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1. Inleiding
1.1

Aanleiding

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel hebben behoefte aan een gedragscode1* Flora‐ en
faunawet, omdat verschillende afdelingen van hun organisatie regelmatig te maken hebben met
deze wet. In de praktijk blijken regels nogal eens te leiden tot administratieve lasten, doordat voor
terugkerende werkzaamheden steeds opnieuw ontheffing van de verbodsbepalingen uit de Flora‐ en
faunawet moet worden aangevraagd. Met een goedgekeurde gedragscode hoeft, in de meeste
gevallen, geen ontheffing te worden aangevraagd. Hierdoor kan de voorbereidingstijd van
werkzaamheden worden verkort.

1.2

Wettelijk kader

In Nederland is de bescherming van een groot aantal in het wild voorkomende soorten planten en
dieren vastgelegd in de Flora‐ en faunawet. Als schade wordt toegebracht aan beschermde soorten,
kan dit leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen (artikel 8 t/m 12 van de Flora‐ en faunawet,
zie bijlage 1). Bij een dreigende overtreding dient voorafgaand aan de activiteit ontheffing te worden
aangevraagd (op grond van artikel 75, zie bijlage 1). Om het voor gemeenten eenvoudiger te maken
om te werken volgens de Flora‐ en faunawet heeft ministerie van Economische zaken (EZ) een aantal
maatregelen genomen. Een daarvan is de gedragscode, zoals genoemd in het Vrijstellingsbesluit*.
Indien wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geldt ‐ in een aantal gevallen ‐ een
vrijstelling van de verbodsbepalingen. De nu voorliggende gedragscode voor de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel beschrijft de voorzorgsmaatregelen die bij werkzaamheden in acht moeten
worden genomen om de gunstige staat van instandhouding* van beschermde soorten binnen de
gemeenten te handhaven en/of te verbeteren. De gedragscode is toegespitst op werkzaamheden die
door de gemeenten, of in opdracht van de gemeenten worden uitgevoerd. Het betreft hier
werkzaamheden in de categorieën ‘bestendig beheer en onderhoud’, ‘bestendig gebruik’ en
‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’. Iedereen die binnen de gemeentegrenzen de beschreven
werkzaamheden uit deze gedragscode gaat uitvoeren, kan volgens deze gedragscode werken.
In de volgende paragrafen worden de zorgplicht* en het vrijstellingsbesluit apart toegelicht. Dit zijn
onderdelen van de Flora‐ en faunawet die extra van belang zijn voor een gedragscode.
1.2.1 Zorgplicht
De zorgplicht* is opgenomen in artikel 2 van de Flora‐ en faunawet (zie bijlage 1) en houdt in dat
iedereen voldoende zorg in acht neemt voor alle in het wild levende planten en dieren, alsmede voor
hun directe leefomgeving. De zorgplicht beschermt dus alle in het wild levende organismen, terwijl
enkel de beschermde soorten (zie § 1.2.3) binnen de verbodsbepalingen worden genoemd.
Daarnaast zijn de verbodsbepalingen gekoppeld aan handelingen of maatregelen, terwijl de
zorgplicht ook het achterwege laten van maatregelen omvat. Een uitgebreide beschrijving van de
zorgplicht is opgenomen in de begrippenlijst (zie bijlage 2).

1

De definitie van woorden aangegeven met een * is uitgelegd in de begrippenlijst (bijlage 2).
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1.2.2 Vrijstellingsbesluit
In 2005 is het Vrijstellingsbesluit* (artikel 75, zie bijlage 1) in werking getreden. Dit besluit maakt het
mogelijk om vrijstelling van de plicht om ontheffing aan te vragen te krijgen voor regelmatig
terugkerende werkzaamheden, indien wordt voldaan aan bepaalde criteria. De criteria die hierbij
worden gehanteerd zijn: de mate van bescherming van soorten en de ingrijpendheid van de
werkzaamheden.
In het Vrijstellingsbesluit wordt onderscheid gemaakt in vier categorieën van beschermde soorten,
waarbij soorten uit Tabel 3 en broedvogels de zwaarste vorm van bescherming genieten:





Tabel 1: licht beschermde soorten;
Tabel 2: middelzwaar beschermde soorten;
Tabel 3: strikt beschermde soorten;
broedvogels: strikt beschermde soorten.

In het vrijstellingsbesluit wordt daarnaast onderscheid gemaakt in drie categorieën van activiteiten:




het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud;
het uitvoeren van handelingen in het kader van bestendig gebruik;
het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting.

Het verschil in mate van bescherming van de soorten uit de vier categorieën met betrekking tot de
verschillende werkzaamheden is beschreven in § 1.2.3. In § 1.2.4 zijn de vrijstellingsmogelijkheden bij
het gebruik van een gedragscode in een tabel weergegeven. De verschillende werkzaamheden
worden verder toegelicht in hoofdstuk 4 t/m 6.
1.2.3 Indeling beschermde soorten
In deze paragraaf wordt het verschil in mate van bescherming van de soorten uit de vier categorieën
met betrekking tot de verschillende werkzaamheden toegelicht.
Tabel 1 soorten (licht beschermde soorten):
Als iemand werkzaamheden onderneemt die te kwalificeren zijn als bestendig beheer en onderhoud
of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting, geldt een vrijstelling van de
verbodsbepalingen voor de soorten in Tabel 1. Er moet wel rekening worden gehouden met de
zorgplicht.
Tabel 2 soorten (middelzwaar beschermde soorten):
Voor werkzaamheden die schade aan Tabel 2 soorten kunnen toebrengen dient altijd ontheffing te
worden aangevraagd, tenzij wordt gewerkt volgens een door het ministerie van EZ goedgekeurde
gedragscode. De vrijstelling van ontheffing is alleen geldig als er sprake is van werkzaamheden die in
de gedragscode zijn beschreven en er voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen ten
behoeve van de instandhouding van deze soorten.
Tabel 3 soorten (strikt beschermde soorten):
Deze gedragscode geldt alleen voor Tabel 3 soorten bij werkzaamheden die vallen in de categorie
bestendig beheer en onderhoud. Voor werkzaamheden die vallen onder bestendig gebruik geldt
alleen een vrijstelling middels deze Gedragscode voor soorten van Bijlage 1 AMvB.
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Voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting die schade kunnen
toebrengen aan Tabel 3 soorten en voor werkzaamheden die vallen onder bestendig gebruik die
schade kunnen toebrengen aan soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, dient er altijd
ontheffing te worden aangevraagd. Daarnaast is het verboden om strikt beschermde soorten in het
kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik ,
opzettelijk te verontrusten (artikel 10, zie bijlage 1).
Broedvogels (strikt beschermde soorten):
Alle in Europa inheemse vogelsoorten zijn strikt beschermd. Ze genieten dezelfde bescherming als
Tabel 3 soorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Bij vogels is het van belang dat er
rekening wordt gehouden met broedende vogels, hun nestplaatsen en de leefomgeving voor zover
deze nodig is voor het functioneren van de nestplaats.
De meeste vogelsoorten maken elk jaar een nieuw nest of zijn in staat om, mogelijk op een andere
locatie, een nieuw nest te maken. De nesten van deze vogels zijn alleen beschermd in het
broedseizoen, op het moment dat ze in gebruik zijn (artikel 11, zie bijlage 1). Een beperkt aantal
vogels keert ieder jaar terug naar hetzelfde nest of bewoont het nest jaarrond. Nestlocaties van deze
vogelsoorten zijn jaarrond beschermd (artikel 11, zie bijlage 1). Jaarrond beschermde nesten zijn
opgedeeld in vijf categorieën:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust‐ en verblijfplaats (voorbeeld steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw
en huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor
hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld:
oeverzwaluw) zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.
Categorie 5‐soorten zijn echter wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische
omstandigheden dat rechtvaardigen. Voor een lijst met voorkomende vogelsoorten binnen de
Bommelerwaard en bijhorende categorieën wordt verwezen naar bijlage 3.
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1.2.4 Schema vrijstellingsmogelijkheden ontheffingsplicht
In tabel 1 is per categorie werkzaamheden te zien welke mogelijkheden tot vrijstelling er zijn met
betrekking tot de verschillende categorieën beschermde soorten. Het schema laat zien wanneer
ontheffingsplicht* geldt en welke artikelen van de verbodsbepalingen van toepassing zijn.
Tabel 1: Schema vrijstellingsmogelijkheden ontheffingsplicht

Categorie
werkzaamheden

Bestendig beheer
en onderhoud

Algemene
verbodsbepalingen

Tabel 1 (licht
beschermd)

Tabel 2
(middel‐zwaar
beschermd)

Tabel 3 en vogels (strikt
beschermd)

Bijlage 1
AMvB

Bijlage IV
HR & vogels

Artikel 8, 9, 11 en 12
Artikel 10 (opzettelijke
verstoring)
Artikel 8, 9, 11 en 12

Bestendig gebruik
Ruimtelijke
ontwikkeling en
inrichting

Artikel 10 (opzettelijke
verstoring)
Artikel 8 t/m 12
Geen ontheffing nodig
Geen ontheffing nodig, mits wordt gewerkt met een goedgekeurde
gedragscode
Ontheffing noodzakelijk

1.3 Doel van de gedragscode
Deze gedragscode dient de volgende doelen:







Invulling geven aan het centrale begrip zorgvuldig handelen* door te werken volgens de
gedragsregels opgenomen in de gedragscode.
Verbeteren van de bekendheid van de Flora‐ en faunawet en het handelen volgens de wet in
en door de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.
De gemeenten en haar opdrachtgevers effectiever en efficiënter laten werken wat de
toepassing van de Flora‐ en faunawet betreft.
Duidelijkheid scheppen over de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van gemeenten en
(onder)aannemers met betrekking tot het naleven van de Flora‐ en faunawet.
Tijd en kosten besparen voor initiatiefnemers* doordat in veel gevallen geen
ontheffingsaanvraag voor de Flora‐ en faunawet meer nodig is.
Doordat de gedragscode gericht is op het voorkomen van schade door het nemen van
preventieve maatregelen, wordt het risico op situaties waarbij ontheffing voor de Flora‐ en
faunawet dient te worden aangevraagd of bezwaar wordt aangetekend verminderd.
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1.4

Ligging gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Deze gedragscode richt zich op het grondgebied van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. In
figuur 1.1 is de ligging van beide gemeenten weergegeven. De begrenzing van de gemeenten wordt
aan de Noordkant gevormd door de rivier de Waal en in het Zuiden door de Maas. Het Westen van
de Bommelerwaard eindigt bij Slot Loevestein en in het Oosten bij de kern Heerewaarden. Centraal
door het gebied loopt de snelweg de A2 en de spoorlijn tussen ’s‐Hertogenbosch en Geldermalsen.

