beschermde soorten vindt.



Een aanvraag voor een ontheffing dien je in bij de provincie Fryslân of – via een omgevingsvergunning – bij 
jouw gemeente. Bij de aanvraag voeg je een goed onderbouwd plan, waarin staat hoe de schade voor de 
beschermde soorten tot een minimum beperkt blijft. De aanvraag kun je het beste door een deskundige 
ecoloog laten opstellen. Twijfel je of je een ontheffing nodig hebt? Vraag advies aan jouw gemeente of de 
provincie Fryslân.

FUMO
Toezichthouders van de FUMO controleren of iedereen zich aan de Wet natuurbescherming houdt. Dat doet 
de FUMO in opdracht van provincie Fryslân. Wie zich niet aan de wet houdt, is strafbaar. 

Begin op tijd om vertraging te voorkomen
Je kunt het beste de natuur zo vroeg mogelijk betrekken bij jouw plannen. Hoe eerder je onderzoek doet naar 
dieren en planten, hoe makkelijker je de uitkomst in jouw plannen verwerkt. Soms werken maatregelen alleen 
goed als je ze ruim van te voren uitvoert. Bovendien kun je sommige onderzoeken alleen in bepaalde delen 
van het jaar doen. De natuur leeft nu eenmaal volgens haar eigen schema. 

Door vroeg onderzoek te doen voorkom je:
• dat je werkzaamheden moet stilleggen; 
• een boete; 
• kostbare vertraging. 

Zo kun jij je planning op tijd aanpassen en op tijd een ontheffing aanvragen. Maar het allerbelangrijkste: je 
zorgt voor de natuur. 

Vogels
Het broedseizoen: 
deze periode verschilt 

per vogelsoort en is afhankelijk 
van het weer. Het broedsei-
zoen loopt vanaf het eerste 
moment dat de vogels met 
het bouwen van een nest 
beginnen tot het laatste jong 
is uitgevlogen. Globaal van 
maart tot en met augustus, 
soms tot in september.

Vleermuizen
Het kraamseizoen en de 
winterslaap: het kraamseizoen 
loopt ongeveer van half mei tot 
half juli. Vleermuizen houden 
een winterslaap vanaf het 
moment dat de (nacht)tem-
peratuur onder de 10 graden 
komt: globaal van november 
tot half april.

Steenmarter
De periode dat er jongen zijn: 
ongeveer van maart tot en met 
juni.

Voor alle dieren
De dagen en nachten waarop 
het vriest.

Richtlijn kwetsbare periodes



Meer weten over dieren en planten 
in de omgeving?

www.checklistgroenbouwen.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.vogelbescherming.nl
www.floravannederland.nl
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