Figuur 1.1: Ligging van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

1.5

Leeswijzer

Deze gedragscode beschrijft hoe moet worden gehandeld tijdens werkzaamheden die te kwalificeren
zijn als bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Het document is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding en het doel van deze gedragscode. Ook wordt de werking van
de Flora‐ en faunawet uitgelegd met betrekking tot de verschillende categorieën van beschermde
soorten.
Hoofdstuk 2 beschrijft daarna de verantwoordelijkheden van de verschillende afdelingen van de
gemeenten en opdrachtnemers* bij het gebruik van de gedragscode en de wijze waarop
informatieverstrekking en evaluatie geregeld wordt. Ook wordt hier de reikwijdte van de
gedragscode besproken, alsmede hoe te handelen bij onvoorziene situaties.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven welke soorten planten en dieren voorkomen in de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel. In dit hoofdstuk wordt ook verwezen naar de natuurwaardenkaart waarop
de locaties van alle beschermde flora en fauna binnen beide gemeenten zijn weergegeven.
Hoofdstuk 4, 5 en 6 beschrijven de gedragsregels die bepalend zijn bij de uitvoering van
werkzaamheden aan de hand van inventarisatiegegevens genoemd in hoofdstuk 3. Per
werkzaamheid is aangegeven in welke periode de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en
welke (voorbereidende) maatregelen nodig zijn om schade aan beschermde soorten te voorkomen of
minimaliseren. In hoofdstuk 4, 5 en 6 worden respectievelijk de werkzaamheden beschreven die
vallen onder bestendig beheer en onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting.
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Hoofdstuk 7 beschrijft tot slot hoe de gedragscode dient te worden gecommuniceerd, gecontroleerd
en geactualiseerd.
Ook zijn enkele bijlagen opgenomen in deze gedragscode: relevante artikelen van de Flora‐ en
faunawet (bijlage 1); definities van begrippen die in de tekst zijn aangegeven met een *(bijlage 2);
vogels met jaarrond beschermde nestplaats (bijlage 3); een natuurwaardenkaart waarop te zien is
welke beschermde soorten op welke locatie in de gemeenten voorkomen (bijlage 4); lijst met
beschermde soorten binnen de grenzen van de gemeenten (bijlage 5); beschrijving
natuurbeschermingswet (bijlage 6); beschrijving wet ruimtelijke ordening (EHS) (bijlage 7); kaart met
grenzen van beschermde gebieden (bijlage 8); inventarisatiemethoden (bijlage 9); lijst met risicovolle
locaties (bijlage 10); voorbeeld van een ecologisch werkprotocol (bijlage 11).
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2. Toepassing van de gedragscode
2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden de
gemeenten hebben met betrekking tot de gedragscode* voor de Flora‐ en faunawet. In § 2.2 worden
de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen toegelicht. In § 2.3 wordt omschreven op welke
wijze met informatieverstrekking en evaluatie van de gedragscode omgegaan moet worden. § 2.4
beschrijft waarvoor de gedragscode geldig is en in § 2.5 worden de slotbepalingen toegelicht. In
hoofdstuk 7 wordt toegelicht hoe de gedragscode dient te worden gecommuniceerd, gecontroleerd
en geactualiseerd.

2.2

Verantwoordelijkheden

In deze paragraaf worden de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de opdrachtgevers en
opdrachtnemers* omschreven. De verantwoordelijkheden zijn opgedeeld in sub paragrafen.
Hierdoor is het voor betrokken partijen eenvoudiger om hun verantwoordelijkheden te raadplegen,
waardoor de tekst echter overlappend is.
2.2.1 Taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel
1. De gemeente is de initiatiefnemer* en uitvoerder van plannen of projecten, die vallen onder
‘bestendig beheer en onderhoud’, ‘bestendig gebruik’ en ‘ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting’. Ze is verantwoordelijk voor de naleving van deze gedragscode voor de Flora‐ en
faunawet.
2. De gedragscode wordt actief openbaar gemaakt. Er wordt gezorgd dat eigen personeel,
(potentiële) opdrachtnemers, belanghebbenden en belangstellenden tijdig worden
geïnformeerd over het bestaan en de inhoud van de gedragscode.
3. Gegevens over beschermde en bijzondere natuurwaarden worden beschikbaar gesteld aan
projectleiders voor de natuurtoets.
4. Deze gedragscode wordt gemonitord, geëvalueerd en geactualiseerd.
5. Binnen de gemeente Maasdriel treedt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of
afdeling Vergunningen op als gedelegeerd opdrachtgever (initiatiefnemer). Binnen de
gemeente Zaltbommel treedt afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen op als gedelegeerd
opdrachtgever (initiatiefnemer), dit is afhankelijk van het type werkzaamheid. Bij opdrachten
aan derden moet deze verantwoordelijkheid in het contract met de opdrachtnemer worden
opgenomen (zie punt 8 en verder).
6. Binnen de gemeente Maasdriel maakt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of
afdeling Vergunningen de relevante gedeelten van deze gedragscode onderdeel van
opdrachten. Bij de gemeente Zaltbommel is dit de taak van afdelingshoofd Ruimtelijke
Ontwikkelingen. De opdrachten worden in het kader van beschreven werkzaamheden
(hoofdstuk 4 t/m 6) verstrekt. Wanneer documenten worden opgesteld behorend bij het
uitvoeren van werkzaamheden wordt verwezen naar de gedragscode. De gedragscode moet
als bijlage worden opgenomen bij deze documenten. De opdrachtnemer bevestigt met de
opdrachtovereenkomst dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode.
7. Gegevens genoemd in punt 3 dienen te worden gebruikt in de planning en
besteksvoorbereiding van werkzaamheden. In contracten tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer wordt verwezen naar de standaardbepalingen (zie punt 5 en 8).
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8. In een contract tussen de gemeenten en opdrachtnemers worden afspraken vastgelegd voor
het uitvoeren van werkzaamheden, dit contract zal door beide partijen ondertekend worden.
In dit contract dient naar de volgende standaardbepalingen verwezen te worden:
a. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zijn bevoegd om sancties tegen de
opdrachtnemer te treffen, als blijkt dat deze zich niet houdt aan de gedragscode.
b. In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet en bij twijfel over de meest
adequate uitvoering van maatregelen, wordt door de initiatiefnemer tijdig advies
ingewonnen bij een door de gemeenten aan te wijzen deskundige*. Eventueel hieruit
voortvloeiende maatregelen worden conform het advies uitgevoerd en
gedocumenteerd.
c. De opdrachtnemer kan door de initiatiefnemer aansprakelijk worden gesteld voor
schade, als deze het gevolg is van het niet naleven van deze gedragscode.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
d. Het adequaat uitvoeren van de in deze gedragscode beschreven maatregelen, ook als
deze in onderaanneming worden uitgevoerd.
e. Het tijdig, correct en volledig informeren en instrueren van de bij de werkzaamheden
en maatregelen betrokken personen.
f. Het aanwezig zijn van deze gedragscode met bijlagen op de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
g. Het geven van een adequate invulling aan de algemene zorgplicht* tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden, ook in gevallen waarin deze gedragscode niet
voorziet.
2.2.2 Taken en verantwoordelijkheden op afdelingsniveau
Maasdriel:

Zaltbommel:

Afdeling Beheer en Toezicht
Afdeling Ruimte
Afdeling Vergunningen
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen

Bovenstaand genoemde afdelingen hebben de volgende verantwoordelijkheden:
1. Binnen de gemeente Maasdriel treedt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of
afdeling Vergunningen op als gedelegeerd opdrachtgever (initiatiefnemer*). Binnen de
gemeente Zaltbommel treedt afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen op als gedelegeerd
opdrachtgever (initiatiefnemer), dit is afhankelijk van het type werkzaamheid. Bij opdrachten
aan derden moet deze verantwoordelijkheid in het contract met de opdrachtnemer worden
opgenomen (zie punt 3 en verder).
2. Bij de gemeente Maasdriel maakt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of afdeling
Vergunningen de relevante gedeelten van deze gedragscode onderdeel van opdrachten. Bij
de gemeente Zaltbommel is dit de taak van afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen. De
opdrachten worden in het kader van beschreven werkzaamheden (zie hoofdstuk 4 t/m 6)
verstrekt. Wanneer documenten worden opgesteld behorend bij het uitvoeren van
werkzaamheden wordt verwezen naar de gedragscode. De gedragscode moet als bijlage
worden opgenomen bij deze documenten. De opdrachtnemer bevestigt met de
opdrachtovereenkomst dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode.
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3. In een contract tussen de gemeenten en opdrachtnemer worden afspraken vastgelegd voor
het uitvoeren van werkzaamheden, dit contract zal door beide partijen ondertekend worden.
In dit contract dient naar de volgende standaardbepalingen verwezen te worden:
a. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zijn bevoegd om sancties tegen de
opdrachtnemer te treffen, als blijkt dat deze zich niet houdt aan de gedragscode.
b. In gevallen waarin deze gedragscode niet voorziet en bij twijfel over de meest
adequate uitvoering van maatregelen, wordt door de initiatiefnemer tijdig advies
ingewonnen bij een door de gemeenten aan te wijzen deskundige*. Eventueel hieruit
voortvloeiende maatregelen worden conform het advies uitgevoerd en
gedocumenteerd.
c. De opdrachtnemer kan door de initiatiefnemer aansprakelijk worden gesteld voor
schade, als deze het gevolg is van het niet naleven van deze gedragscode.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
d. Het adequaat uitvoeren van de in deze gedragscode beschreven maatregelen, ook
als deze in onderaanneming worden uitgevoerd.
e. Het tijdig, correct en volledig informeren en instrueren van de bij de werkzaamheden
en maatregelen betrokken personen.
f. Het aanwezig zijn van deze gedragscode met bijlagen op de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
g. Het geven van een adequate invulling aan de algemene zorgplicht tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden, ook in gevallen waarin deze gedragscode niet
voorziet.
2.2.3 Taken en verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer
1. Binnen de gemeente Maasdriel treedt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of
afdeling Vergunningen op als gedelegeerd opdrachtgever (initiatiefnemer*). Binnen de
gemeente Zaltbommel treedt afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen op als gedelegeerd
opdrachtgever (initiatiefnemer), dit is afhankelijk van het type werkzaamheid. Bij opdrachten
aan derden moet deze verantwoordelijkheid in het contract met de opdrachtnemer worden
opgenomen (zie punt 3 en verder).
2. Bij de gemeente Maasdriel maakt afdeling Beheer en Toezicht, afdeling Ruimte of afdeling
Vergunningen de relevante gedeelten van deze gedragscode onderdeel van opdrachten. Bij
de gemeente Zaltbommel is dit de taak van afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen. De
opdrachten worden in het kader van beschreven werkzaamheden (hoofdstuk 4 t/m 6)
verstrekt. Wanneer documenten worden opgesteld behorend bij het uitvoeren van
werkzaamheden wordt verwezen naar de gedragscode. De gedragscode moet als bijlage
worden opgenomen bij deze documenten. De opdrachtnemer bevestigt met de
opdrachtovereenkomst dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode.
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3. In een contract tussen de gemeenten en opdrachtnemer worden afspraken vastgelegd voor
het uitvoeren van werkzaamheden, dit contract zal door beide partijen ondertekend worden.
In dit contract dient naar de volgende standaardbepalingen verwezen te worden:
a. De opdrachtnemer kan door de initiatiefnemer aansprakelijk worden gesteld voor
schade, als deze het gevolg is van het niet naleven van deze gedragscode.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor:
b. Het adequaat uitvoeren van de in deze gedragscode beschreven maatregelen, ook
als deze in onderaanneming worden uitgevoerd.
c. Het tijdig, correct en volledig informeren en instrueren van de bij de werkzaamheden
en maatregelen betrokken personen.
d. Het aanwezig zijn van deze gedragscode met bijlagen op de locatie waar de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
e. Het geven van een adequate invulling aan de algemene zorgplicht tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden, ook in gevallen waarin deze gedragscode niet
voorziet.

2.3

Informatieverzameling en –verstrekking van beschermde soorten

In deze paragraaf wordt omschreven op welke wijze door de gemeente Maasdriel en Zaltbommel
met verspreidingsgegevens, informatieverstrekking en evaluatie van de gedragscode omgegaan dient
te worden.
2.3.1 Verspreidingsgegevens van beschermde soorten
In bijlage 5 van deze gedragscode is een lijst opgenomen met soorten uit Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 en
broedvogels, waarvan bij het opstellen van de gedragscode bekend is dat zij in de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel voor (kunnen) komen. In bijlage 4 zijn natuurwaardenkaarten opgenomen,
waarop de bekende locaties van beschermde soorten zijn weergegeven.
Wanneer de gemeente het voornemen heeft een werkzaamheid uit te gaan voeren dient van deze
locatie bekend te zijn of hier beschermde soorten voorkomen. Wanneer een deskundige* vaststelt
dat de natuurwaardenkaart niet in deze informatie voorziet, dient onderzoek plaats te vinden. De
gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Ook informeren de gemeenten de aannemer. Hierbij geven
ze de opdracht aan de aannemer of een andere opdrachtnemer om de ontbrekende informatie door
een deskundige in te laten winnen. De verkregen informatie kan daarnaast worden verwerkt in de
natuurwaardenkaart2 om deze up to date te houden (zie bijlage 4). De verzamelde gegevens worden
door de gemeenten beheerd en beschikbaar gesteld aan derden. Deze kunnen opgevraagd worden
middels mondeling of schriftelijk verzoek.
2.3.2 Informatieverstrekking en evaluatie
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zorgen ervoor dat:
1. De opdrachtnemer tijdig en adequaat wordt geïnformeerd over de bestaande
natuurwaarden. Dit wordt gedaan door de natuurwaardenkaarten en de soortenlijst,
genoemd in punt 1 en 2 van § 2.3.1, toe te voegen aan opdrachtbrieven en contracten.
Markering en aanwijzing in het veld kunnen de natuurwaardenkaart vervangen.
2

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel zorgen ervoor dat de informatie verder zal worden uitgewerkt en
bijgehouden. De gegevens worden door een ter zake deskundige verzameld door literatuurstudie, QuickScans
en veldinventarisaties.
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2. Gegevens over aanwezige beschermde soorten van Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels
verkregen uit veldonderzoek worden verwerkt in de natuurwaardenkaart.
3. Specifieke bepalingen met betrekking tot onderzoeksplicht* en informatieverstrekking
worden opgenomen in het contract tussen gemeenten en opdrachtnemer:
a) In het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en
onderhoud en bestendig gebruik wordt door de opdrachtnemer voor elk plan in
kaart gebracht of er in het plangebied en de directe omgeving soorten van Tabel
2, Tabel 3 en broedvogels en nesten met een jaarrond bescherming voorkomen.
De gemeenten stellen hiervoor gegevens beschikbaar. Voor zover deze gegevens
ontoereikend zijn, is de initiatiefnemer verantwoordelijk dat aanvullend
onderzoek wordt verricht:
1. Allereerst moet de verwachtingswaarde voor beschermde soorten
worden bepaald aan de hand van de natuurwaardenkaart en/of het
uitvoeren van een ecologische ‘QuickScan’. De eisen waaraan deze
QuickScan minimaal moet voldoen, wordt bepaald door de gemeenten
op basis van wat daarover in de wet en de toelichting gesteld wordt. Een
QuickScan moet worden uitgevoerd door een deskundige*.
2. Indien er op basis van een QuickScan en het raadplegen van de
natuurwaardenkaart blijkt dat op een planlocatie beschermde soorten
(kunnen) voorkomen, moet nader onderzoek worden uitgevoerd door
een deskundige. Deze deskundige onderzoekt of de soort daadwerkelijk
voorkomt.
b) Per locatie wordt een lijst van voorkomende beschermde soorten van Tabel 2,
Tabel 3 en broedvogels opgesteld. Hierbij wordt ook een kaart opgesteld waarop
de verspreiding van de betreffende soorten zo nauwkeurig mogelijk is
weergegeven.
c) Belangrijk is dat de verzamelde gegevens zo nauwkeurig zijn dat afzonderlijke
groeiplaatsen en/of vaste rust‐ en verblijfplaatsen te herkennen zijn.
d) De verzamelde gegevens van de aanwezige beschermde soorten van Tabel 2,
geven de actuele situatie weer en zijn ten hoogste vijf jaar oud. De verzamelde
gegevens van Tabel 3 soorten en broedvogels zijn hoogstens drie jaar oud. Drie
jaar oude gegevens kunnen worden gebruikt in gebieden waar weinig of geen
ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie
jaar, anders moeten de gegevens recenter zijn. Met recenter wordt bedoeld dat
de gegevens zijn verkregen na de eventuele ruimtelijke of kwalitatieve
verandering. Hetzelfde geldt voor vijf jaar oude onderzoeksgegevens van Tabel 2‐
soorten.
e) Voor de zorgvuldige uitvoering van mitigerende maatregelen wordt door de
opdrachtnemer tijdig voorzien in deskundige ecologische begeleiding.
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2.4

Reikwijdte van de gedragscode

De gedragscode is opgesteld voor handelingen die door of in opdracht van de gemeenten Maasdriel
en Zaltbommel worden uitgevoerd en die mogelijk negatieve effecten kunnen hebben op
beschermde soorten. In hoofdstuk 3 en bijlage 4 en 5 wordt beschreven welke beschermde soorten
voor kunnen komen in beide gemeenten. In bijlage 3 wordt aangegeven welke vogelsoorten een
(mogelijk) jaarrond beschermde nestplaats hebben. Deze gedragscode is van toepassing op
werkzaamheden die vallen onder het begrip ‘bestendig beheer en onderhoud’, ‘bestendig gebruik’
en ‘ruimtelijke inrichting en ontwikkeling’. In onderstaande tabellen is aangegeven wat het doel is
van deze werkzaamheden en van welke bij genoemde belangen sprake is.
Bestendig beheer en onderhoud
Gedragscode geldig voor:
Werkzaamheden gericht op:

Wettelijk belang:

Werkzaamheden gericht op:
Wettelijk belang:

Soorten van tabel 2, 3 en vogels
Ontheffing voor artikel 8 t/m 12 van de Flora‐ en faunawet
Het behoud van de bestaande situatie. Deze werkzaamheden
worden door de gemeenten al ruime tijd op dezelfde wijze
uitgevoerd met als doel behoud van de huidige situatie en
daarmee het behoud van de natuurlijke habitats van aanwezige
flora en fauna.
Behoud van natuurlijke habitats van flora en fauna en daarmee
ook behoud van de flora en fauna zelf.
Andere redenen van groot openbaar belang zoals redenen van
sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk
gunstige effecten.
Het onderhoud aan de waterstaatkundige infrastructuur en de
landinfrastructuur.
De volksgezondheid en de openbare veiligheid.

Zodra grote veranderingen in het huidige beheer en onderhoud worden doorgevoerd, is geen sprake
meer van bestendig beheer of onderhoud, maar van een ruimtelijke ingreep. Dit geldt ook voor
achterstallig onderhoud of ingrijpende grootschalige maatregelen. Zie hiervoor de beschrijving onder
‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting”.
Bestendig gebruik
Gedragscode geldig voor:

Werkzaamheden gericht op:

Wettelijk belang:

Soorten van tabel 2, 3 van Bijlage 1 AMvB
Ontheffing voor artikel 8 t/m 12 van de Flora‐ en faunawet voor
soorten van tabel 2 en voor artikel 8, 9, 11 en 12 voor soorten van
tabel 3 van Bijlage 1 AMvB.
Het houden van activiteiten die zijn gericht op inpassing in het
gebied. Het gaat om jaarlijks terugkerende activiteiten die op
dezelfde wijze worden uitgevoerd. Deze activiteiten hangen
samen met de landschappelijke kwaliteit van een gebied en zijn
steeds gericht op behoud van de bestaande situatie. Beschermde
soorten komen in dit geval ondanks of dankzij de terugkerende
activiteit voor.
Behoud van voorkomende flora en fauna.
Andere redenen van groot openbaar belang zoals redenen van
sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijk
gunstige effecten.
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Voor soorten die vallen onder tabel 3 Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of vogels is geen wettelijk
belang aan te wijzen waardoor er voor deze activiteiten geen vrijstelling kan worden verleend. Te
allen tijde dient overtreding van de verbodsbepalingen te worden voorkomen bij werkzaamheden
die vallen onder ‘bestendig gebruik’.
Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (en sommige gevallen van achterstallig onderhoud dat niet
meer onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ valt, kunnen worden aangemerkt als ruimtelijke
inrichting)
Gedragscode geldig voor:
Werkzaamheden gericht op:
Wettelijk belang:

Soorten van tabel 2
Ontheffing voor artikel 8 t/m 12 van de Flora‐ en faunawet
Een verandering van een bestaande situatie die kan leiden tot een
functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied.
Deze werkzaamheden worden (mede) uitgevoerd ten behoeve
van de bescherming van de wilde flora en fauna, de
volksgezondheid en de openbare veiligheid. Hiernaast is er sprake
van een dwingende reden van groot openbaar belang, namelijk
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke
inrichting of ontwikkeling.

Deze gedragscode treedt in werking op de datum van goedkeuring door de minister van EZ en is
daarna 5 jaar geldig. Een tussentijdse aanpassing is alleen mogelijk als de gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel of het ministerie van EZ oordeelt dat de ontwikkelingen in de praktijk dit noodzakelijk
maken. Voorafgaand aan het verstrijken van de periode van 5 jaar zal worden geëvalueerd of het
noodzakelijk is de gedragscode aan te passen en/of uit te breiden. De nieuwe gedragscode moet
vervolgens opnieuw worden aangeboden aan het ministerie van EZ.

2.5

Slotbepalingen

In deze paragraaf wordt omschreven hoe er moet worden omgegaan met onverwachte situaties,
twijfel over de juiste uitvoering en calamiteiten. Het gevolg van een mogelijke wetswijziging wordt
beschreven in § 7.3.2.
Onverwachte situaties
Als er tijdens werkzaamheden onverwacht Tabel 2 en 3 soorten worden aangetroffen wordt er in
overleg met een deskundige* een beslissing genomen over welke aanvullende maatregelen er
moeten worden genomen. Het biotoop zal tot die tijd worden gemarkeerd, zodat de soorten niet
worden verstoord of aangetast.
Maatregelen kunnen inhouden:
 De werkzaamheden worden op een ander tijdstip vervolgd;
 De betreffende soorten worden verplaatst (hieraan zijn extra regels gebonden en dit moet
gebeuren in samenwerking met een deskundige op het gebied van de soort);
 Er worden geen werkzaamheden meer uitgevoerd.
Wanneer Tabel 3 soorten worden aangetroffen tijdens werkzaamheden die vallen onder ‘ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting’ moet altijd ontheffing worden aangevraagd.
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Bij twijfel over de juiste uitvoering van de gedragscode
Als de gedragscode niet voorziet of bij twijfel over de juiste uitvoering van maatregelen wordt een
deskundige geraadpleegd. Deze geeft advies over hoe de situatie, in de geest van de gedragscode,
moet worden opgelost. Het is van belang dat deze maatregelen en de effecten op beschermde
soorten juist worden gedocumenteerd (zie § 7.2).
Calamiteiten
Bij calamiteiten wordt een deskundige geraadpleegd om in de geest van de gedragscode de
maatregelen uit te voeren. Het is van belang dat deze maatregelen en de effecten op beschermde
soorten juist worden gedocumenteerd (zie § 7.2).
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3. Beschermde dier‐ en plantensoorten
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de inventarisatiegegevens verzameld zijn en geeft
een inzicht in welke beschermde planten‐ en diersoorten en beschermde gebieden in de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel voorkomen. Ook wordt een verwijzing gemaakt naar de
natuurwaardenkaart waarop de locaties van alle beschermde flora en fauna binnen beide gemeenten
zijn opgenomen.

3.1

Bureaustudie

Een bureaustudie is uitgevoerd naar de actuele natuurwaarden binnen de gemeenten. Tijdens deze
studie is gebruik gemaakt van verschillende verspreidingsatlassen, QuickScans en databases van
natuurorganisaties zoals RAVON en SOVON. Ook zijn hierin gevalideerde waarnemingen en
waarnemingen van de natuurwacht Bommelerwaard van de website waarneming.nl opgenomen.
Een complete lijst van gebruikte bronnen is te vinden in de literatuurlijst.
De soorten die zijn opgenomen in de bureaustudie zijn in het verleden, maximaal 5 jaar geleden,
waargenomen in de Bommelerwaard. Dit geeft echter geen garantie dat alle soorten die
daadwerkelijk in de Bommelerwaard voorkomen zijn opgenomen. Ook is het mogelijk dat soorten die
in het verleden zijn waargenomen hier niet meer in de toekomst voorkomen. Daarnaast is de
bureaustudie niet volledig aangezien niet van alle deelgebieden inventarisatiegegevens bekend zijn.
De bureaustudie geeft door het bovengenoemde een indicatie van beschermde soorten die binnen
de gemeentegrenzen voor (kunnen) komen.
Waarnemingen van soorten zijn vaak gedocumenteerd in 5x5km hokken (uurhokken). Deze
uurhokken zijn vaak deels buiten de Bommelerwaard gelegen, waardoor beschermde soorten die zijn
waargenomen in een uurhok mogelijk niet voorkomen in de Bommelerwaard.
De gegevens die uit de bureaustudie zijn voortgekomen zijn gebruikt voor het samenstellen van een
lijst met beschermde soorten die binnen de grenzen van de gemeenten voor kunnen komen. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 soorten en broedvogels. Deze lijst is
weergegeven in bijlage 3 en 5. Deze soorten zijn beschreven in § 3.5.

3.2

Veldbezoek

Na de bureaustudie is op 8 mei 2012 met een deskundig ecoloog en op 9 mei 2012 zonder een
deskundige* een veldbezoek uitgevoerd. Het doel van dit veldbezoek was het beoordelen of
bepaalde strikt beschermde soorten binnen de gemeentegrenzen kunnen voorkomen. Een aantal
strikt beschermde soorten (Tabel 3) komen namelijk volgens de bureaustudie alleen in Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) gebieden en Natura 2000‐gebieden voor. Hier voeren de gemeente geen
werkzaamheden uit. Echter een biotoop binnen de gemeente dat grenst aan een Natura 2000‐gebied
kan vergelijkbaar zijn met het biotoop binnen het beschermde gebied. Hierdoor is mogelijk dat strikt
beschermde soorten migreren naar gebieden waar de gemeenten wel werkzaamheden mogen
uitvoeren.
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Tijdens het veldbezoek met een deskundige is een bezoek gebracht aan het Natura 2000‐
(deel)gebied Boezem van Brakel (zie figuur 3.3). Volgens ‘planMER Zaltbommel (2011)’ en
‘waarneming.nl’ komt de waterspitsmuis mogelijk voor in dit gebied. Door de deskundige is bevestigd
dat de waterspitsmuis op basis van biotoop ook zou kunnen voorkomen in de sloten en drassige
gronden rondom de Boezem van Brakel (zie figuur 3.3). Deze locaties liggen in het gebied waar de
gemeente werkzaamheden mag uitvoeren.
Tijdens het veldbezoek zonder een deskundige zijn onder andere het Natura 2000‐(deel)gebied ‘Kil
van Hurwenen’, het EHS‐gebied ‘Afgedamde Maas’, en het centrum van Zaltbommel bezocht (zie
figuur 3.1). In de gebieden zijn foto’s gemaakt van biotopen die zijn gebruikt om in overleg met een
deskundige vast te kunnen stellen of de biotopen geschikt zijn voor bepaalde strikt beschermde
soorten, dit gaat om de rivierrombout, de bever, tongvaren en steenbreekvaren.
In de meest Zuidelijke punt van de Afgedamde Maas is bekeken of larven van de rivierrombout het
recreatiestrandje of strandjes in de directe omgeving zouden kunnen gebruiken om uit te sluipen.
Tijdens het veldbezoek zijn foto’s van mogelijke uitsluipplaatsen gemaakt, welke zijn beoordeeld
door een deskundige. De deskundige heeft bevestigd dat de mogelijkheid bestaat dat de larven uit
kunnen sluipen op het recreatiestrandje, waar de gemeente werkzaamheden mag uitvoeren (zie
figuur 3.2).

Figuur 3.1: Oostgrens van de Boezem van Brakel

Figuur 3.2: Recreatiestrandje bij de Afgedamde Maas

In het Natura 2000‐gebied de Kil van Hurwenen is onder andere de bever als doelsoort aangewezen.
Aan de rand van dit gebied is gekeken of de bever mogelijk de dijk over kan steken naar
gemeentegebied. Binnendijks in de buurt van de Kil van Hurwenen zijn nauwelijks waterpartijen
aangetroffen. Hierdoor is de kans klein dat de bever migreert naar gebieden waar de gemeenten
werkzaamheden uit mag voeren, echter is dit niet uit te sluiten.
In het centrum van Zaltbommel is volgens waarneming.nl waarnemingen gedaan van onder andere
steenbreekvaren en tongvaren (zie bijlage 4). Tijdens het veldbezoek is bekeken of deze planten op
meerdere plaatsen in het centrum kunnen groeien. Omdat verspreid door het centrum van
Zaltbommel oude muren staan, kunnen steenbreekvaren en tongvaren hier waarschijnlijk op
meerdere locaties voorkomen. Dit is aan de hand van foto’s, die tijdens het veldbezoek zijn gemaakt,
door een deskundige bevestigd.
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Het inschatten van biotopen op de verschillende plaatsen in het gebied is gebeurd op basis van
zichtwaarnemingen. Hierbij is onder andere gelet op de aanwezigheid van waterpartijen,
vegetatiestructuur en ‐soortensamenstelling en landschapsstructuur zoals oevers en dijken. Vanwege
de datums van de veldbezoeken is de vegetatiesoortensamenstelling op de bezochte locaties niet in
zijn geheel bekeken. Bepaalde plantensoorten staan in het begin van mei nog niet in bloei, waardoor
een gebiedsdekkende vegetatiekartering niet heeft plaatsgevonden.

3.3

Natuurwaardenkaart

De gegevens die zijn verzameld tijdens de bureaustudie (zie § 3.1) zijn weergegeven op een
natuurwaardenkaart, zie bijlage 4. Per soortgroep zijn de locaties op een aparte kaart weergegeven.
Deze gegevens zijn gebaseerd op puntwaarnemingen, km hokken en uurhokken (5x5 km).
In bijlage 4 is daarnaast een beknopte natuurwaardenkaart afgebeeld, waarop de locaties van
beschermde soorten uit Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels in de Bommelerwaard per soortgroep zijn
weergegeven.

3.4

Beschermde gebieden binnen de Bommelerwaard

Binnen de Bommelerwaard worden twee soorten gebieden onderscheiden die voor beschermde
planten en dieren zeer waardevol zijn:
 Natura 2000‐gebieden (zie bijlage 6);
 Ecologische Hoofdstructuur gebieden (zie bijlage 7).
Deze gebieden zijn belangrijk voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, omdat hier onder
andere bepaalde strikt beschermde soorten (Tabel 3) voor (kunnen) komen die niet in de rest van de
Bommelerwaard zijn waargenomen. Deze soorten kunnen mogelijk migreren naar gebieden waar de
gemeenten werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast herbergen deze gebieden wellicht meer
soorten dan bekend is, doordat de bureaustudie niet volledig dekkend is.
De verschillende gebieden zijn in § 3.4.1 en § 3.4.2 beschreven en zijn weergegeven in figuur 3.3 en
in bijlage 8.

Figuur 3.3: Natuurgebieden binnen de Bommelerwaard en locaties van veldbezoek met/zonder deskundige
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3.4.1 Natura 2000‐gebieden
In de Bommelerwaard liggen twee Natura 2000‐gebieden, namelijk ‘Loevestein en Boezem van
Brakel’ en ‘Rijswaard, Kil van Hurwenen en Waal’.
Loevestein en Boezem van Brakel
Het Natura 2000‐gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem bestaat uit een aantal
deelgebieden in de uiterste westpunt van Gelderland. Hierbij ligt het Pompveld buiten de provincie
Gelderland. Het bestaat binnendijks uit twee, los van elkaar liggende terreinen: de Boezem van
Brakel en het Pompveld. Buitendijks omvat het de Polder Munnikenland en de Waaluiterwaarden bij
Brakel en Slot Loevestein. In de uiterwaarden komen uitgestrekte karakteristieke vegetatiestructuren
voor. Het gedeelte bij Brakel is een van de zeer weinige onvergraven uiterwaarden in het
rivierengebied.
Voor het gehele Natura 2000‐gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Deze
doelstellingen zorgen voor het behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor soorten als
de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad en de kamsalamander. Voor de grote
modderkruiper is de doelstelling het uitbreiden van de omvang en kwaliteit van het leefgebied
(Ontwerpbesluit Natura 2000 (1)). Deze soorten kunnen mogelijk migreren naar gebieden waar de
gemeente werkzaamheden mag uitvoeren.
Het Natura 2000‐(deel)gebied Boezem van Brakel ligt geheel binnendijks in de Bommelerwaard en is
onder andere met watergangen en sloten verbonden met gebieden binnen de gemeente
Zaltbommel. Hierdoor kunnen beschermde soorten mogelijk migreren naar gebieden waar de
gemeente werkzaamheden mag uitvoeren.
Rijswaard, Kil van Hurwenen en Waal
In de Rijswaard en Kil van Hurwenen, het meest Westelijke deel van het Natura 2000‐gebied, worden
op grote schaal en in goed ontwikkelde vorm soortenrijke hooilanden aangetroffen. Dit gedeelte is
aangewezen onder de Habitatrichtlijn, terwijl het gehele Natura 2000‐gebied is beschermd onder de
Vogelrichtlijn. De uiterwaarden zijn op de meeste plaatsen breed en relatief laaggelegen, waardoor
natte biotopen als geulen, strangen, vochtige graslanden, moerassige ruigten en zachthoutooibossen
overheersen. Deze zijn gedurende het hele seizoen belangrijk als rust‐ en foerageergebied voor
talloze water‐ en graslandvogels (planMER Zaltbommel, 2011).
Een van de instandhoudingdoelstelling van dit Natura 2000‐gebied is het behoud van omvang en
kwaliteit van het leefgebied van de bever(Ontwerpbesluit Natura 2000 (2)). Bevers zijn mogelijk in
staat om van de Kil van Hurwenen te verplaatsen naar gebieden waar de gemeenten
werkzaamheden mogen uitvoeren.
3.4.2. Ecologische hoofdstructuur
In de Bommelerwaard bestaat de Ecologische Hoofdstructuur uit de volgende (deel)gebieden:
Buitenpolder Munnikenland, de Nieuwendijk, Meidijk, Capreton‐ en Drielsche Wetering, de
Doornwaard, de uiterwaarden langs de Waal en delen van de uiterwaarden van de Maas, de
Afgedamde Maas en de Poedenrooijse Waarden (zie figuur 3.3).
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De Afgedamde Maas
De Afgedamde Maas ligt in het Zuidwesten van de Bommelerwaard en is aan één kant van de rest
van het rivierengebied afgesneden. Dit brengt bijzondere mogelijkheden voor de natuurfunctie van
deze riviertak met zich mee. De Afgedamde Maas verbindt het getijdenloze deel van het
Maas/Waalgebied met het zoetwater getijdengebied. Bovendien sluit het aan op het gedeelte van
het Maasdal waar het grootste Noord‐Brabantse bekensysteem (Dommel en Aa) via de Dieze in de
Maas uitkomt. Samen met dit mondingsgebied biedt de Afgedamde Maas een unieke mogelijkheid
een robuuste natte verbinding tussen Zuid‐ en Midden‐Nederland te realiseren. Het uiteinde van de
Afgedamde Maas ligt binnen de grenzen van gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.

3.5

Beschrijving voorkomende beschermde soorten

In deze paragraaf worden de beschermde soorten beschreven die op basis van de bureaustudie (zie §
3.1) in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor (kunnen) komen. In bijlage 4 is een
natuurwaardenkaart afgebeeld waarop de bekende locaties van beschermde soorten zijn
weergegeven. Een aantal van deze waarnemingen zijn puntwaarnemingen, waardoor de specifieke
locatie zichtbaar is. Overige waarnemingen zijn in km hokken of uurhokken geregistreerd. Hierdoor is
alleen het gebied en niet de specifieke locatie van de beschermde soort zichtbaar.
3.5.1 Zoogdieren
Tussen vleermuizen en andere zoogdieren zit een groot verschil in leefwijze en verblijfplaatsen.
Hierdoor is gekozen om in deze paragraaf onderscheid te maken tussen deze groepen. De locaties
van vleermuizen op basis van de bureaustudie zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart (zie
bijlage 4).
Vleermuizen
Op basis van de bureaustudie komen negen vleermuizensoorten voor in de Bommelerwaard
(zoogdieratlas.nl; Werkatlas Zoogdieren van Gelderland; waarneming.nl; Dietz et al. 2011). Alle
vleermuizensoorten hebben een netwerk van verblijfplaatsen, waaronder paarplaatsen, winter‐ en
zomerverblijf. Dagverblijfplaatsen van vleermuizen bestaan vaak uit gebouwen of bomen en kunnen
regelmatig veranderen. Ter oriëntatie bij het vliegen worden lijnvormige landschapselementen
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn bredere watergangen, dijken en opgaande beplanting, zoals
bomenrijen.
Tussen de voorkomende vleermuizen kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen
gebouwbewonende vleermuizen (gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
baardvleermuis en laatvlieger), boombewonende vleermuizen (rosse vleermuis, meervleermuis en
watervleermuis (figuur 3.4)) en vleermuizen die in zowel gebouwen als bomen kunnen verblijven
(ruige dwergvleermuis (figuur 3.5) en franjestaart). In de Bommelerwaard bevinden zich twee
tweelingbatterijen dicht bij de Boezem van Brakel. Deze liggen bij Brakel en Poederoijen en zijn mede
door deze locatie bijzonder als vliegroutes, voor zomerzwermen en als overwinteringsplaats.
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Figuur 3.4: Watervleermuis

Figuur 3.5: Ruige dwergvleermuis

De voorkeur van gebouwbewonende vleermuizen gaat uit naar oudere gebouwen, maar ook nieuwe
gebouwen, dakpannen en spouwmuren worden gebruikt. Kleine openingen kunnen worden gebruikt
ter overnachting of overwintering. Boombewonende vleermuizen maken gebruik van openingen in
bomen, zoals spleten en holtes. Deze plaatsen kunnen dienen als vaste rust‐ en verblijfplaats. De
ruige dwergvleermuis en de franjestaart kunnen op al deze plaatsen verblijven.
Overige zoogdieren
In de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel komen meerdere soorten licht beschermde zoogdieren
(Tabel 1) voor. Het gaat om muizen, spitsmuizen, mol, konijn, haas, vos, ree, hermelijn, wezel,
woelrat, egel en bunzing (zoogdieratlas.nl; Werkatlas Zoogdieren van Nederland). Volgens de
bureaustudie komen in de Bommelerwaard mogelijk ook twee middelzwaar beschermde
zoogdiersoorten voor, namelijk de steenmarter en de eekhoorn.

Figuur 3.6: Steenmarter

Figuur 3.7: Eekhoorn

Het leefgebied van de steenmarter (figuur 3.6) bestaat uit lijnvormige landschapselementen met veel
schuilplaatsen als takkenhopen, boomholtes, zolders, kruipruimtes en spouwmuren. De steenmarter
jaagt, langs lijnvormige elementen, op muizen, ratten, konijnen, vogels en insecten, maar eet ook
vruchten en bessen.
Het leefgebied van de eekhoorn (figuur 3.7) bestaat uit naaldbossen en gemengde bossen waarin
naaldbomen overheersen. Zijn nesten bevinden zich vlak bij de boomstam of in een holle boom op
minstens zes meter hoogte. Eekhoorns komen ook voor in tuinen, parken en houtwallen in de buurt
van bos.
In de Bommelerwaard komen volgens de bureaustudie twee strikt beschermde zoogdiersoorten
voor. Dit gaat om de waterspitsmuis en de bever.
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De waterspitsmuis (figuur 3.8) komt voornamelijk voor evenwijdig aan de oever van heldere en niet
te voedselrijke waterpartijen. Het water mag stilstaan tot vrij snel stromen en de water‐ en
oevervegetatie moeten goed ontwikkeld zijn. Het leefgebied van de waterspitsmuis bestaat daartoe
vooral uit sloten, poelen, rivieren, beken, moeras(bossen) rietlanden en elzenbroekbossen. Het
vermoeden bestaat dat in het Natura 2000‐(deel)gebied Boezem van Brakel de waterspitsmuis
voorkomt (planMER Zaltbommel, 2011). Op ‘waarneming.nl’ is een vondst van een dode
waterspitsmuis geregistreerd in dit gebied. De soort is volgens de bureaustudie nergens anders in de
Bommelerwaard waargenomen. Op basis van het biotoop rondom dit gebied is door een deskundige
bevestigd dat de waterspitsmuis mogelijk naar gebieden binnen de gemeente Zaltbommel kan
migreren.

Figuur 3.8: Waterspitsmuis

Figuur 3.9: Bever

De bever (figuur 3.9) bevindt zich voornamelijk dichtbij water waar bossen op de oevers aanwezig
zijn. De bever is namelijk sterk gebonden aan water van minimaal 50 centimeter diep. Bevers eten
bladeren, grassen, kruiden en bast van bomen met zacht hout (bijvoorbeeld wilg en populier). In het
Natura 2000‐gebied de Kil van Hurwenen, Munnikenland en bij de Hedelse Waard zijn waarnemingen
van de bever gedaan (waarneming.nl). Bevers kunnen zich mogelijk vanuit deze gebieden over de dijk
heen verplaatsen naar gebieden waar de gemeenten werkzaamheden kunnen uitvoeren.
3.5.2 Vogels
In de Bommelerwaard komt volgens de bureaustudie een groot aantal soorten broedende vogels
voor (SOVON; waarneming.nl; Hustingset al. 2002; planMER Zaltbommel, 2011). De locaties van
broedvogels op basis van de bureaustudie zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart (zie bijlage
4). Er wordt onderscheid gemaakt tussen soorten die wel en niet een jaarrond beschermd nest
hebben. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de mate van bescherming tussen deze soorten kan
verschillen.
Vogels met een niet jaarrond beschermde nestplaats
Tot de categorie niet jaarrond beschermde vogels behoren vogels waarvan de nestplaatsen alleen
beschermd zijn in het broedseizoen. Deze soort vogels broeden niet elk broedseizoen op dezelfde
plaats en zijn in staat om zelf een (nieuw) nest te maken.
Een voorbeeld van een soort die een niet jaarrond beschermd nest heeft, is de purperreiger (figuur
3.10). De purperreiger is zeldzaam en komt in Nederland in geïsoleerde populaties voor. Zijn ideale
leefgebied bestaat uit drassige rietlanden en moerassige struwelen met een natuurlijk waterpeil en
een eilandenstructuur. Vanaf deze eilanden jaagt de purperreiger op vis, amfibieën en kleine
zoogdieren. Volgens ‘planMER Zaltbommel (2011)’ broedt de purperreiger sinds 2002 regelmatig in
de Boezem van Brakel.
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Figuur 3.10: Purperreiger

Figuur 3.11: Steenuil

Vogels met een jaarrond beschermde nestplaats
In de Bommelerwaard komen volgens de bureaustudie diverse soorten vogels met een jaarrond
beschermde nestplaats voor. Deze soorten zijn opgedeeld in categorieën, welke zijn weergegeven in
bijlage 3. Vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats keren ieder jaar terug naar
hetzelfde nest, dezelfde directe omgeving of bewonen het nest jaarrond. Ook zijn ze in de meeste
gevallen niet in staat om een nieuw nest te maken.
De steenuil (figuur 3.11) is een voorbeeld van een vogel die jaarrond zijn nest bewoond. Steenuilen
zijn zeldzaam in Nederland, de grootste populaties komen voornamelijk nabij de grote rivieren voor.
Ze broeden vaak in kleinschalig cultuurlandschap, bij voorkeur in bomen, gebouwen en nestkasten.
Het dieet bestaat voornamelijk uit muizen, regenwormen, mollen, kikkers en grote insecten. Volgens
de bureaustudie zijn broedparen verspreid door de Bommelerwaard waargenomen (SOVON).
3.5.3 Planten
In de Bommelerwaard komt volgens de bureaustudie een 12‐tal algemeen beschermde
plantensoorten uit Tabel 1 voor (Landelijke Vegetatie Databank (LVD); waarneming.nl; planMER
Zaltbommel, 2011). Het gaat om akkerklokje, brede wespenorchis, breed klokje, dotterbloem,
gewone vogelmelk, grasklokje, grote kaardenbol, kleine maagdenpalm, knikkende vogelmelk, slanke
sleutelbloem en zwanenbloem.
Daarnaast komen er volgens de bureaustudie 24 Tabel 2 soorten binnen de Bommelerwaard voor
(LVD; waarneming.nl; planMER Zaltbommel, 2011). De locaties van planten op basis van de
bureaustudie zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart (zie bijlage 4). Een aantal van deze
planten komen in grote delen van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor.
Dit gaat om daslook, gele helmbloem, veldsalie en wilde marjolein (LVD). De overige soorten groeien
binnen de Bommelerwaard op specifiekere locaties.
In de voegen van oude muren, bijvoorbeeld in het centrum van Zaltbommel, komen tongvaren
(figuur 3.12), steenbreekvaren en klein glaskruid voor (waarneming.nl).
In de buurt van de rivier, uiterwaarden of langs de dijken komen soorten als kluwenklokje, brede
orchis, lange ereprijs, moeraswespenorchis, rapunzelklokje, rietorchis, ruig klokje, vleeskleurige
orchis (figuur 3.13) en zomerklokje voor.
Met name het gebied rond de Afgedamde Maas in de gemeente Zaltbommel en in de buurt van de
dijken is de kans aanwezig dat deze soorten voorkomen binnen de gemeentegrenzen.
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Figuur 3.12: Tongvaren

Figuur 3.13: Vleeskleurige orchis

In voegen van straten en muren kan de soort stijf hardgras voorkomen. Deze soort kan bijvoorbeeld
voorkomen in de kernen Aalst en Zuilichem en hun omgeving (LVD). In bermen en in natte
graslanden kan spaanse ruiter (figuur 3.14) voorkomen. De soort is waargenomen in het gebied
tussen Kerkwijk, Delwijnen en Zuilichem (LVD). In open bossen en op schrale graslanden komen
soorten als welriekende nachtorchis, grote keverorchis, gevlekte orchis en bijenorchis voor.

Figuur 3.14: Spaanse ruiter

Figuur 3.15: Waterdrieblad

Waterdrieblad (figuur 3.15) kan voorkomen in moerassige gebieden en sloten. De soort komt voor in
het Natura 2000‐gebied Loevestein waar de gemeenten geen werkzaamheden uitvoeren
(waarneming.nl). Het is mogelijk dat deze soort ook net buiten de grenzen van het Natura 2000‐
gebied voorkomt en binnen de grenzen van de gemeente Zaltbommel waar werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd.
3.5.4 Ongewervelden
In de Bommelerwaard komen volgens de bureaustudie twee beschermde soorten ongewervelden
voor uit twee soortgroepen: rivierrombout (libel) en rouwmantel (dagvlinder) (vlinderstichting.nl;
waarneming.nl; Bos & Bosveld, 2006). De locaties van ongewervelden op basis van de bureaustudie
zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart (zie bijlage 4).
Libellen
De rivierrombout (figuur 3.16) kan als imago worden aangetroffen in ruigtevegetatie in de directe
omgeving van een rivier. De larven sluipen uit op zandige strandjes langs de Maas en de Waal. Door
de verbetering van de waterkwaliteit is de soort in Nederland in aantal sterk toegenomen. De
rivierrombout kan bij de Bommelerwaard volgens de Vlinderstichting voorkomen in rivieren zoals de
Maas, de Waal en de Afgedamde Maas.
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Binnen de grenzen van beide gemeenten ligt mogelijk geschikt habitat voor de rivierrombout
voornamelijk bij struweelvorming binnendijks in de buurt van de Maas, de Waal en de Afgedamde
Maas. Op de website van ‘waarneming.nl’ zijn vooral waarnemingen van de rivierrombout gedaan in
de buurt van Slot Loevestein.

Figuur 3.16: Rivierrombout

Figuur 3.17: Rouwmantel

Dagvlinders
In open bossen op vochtige en zonnige plaatsen met wilgen kan de rouwmantel (figuur 3.17)
voorkomen. De rouwmantel komt volgens de Vlinderstichting voor op meerdere locaties in de
Bommelerwaard. Voorbeelden hiervan zijn de Hedelse waard en de Lieskampen. De rouwmantel is
bekend om zijn vermogen om grote afstanden af te leggen en wordt daardoor vaak waargenomen op
plaatsen waar hij zich niet voortplant. Dit zou ook het geval kunnen zijn in de Bommelerwaard. De
rouwmantel legt zijn eitjes meestal op wilgenstruiken, welke verspreid door de Bommelerwaard
voorkomen. Het is dus mogelijk dat de vlinder zich voortplant binnen één of beide gemeenten.
3.5.5 Vissen
Binnen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel komen volgens de bureaustudie zes beschermde
vissoorten voor (RAVON; planMER Zaltbommel, 2011; waarneming.nl). Het gaat om de Tabel 2
soorten kleine modderkruiper en rivierdonderpad en de Tabel 3 soorten bittervoorn en grote
modderkruiper. De locaties van vissen op basis van de bureaustudie zijn weergegeven op een
natuurwaardenkaart (zie bijlage 4).
De rivierdonderpad komt voor in langzaam tot snelstromende wateren. De soort komt in de
Bommelerwaard mogelijk voor in de Boezem van Brakel (planMER Zaltbommel, 2011; RAVON) en de
Waarden bij Loevestein (waarneming.nl). Een belangrijk aspect van de rivierdonderpad is dat hij zeer
honkvast is en daardoor moeilijk kan vluchten wanneer er gevaar dreigt, bijvoorbeeld door
werkzaamheden (RAVON).
De kleine modderkruiper (figuur 3.18) komt in Nederland algemeen en wijdverspreid voor in sloten,
beken, rivierarmen en meren voor. De soort is verspreid door de hele Bommelerwaard
waargenomen (RAVON). Daarnaast is onder andere de kleine modderkruiper opgenomen in de
instandhoudingsdoelstelling van het Natura 2000‐gebied rondom Slot Loevestein.

Figuur 3.18: Kleine modderkruiper

Figuur 3.19: Bittervoorn
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De bittervoorn (figuur 3.19) komt voor in stilstaand tot snelstromend water, zoals rivieren, sloten,
plassen en vijvers. De soort is verspreid door de hele Bommelerwaard waargenomen (RAVON).
Binnen de grenzen van de gemeenten kan de bittervoorn bijvoorbeeld voorkomen in de Afgedamde
Maas. Een essentieel onderdeel van de voortplantingscyclus van de bittervoorn bestaat uit de
schildersmossel en zwanenmossel, waarin de eitjes worden gelegd. Tijdens het veldbezoek (zie § 3.2)
zijn bij de Afgedamde Maas schildersmosselen aangetroffen.
De grote modderkruiper kan voorkomen in stilstaande of langzaam stromende wateren zoals sloten,
vennen en afgesneden delen van rivieren. Overdag rusten ze in dichte vegetatie of ingegraven in de
modder. De Boezem van Brakel is een belangrijk kerngebied voor de grote modderkruiper; het gaat
echter om geïsoleerde populaties die zich tot op heden weten te handhaven. De doelstelling van dit
Natura 2000‐(deel)gebied is dan ook het uitbreiden van de omvang en kwaliteit van het leefgebied
van de grote modderkruiper (Ontwerpbesluit Natura 2000 (1); waarneming.nl).

3.5.6 Amfibieën
Binnen de gemeenten zijn volgens de bureaustudie vijf licht beschermde (Tabel 1) amfibieënsoorten
waargenomen. Het gaat om bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en
meerkikker (RAVON).
Daarnaast kan in het Natura 2000‐gebied Loevestein de alpenwatersalamander (Tabel 2) voorkomen
(RAVON). Het is mogelijk dat deze soort ook net buiten de grenzen van het Natura 2000‐gebied voor
komt en binnen de grenzen van de gemeente Zaltbommel waar werkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd.
Volgens de website van RAVON komen mogelijk vier strikt beschermde (Tabel 3) soorten amfibieën
voor in de Bommelerwaard, namelijk: kamsalamander, heikikker, rugstreeppad en poelkikker. De
locaties van amfibieën op basis van de bureaustudie zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart
(zie bijlage 4).
De kamsalamander (figuur 3.20) leeft in kleinschalige landschappen, bij overgang van bos naar
grasland. Het voortplantingswater wordt gevormd door vrij grote, geïsoleerde, stilstaande, half
beschaduwde, voedselrijke wateren met een goed ontwikkelde water‐ en oevervegetatie. De soort is
verspreid binnen de gemeenten waargenomen (RAVON). De Boezem van Brakel is voor de
kamsalamander waardevol als winterhabitat en voortplantingswater (Ontwerpbesluit Natura 2000
(1)).
Heikikkers (figuur 3.21) komen voornamelijk voor in vochtige heidegebieden, maar kunnen ook
waargenomen worden langs meren en rivieren. Vocht, veenvorming, aanwezigheid van laagstruweel
en hoge kruidige vegetatie zijn een belangrijk element van zijn biotoop. Heikikkers zijn onder andere
waargenomen in de Boezem van Brakel en bij de visvijvers in de buurt van Gameren (waarnming.nl).
Poelkikkers kunnen worden aangetroffen in voedselarm en helder water met een begroeide
oeverzone. De poelkikker is een zon‐ en warmteminnende soort met een voorkeur voor
onbeschaduwde wateren. Waarnemingen van de poelkikker zijn onder andere gedaan in het Natura
2000‐gebied Loevestein (waarneming.nl; planMER Zaltbommel, 2011).

Gedragscode Flora‐ en faunawet voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

30

Figuur 3.20: Kamsalamander

Figuur 3.21: Heikikker

De rugstreeppad komt onder andere voor in uiterwaarden van de grote rivieren, heidevelden en
akkers. De soort komt ook voor op zandige terreinen. De rugstreeppad plant zich voort in ondiepe
wateren die vrij snel opwarmen, zoals plassen die kunnen ontstaan op bouwterreinen.
Rugstreeppadden zijn verspreid door de Bommelerwaard waargenomen (waarneming.nl).
3.5.7 Reptielen
Volgens de bureaustudie en het veldbezoek is er een mogelijkheid dat de ringslang (figuur 3.22) in
het Natura 2000‐gebied rondom Slot Loevestein voorkomt (RAVON). De ringslang wordt vaak
aangetroffen in de nabijheid van water, waarbij voldoende schuilplaatsen en plaatsen om te zonnen
aanwezig zijn. Ze foerageren voornamelijk in moerasgebieden, natte graslanden en broekbossen. De
locaties van de ringslang op basis van de bureaustudie zijn weergegeven op een natuurwaardenkaart
(zie bijlage 4).

Figuur 3.22: Ringslang
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4. Gedragsregels voor Bestendig beheer en onderhoud
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ nader
toegelicht. Aan de hand van een stappenplan wordt uitgelegd welke handelingen dienen te worden
uitgevoerd om negatieve effecten van werkzaamheden op Tabel 2, Tabel 3 soorten en broedvogels te
voorkomen of te minimaliseren (zorgvuldig handelen*). Per werkzaamheid wordt aangegeven welke
soorten mogelijk hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden, in welke periode de
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden.

4.1

Algemeen

Er is sprake van ‘bestendig beheer en onderhoud’ wanneer het gaat om de voortzetting van een
praktijk, die is gericht op behoud van de bestaande situatie. Deze werkzaamheden worden al langer
op deze manier uitgeoefend en hebben kennelijk niet verhinderd – en misschien zelfs bijgedragen
aan – dat zich beschermde soorten in het gebied hebben gevestigd. Zodra er grote veranderingen in
het beheer en onderhoud worden doorgevoerd, wat het geval kan zijn bij toepassing van nieuwe
technieken of machines, is geen sprake meer van bestendig beheer of onderhoud. Dit is ook het
geval bij achterstallig onderhoud of ingrijpende grootschalige maatregelen.
Bij bestendig beheer en onderhoud geldt er altijd vrijstelling voor Tabel 1 soorten van de Flora‐ en
faunawet (algemene soorten). Zodoende mogen betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd
volgens de aandachtspunten, indien de zorgplicht* in acht wordt genomen.
Wanneer soorten uit Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels van de Flora‐ en faunawet in het projectgebied
voorkomen, dient men de werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud volgens
de aangegeven werkwijze uit te voeren.

4.2

Voorbereiding Bestendig beheer en onderhoud

Aan de hand van het stappenplan (figuur 4.1) wordt bepaald welke stappen er doorlopen moeten
worden bij de voorbereiding van een werkzaamheid. De voorbereiding is bedoeld om al bij een
planinitiatief een inschatting te kunnen maken van de benodigde onderzoeksinspanning. Hierdoor
kan tijdig rekening worden gehouden met een mogelijk veldonderzoek en een ontheffingsaanvraag.
Als eerste stap wordt onderzocht welke beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels) er
voorkomen in het betreffende plangebied of directe omgeving. Dit kan worden geïnventariseerd
m.b.v. een geüpdate gebiedsdekkende natuurwaardenkaart of database zoals NDFF. Als deze
bronnen niet beschikbaar zijn of bij twijfel over de volledigheid dient er een veldonderzoek te
worden uitgevoerd. Het veldonderzoek of de gegevens uit de bronnen mogen bij Tabel 2 soorten
maximaal vijf jaar oud zijn en bij Tabel 3 soorten en broedvogels maximaal drie jaar oud bij aanvang
van de werkzaamheid. Drie jaar oude gegevens kunnen worden gebruikt in gebieden waar weinig of
geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar, anders
moeten de gegevens recenter zijn. Hetzelfde geldt voor vijf jaar oude onderzoeksgegevens van Tabel
2‐soorten. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een ecoloog al dan niet in samenwerking
met andere deskundigen* die gezamenlijk over grondige kennis beschikken van alle te onderzoeken
soorten (zie bijlage 9 voor standaardmethoden). Op bepaalde locaties is een verhoogde kans op het
voorkomen van beschermde soorten. In bijlage 10 is een lijst opgenomen van locaties waarbij extra
rekening moet worden gehouden met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten.
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Vervolgens wordt door een deskundige bepaald of de betreffende werkzaamheid een negatief effect
kan hebben op het voortbestaan van een beschermde soort, bijvoorbeeld door het leefgebied te
vernietigen, verkleinen of isoleren. Bij ‘bestendig beheer en onderhoud’ kan mogelijkerwijs sprake
zijn van aantasting van een beschermde soort op korte termijn door een ingreep in hun biotoop.
Daar tegen staat dat het ‘bestendig beheer en onderhoud’ de beschermde soorten juist faciliteert in
hun voortbestaan door middel van behoud van het biotoop op lange termijn. Naast effecten op het
voortbestaan van een beschermde soort, dient de deskundige te bepalen of de werkzaamheid een
negatief effect heeft op individuele exemplaren van een beschermde soort, bijvoorbeeld door
aantasting van vaste rust‐ en verblijfplaatsen en essentiële trekroutes of foerageergebieden.
Als met zekerheid bekend is dat beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels) geen
negatieve effecten ondervinden, kan de werkzaamheid worden uitgevoerd volgens de gedragscode*.
Indien blijkt dat de werkzaamheid mogelijk negatieve effecten heeft op daar voorkomende
beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels) wordt vastgesteld of er alternatieven mogelijk
zijn om deze effecten te voorkomen.
Indien een werkzaamheid negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3
en broedvogels), dient er volgens de maatregelen van gedragscode te worden gewerkt. In de
volgende paragraaf zijn de te nemen maatregelen met bijbehorende natuurkalenders weergegeven.
Als het niet mogelijk is om volgens de gedragscode te werken en er ook geen alternatieven zijn om
negatieve effecten te voorkomen, wordt er ontheffing aangevraagd op grond van artikel 75 van de
Flora‐ en faunawet. Hierbij moet een mitigatie* of compensatieplan* worden opgesteld.

Werkzaamheid uit de categorie bestendig beheer en onderhoud

Komen beschermde soorten in de
directe omgeving van het plangebied
voor?

Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoer van
deze werkzaamheden vanuit de Flora‐ en faunawet.
Houdt rekening met de zorgplicht.
nee

ja
Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoer van
deze werkzaamheden vanuit de Flora‐ en faunawet.
Raadpleeg de Natuurkalender en werk in de beste
periode. Pas eventuele aanvullende maatregelen
toe.
Houdt rekening met de zorgplicht.

Heeft de activiteit mogelijk een negatief
effect op de voorkomende beschermde
soort?

nee
ja
Werk volgens de gedragscode

Figuur 4.1: Stappenplan voor werkzaamheden vallend onder bestendig beheer en onderhoud
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4.3

Uitvoering van bestendig beheer en onderhoud

In deze paragraaf worden maatregelen weergegeven die het verstoren van planten en dieren dienen
te voorkomen. Er wordt bij de uitvoering van werkzaamheden rekening gehouden met kwetsbare
periodes voor de betreffende planten‐ en diersoorten. In de natuurkalenders zijn deze periodes per
type bestendig beheer en onderhoud weergegeven.
De meest kwetsbare periodes waarin (zonder ontheffing) bepaalde werkzaamheden niet mogen
worden uitgevoerd, zijn per activiteit in ROOD aangegeven. De GROEN gemarkeerde periodes geven
aan wanneer een bepaalde activiteit zonder voorwaarden kan worden uitgevoerd, mits de algemene
zorgplicht wordt gehanteerd. Periodes aangegeven in GEEL geven aan wanneer bepaalde activiteiten,
onder voorwaarden ‐ buiten de veilige periode ‐ kunnen worden uitgevoerd.
Houd bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening met de onvoorspelbaarheid van de natuur. In de
praktijk kan een kwetsbare periode afwijken van de natuurkalender.

4.4

Werkzaamheden bestendig beheer en onderhoud

In deze paragraaf worden de werkzaamheden die vallen onder bestendig beheer en onderhoud
beschreven. Per werkzaamheid wordt aangegeven welke soorten mogelijk hinder kunnen
ondervinden van de werkzaamheden, in welke periode de werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd en onder welke voorwaarden.
4.4.1 Maaiwerkzaamheden
Onder maaiwerkzaamheden wordt verstaan het frequent maaien van kruidenrijke vegetaties,
ruigten, grasland, bermen, oevers en vergelijkbare vegetaties. Eveneens wordt het afvoeren van
maaisel tot maaiwerkzaamheden gerekend.
Maaiwerkzaamheden worden om de volgende redenen uitgevoerd:
 De begroeiing in een volgend jaar beter te laten groeien;
 De begroeiing in stand te houden;
 Paden en wegen in voldoende mate vrijhouden voor veiligheid van weggebruikers.
In onderstaande paragrafen worden verschillende maaiwerkzaamheden toegelicht met daarbij
behorende natuurkalender.
4.4.1.1
Maaien en klepelen van kort gras
Machinaal of handmatig maaien of klepelen van korte grazige vegetaties zoals bermen,
recreatiegraslanden en gazons. Het gaat om soortenarme vaak voedselrijke graslanden, die
meermalen (minimaal vijf maal) per jaar kort worden gemaaid of geklepeld vanwege de
gebruiksfunctie. Wanneer het klepelen minder dan vijf maal per jaar wordt uitgevoerd, kan worden
gewerkt volgens de gedragsregels van het maaien en klepelen van bermen met hoog gras of
kruidenrijke vegetaties (zie § 4.4.1.2).
Bij het uitvoeren van maaien en klepelen van kort gras dient rekening te worden gehouden met
beschermde nesten van broedvogels.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van maaien en klepelen van kort gras. Ook is hierbij aangegeven in
welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Broedvogels3
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Broedvogels:

Geen nesten vernielen of ernstig verstoren; ook niet in de hogere
zoomvegetatie rondom de te maaien percelen.

Gedragsregels in de gele periode
Broedvogels
 Voorkom het vernielen of verstoren van nesten van broedende vogels. Houd ook rekening
met vogels die mogelijk buiten de gele periode broeden.
Toelichting:
In de hoge vegetatie rondom de korte grazige vegetatie kunnen nesten aanwezig zijn. De vogels
zullen meestal geen last hebben van een kortdurende maaiactie. Werk dus zo snel mogelijk om
verstoring te voorkomen.
4.4.1.2
Maaien en klepelen van lang gras en kruidenvegetaties
Het machinaal of handmatig maaien of klepelen van lange grazige vegetaties, kruidenrijke graslanden
en kruidenvegetaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld bermen en dijktaluds met lang gras en veel
kruiden en ruigtestroken langs poelen en in parken. Het maai‐ en klepelregime betreft één‐ tot
maximaal viermaal per jaar. Wanneer het klepelen minder dan eenmaal per jaar wordt uitgevoerd,
valt deze werkzaamheid mogelijk onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Wanneer er sprake is
van een drastische ingreep door achterstallig maaien of klepelen van lang gras of kruidenvegetaties,
dienen de gedragsregels onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting gevolgd te worden (zie §6.4.9)
Het maaien van natte gebieden zoals moerasvegetaties, oevers en wilgen en rietvelden valt hier niet
onder vanwege het voorkomen van andere beschermde soorten (zie §4.4.1.3).
Bij het uitvoeren van maaien en klepelen van lang gras en kruidenvegetaties dient rekening te
worden gehouden met beschermde reptielen, amfibieën, planten en broedvogels.

3

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van maaien en klepelen van lang gras en kruidenvegetaties. Ook is
hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn.
jan

Feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

Sep

okt

nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Planten
Broedvogels
(excl.
weidevogels)4
Weidevogels
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Planten:
Broedvogels:

Groeiplaatsen van beschermde soorten sparen gedurende het groeiseizoen.
Bij voorkeur na de zaadzetting maaien.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Algemeen
 Er kan van de Natuurkalender worden afgeweken als er voor de instandhouding van
specifieke vegetatietypen met beschermde soorten een aangepast maairegime noodzakelijk
is. In dat geval wordt gewerkt volgens een beheerplan waarin onderbouwd wordt waarom
voor dit specifieke beheer is gekozen.
Ringslang
 De maaibalk moet in hoogte worden aangepast op plaatsen waar de ringslang aanwezig is.
Deze moet minimaal 10 cm hoog zijn.
 Voorkom vorming van broeihopen door maaisel af te voeren.
 Broeihopen mogen niet verstoord worden in verband met de voortplanting.
Amfibieën
 In de gele periode mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij regen.
 Spaar minimaal 25% van de vegetatie, zodat mogelijke beschutting aanwezig blijft.
 Voer maaiwerkzaamheden uit zodat aanwezige amfibieën de mogelijkheid hebben te
ontsnappen.
Planten
 Maai‐ of klepelplaatsen waar beschermde planten voorkomen na zaadzetting van de
betreffende soorten. Wanneer eerder gemaaid wordt, dienen de groeiplaatsen van de
beschermde planten gemarkeerd te worden. Houdt bij het maaien minimaal twee meter
afstand tot deze groeiplaatsen.
4

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Maai of klepel de percelen met groeiplaatsen van beschermde soorten met licht materieel
om te voorkomen dat de grond aangereden wordt.
 Laat het maaisel twee tot zeven dagen liggen om zaadval te bevorderen en voer het daarna
af om verstikking van de bodem te voorkomen en verschraling te bevorderen.
Broedvogels
 Wanneer kuikens van weidevogels voorkomen, dient te worden gewacht met maaien tot de
jonge weidevogels vliegvlug zijn.
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert op welke manier verstoring voorkomen kan worden.
 Werk van binnen naar buiten en maak gebruik van een wildredder wanneer kuikens
aanwezig zijn.
4.4.1.3
Maaien van oevers en moeras
Maaien van vegetatie op natte gronden. Hieronder vallen oever‐ en moerasvegetaties. Bijvoorbeeld
rietlanden, wilgenopslag, grienden en soortenrijke oevervegetaties. Maaiwerkzaamheden vinden
handmatig plaats of met open maaibak. Werkzaamheden in het natte profiel, bijvoorbeeld het
schonen van sloten of het maaien van watervegetatie vallen hier niet onder (zie §4.4.5).
Bij het uitvoeren van maaien van oevers en moerassen dient rekening te worden gehouden met
beschermde reptielen, amfibieën, zoogdieren, libellen, planten en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van maaien van oevers en moeras. Ook is hierbij aangegeven in welke
periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Bever
Waterspitsmuis
Libellen
Planten
Broedvogels5
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Bever:
Waterspitsmuis:
Libellen:

Oevers met beverburchten ontzien door minimaal 100 meter afstand te
houden.
Spaar het leefgebied van de waterspitsmuis.
Rivierrombouten sluipen uit op de oever; spaar een deel van de
oevervegetatie.

5

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Planten:
Broedvogels:

Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde planten. Voer
werkzaamheden uit na zaadzetting. Voer maaisel altijd af.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Ringslang
 De maaibalk moet in hoogte worden aangepast op plaatsen waar de ringslang aanwezig is.
Deze moet minimaal 10 cm hoog zijn.
 Voorkom vorming van broeihopen door maaisel af te voeren.
 Broeihopen mogen niet verstoord worden in verband met de voortplanting.
Amfibieën
 In de gele periode mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij regen.
 Spaar minimaal 25% van de vegetatie, zodat mogelijke beschutting aanwezig blijft.
 Voer maaiwerkzaamheden uit zodat aanwezige amfibieën de mogelijkheid hebben te
ontsnappen.
Bever
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Waterspitsmuis
 Laat 25% van de oevervegetatie over trajecten van maximaal 200 m staan. Een traject kan
bestaan uit een oever of een perceel.
Libellen
 Maai maximaal 50% van de vegetatie op de oevers van wateren waarin larven van de
rivierrombout voorkomen. De overige 50% moet gemaaid worden buiten de gele periode.
Planten
 Laat een deskundige de groeiplaatsen van beschermde soorten opsporen en markeren. Laat
minimaal 25% van de groeiplaatsen van beschermde soorten ongemaaid. Deze groeiplaatsen
mogen niet gemaaid worden voordat de andere groeiplaatsen zich hebben kunnen
herstellen.
 Werk met licht materieel om verdichting van de bodem te voorkomen.
 Laat het maaisel twee tot zeven dagen liggen om zaadval te bevorderen en voer het daarna
af om verstikking van de bodem te voorkomen en verschraling te bevorderen.
Vogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. Een deskundige adviseert op welke manier verstoring voorkomen kan worden.

4.4.2 Snoeien van bomen, struiken en heesters
Het verwijderen van takken of uitlopers van struiken (heesters) of bomen met als doel deze een
volgend jaar beter te laten groeien, in een bepaalde vorm te behouden of om paden en wegen voor
veiligheid van weggebruikers in voldoende mate vrij te houden.
Bij het uitvoeren van snoeien van bomen, struiken en heesters dient rekening te worden gehouden
met beschermde amfibieën, vleermuizen, zoogdieren, planten en broedvogels.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van snoeien van bomen, struiken en heesters. Ook is hierbij
aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Amfibieën
Vleermuizen
Zoogdieren
Waterspitsmuis
Bever
Planten
Broedvogels6
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Vleermuizen:
Bever:
Planten:
Broedvogels:

Bomen met bewoonde holten mogen niet gesnoeid worden in de
kraamperiode (globaal april‐augustus, soortafhankelijk).
Minimaal 100 meter afstand houden tot bewoonde beverburchten.
Groeiplaatsen van beschermde soorten niet beschadigen tijdens de
werkzaamheden.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels. Let
vooral op nesten die jaarrond beschermd zijn (zie bijlage 3). Sommige
vogelsoorten zoals bosuil starten vroeg met broeden (begin februari),
anderen gaan lang door (bijvoorbeeld houtduif tot september).

Gedragsregels in de gele perioden
Amfibieën
 Voorkom opslag van houtige gewassen rond het voortplantingswater.
Vleermuizen
 Bomen met holten, spleten of rottingsgaten geschikt voor vleermuizen worden bij
werkzaamheden ontzien. In overleg met een deskundige wordt bepaald tot welke afstand
van de boom gewerkt kan worden. Indien bij het snoeien geen veranderingen in het
binnenklimaat van de winterverblijfplaats optreedt kunnen de werkzaamheden worden
uitgevoerd in de wintermaanden (oktober‐maart), mits met daglicht gewerkt wordt.
 Lijnvormige landschapselementen die dienst kunnen doen als vliegroute en foerageergebied,
zoals bomenrijen en beplanting naast watergangen kunnen worden gesnoeid in de
winterperiode wanneer vleermuizen hier geen gebruik van maken (oktober‐maart). Ook kan
worden gesnoeid in september wanneer er zich geen vaste rust‐ en verblijfplaatsen bevinden
in deze lijnvormige elementen en wanneer met daglicht wordt gewerkt.

6

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Bever
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Eekhoorn:
 Ontzie bomen met nesten die in gebruik zijn door eekhoorns in de voortplantingsperiode. In
overleg met een deskundige wordt bepaald tot welke afstand er van het nest gewerkt kan
worden.
 Ontzie bomen met verblijfplaatsen die in gebruik zijn door eekhoorns. In overleg met een
deskundige moet er worden vastgesteld of er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn. Wanneer
er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn, mogen de bomen wel gesnoeid worden.
Steenmarter
 Ontzie bomen met verblijfplaatsen die in gebruik zijn door steenmarters. In overleg met een
deskundige wordt bepaald tot welke afstand er van het nest gewerkt kan worden.
Waterspitsmuis
 Ontzie oeverstroken langs wateren met waterspitsmuizen bij het snoeien.
Planten
 Voorkom dat groeiplaatsen van beschermde soorten worden vernield door vertrapping en
het rijden met materieel.
 Het hout wordt niet ter plekke versnipperd en verspreid om verdichting en verstikking van
bodem te voorkomen.
Broedvogels
 Een deskundige controleert de bomen, struiken en heesters op de aanwezigheid van nesten
die in gebruik zijn. Bomen, struiken en heesters waar nesten in gebruik zijn, mogen pas
gesnoeid worden nadat de vogels de nesten niet meer in gebruik hebben.
 Voer werkzaamheden aan (knot)bomen, waarin steenuilen verblijven, uit tussen 15 augustus
en 1 februari. Als het noodzakelijk is om een boom waarin steenuilen verblijven tussen 1
februari en 15 augustus te snoeien, moet er ontheffing worden aangevraagd.
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert over de afstand waarop verstoring voorkomen kan
worden.

4.4.3 Schonen van wateren
Het schonen omvat het jaarlijks of meerdere malen per jaar verwijderen van (een deel van) de
watervegetatie. Het verwijderen van de bagger laag valt niet onder de werkzaamheden, de vegetatie
wordt boven de bodem afgeknipt.
Bij het uitvoeren van snoeiwerkzaamheden bij het schonen van wateren dient rekening te worden
gehouden met beschermde reptielen, amfibieën, zoogdieren, vissen, libellen, planten en
broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van schonen van wateren. Ook is hierbij aangegeven in welke periode
de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig
zijn.
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jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

Nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Bever
Waterspitsmuis
Vissen
Libellen
Planten
Broedvogels7
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Amfibieën:
Bever:
Waterspitsmuis:

Vissen:
Planten:
Broedvogels:

Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (eiafzet, schuilplaats, foerageergebied).
Wateren op een afstand van 100 meter of minder van beverburchten niet
schonen in de voortplantingsperiode en faseren in ruimte en tijd.
Wateren op een afstand van 100 meter of minder van holen van de
waterspitsmuis niet schonen in de voortplantingsperiode en faseren in
ruimte en tijd.
Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (paaien, eiafzet, schuilplaats voor jongen).
Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde planten.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels. Oevers
zijn vaak rijk aan broedvogels, meerkoet en fuut broeden op het water.

Gedragsregels in de gele perioden
Algemeen








Laat de oeverzones intact door alleen het middendeel van de sloot te schonen, indien de
afmeting van de sloot het toelaat. Dit is ecologisch gezien waardevol omdat het belangrijkste
deel van het leefgebied van beschermde soorten dan zo min mogelijk wordt aangetast.
Schoon wateren waarin beschermde soorten voorkomen maximaal 75% van het oppervlakte
per jaar.
Een deskundige inspecteert het schoonsel meteen op de aanwezigheid van beschermde
soorten vissen, amfibieën (ook larven), ongewervelden en zoetwatermosselen. Indien deze
worden aangetroffen, worden deze terug in het water gezet op een plaats waar geen
werkzaamheden (meer) worden uitgevoerd. Dit gebeurt door een deskundige.
Schoon aaneengesloten delen van maximaal 1 kilometer lengte. Laat vervolgens een stuk van
150 m ongemoeid. Vanuit deze ongeschoonde locaties kan herkolonisatie plaatsvinden.
Doodlopende watergangen moeten worden geschoond vanaf het gesloten eind naar het
open einde toe, zodat mogelijk aanwezige soorten kunnen ontsnappen.

7

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Ringslang
 Schoon wateren in het leefgebied van de ringslang in de periode september t/m februari.
Amfibieën
 Wateren met amfibieën kunnen het beste worden geschoond in september t/m november.
Bij schonen tussen 1 december en 1 maart wordt de bodem ongemoeid gelaten.
Bever:
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Waterspitsmuis
 Schoon geen watergangen in het leefgebied van waterspitsmuis. Als dat niet mogelijk is moet
slechts één zijde van de watergang geschoond worden of zorg dat minstens 50% van de
watervegetatie over trajecten van maximaal 200 m niet geschoond worden. Voer de
werkzaamheden in deze periode uit in overleg met een deskundige, ecologische begeleiding
is vereist.
Vissen
 Schoon geen wateren met beschermde vissen als de watertemperatuur lager is dan 4 °C of
hoger is dan 20 °C.
Toelichting:
De oplosbaarheid van zuurstof in warm water is beperkt, terwijl de activiteit van vissen bij
deze temperaturen hoog is. In warm water treedt daardoor eerder zuurstofgebrek op dan bij
koud water en zijn de effecten op vissen het grootst. Door opwerveling van bodem‐ en
organisch materiaal en biologische omzetting daarvan wordt bovendien een extra beslag
gelegd op de zuurstofhuishouding.
 Faseer de werkzaamheden, schoon één zijde van de watergang of alleen het midden van de
watergang. Wanneer dit onmogelijk is, moet 25% van de vegetatie niet geschoond blijven op
een traject van 1.000 m.
Libellen
 Laat minimaal 50% van de vegetatie staan in de periode van 1 juni tot 1 augustus. De
resterende oevervegetatie kan buiten die periode worden verwijderd.
Planten
 Laat een deskundige de groeiplaatsen van beschermde soorten opsporen en markeren.
Voorkom aantasting van tenminste 25% van de groeiplaatsen. Van belang is dat de wortels
van de planten niet worden aangetast.
 Rijd niet met materieel over groeiplaatsen van beschermde planten.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert op welke manier verstoring voorkomen kan worden.
4.4.4 Baggeren van wateren
Baggeren omvat het cyclisch verwijderen van de gevormde bagger laag om de gewenste waterdiepte
te behouden. Dit kan bijvoorbeeld eens in de 5 of 10 jaar plaatsvinden. Baggeren heeft tevens als
doel te voorkomen dat de watergang uiteindelijk verlandt en ongeschikt raakt voor het beoogde
gebruik. Zodra er sprake is van achterstallig onderhoud wordt baggeren gezien als een ruimtelijke
ingreep.
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Bij het uitvoeren van baggeren van wateren dient rekening te worden gehouden met beschermde
reptielen, amfibieën, zoogdieren, vissen, planten en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van baggeren van wateren. Ook is hierbij aangegeven in welke periode
de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig
zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Bever
Waterspitsmuis
Vissen
Planten
Broedvogels8
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Amfibieën:
Vissen:
Grondzoogdieren:

Planten:
Broedvogels:

Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (eiafzet, schuilplaats, foerageergebied).
Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (paaien, eiafzet, schuilplaats voor jongen).
Wateren op een afstand van 100 meter of minder van beverburchten en
holen van waterspitsmuis niet schonen in de voortplantingstijd en faseren in
ruimte en tijd.
Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde planten in de
waterzone en op de oever.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Algemeen
 Laat de oeverzones intact door alleen het middendeel van de sloot te baggeren, indien de
afmeting van de sloot het toelaat. Dit is ecologisch gezien waardevol omdat het leefgebied
van beschermde soorten zo min mogelijk wordt aangetast en de doorstroomcapaciteit wordt
gewaarborgd.
 Bagger water zo dat minimaal 25% van de bodem ongemoeid blijft. Bagger aaneengesloten
delen van maximaal 1 kilometer lengte en laat 150 m tussen het volgende te baggeren tracé
ongemoeid.

8

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Overweeg of de inzet van een baggerzuiger mogelijk is. Hiermee wordt de opwerveling van
slib voorkomen en blijven de oevers in tact. Dit voorkomt schade aan vissen, amfibieën en
water‐ en oevervegetaties.
 Inspecteer de bagger meteen steekproefsgewijs op de aanwezigheid van beschermde
soorten vissen, amfibieën (ook larven), ongewervelden en zoetwatermosselen. Als deze
worden aangetroffen, moeten deze terug in het water worden gezet, op een plaats waar
geen werkzaamheden (meer) worden uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van of op
aanwijzing van een deskundige.
 Bagger doodlopende watergangen vanaf het gesloten eind naar het open einde, zodat
mogelijk aanwezige soorten kunnen ontsnappen.
Ringslang
 Bagger wateren in het leefgebied van de ringslang in september t/m februari.
Amfibieën
 Bagger wateren met amfibieën in september t/m november.
Bever
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Waterspitsmuis
 Bagger alleen het middendeel van de watergang, voer de werkzaamheden uit in overleg met
een deskundige.
Vissen
 Indien beschermde vissen voorkomen in het water, mogen de wateren niet gebaggerd
worden als de watertemperatuur beneden de 4 °C of boven de 20 °C komt.
Toelichting:
De oplosbaarheid van zuurstof in warm water is beperkt, terwijl de activiteit van vissen bij
deze temperaturen hoog is. In warm water treedt daardoor eerder zuurstofgebrek op dan bij
koud water en zijn de effecten op vissen het grootst. Door opwerveling van bodem‐ en
organisch materiaal en biologische omzetting daarvan wordt bovendien een extra beslag
gelegd op de zuurstofhuishouden.
 Houd rekening met het voorkomen van de rivierdonderpad in de oeverzone van grote
wateren (meren, plassen) en wateren met stortsteen of puin. Zones met stortsteen, puin en
ander vast materiaal op de bodem worden bij baggerwerkzaamheden ontzien. Dit geldt het
hele jaar.
 Per watergang maximaal 50% baggeren en de oeverzone ongemoeid laten. Voor
watergangen die een hoofdtaak hebben in de waterafvoer volstaat het om minimaal 25% van
de oppervlakte bagger achter te laten.
Planten
 Laat een deskundige de groeiplaatsen van beschermde soorten opsporen en markeren.
Voorkom aantasting van tenminste 25% van de groeiplaatsen. Van belang is dat de wortels
van de planten niet worden aangetast.
 Rijd niet met materieel over groeiplaatsen van beschermde planten.
 Deponeer de bagger niet op de oever waar groeiplaatsen van beschermde soorten aanwezig
zijn.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
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4.4.5 Onderhoud van oevers
Onderhoudswerkzaamheden aan oeververdedigingen en andere kunstwerken in het water, zoals
kademuren, kribben, dijken, sluizen en oeverbeschoeiingen. Het maaien van dijklichamen wordt
behandeld in § 4.4.1.2 van deze gedragscode.
Bij het uitvoeren van onderhoud aan oevers dient rekening te worden gehouden met beschermde
reptielen, amfibieën, zoogdieren, vissen, planten en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van onderhoud aan oevers. Ook is hierbij aangegeven in welke periode
de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig
zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Jul

aug

sep

okt

nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Bever
Waterspitsmuis
Vissen
Planten
Broedvogels9
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Amfibieën:
Bever:
Waterspitsmuis:
Vissen:
Planten:
Broedvogels:

Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (eiafzet, schuilplaats, foerageergebied).
Niet werken aan oevers op een afstand van 100 meter of minder van
beverburchten in de voortplantingsperiode.
Niet werken aan oevers op een afstand van 100 meter of minder van holen
van de waterspitsmuis in de voortplantingsperiode.
Voorkom schade aan watervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (paaien, eiafzet, schuilplaats voor jongen).
Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde planten. Vooral
muurplanten zijn kwetsbaar. Voer werkzaamheden uit na zaadzetting.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Amfibieën
 Inspecteer de oever op de aanwezigheid van eieren of larven van amfibieën. Als deze worden
aangetroffen, moeten deze verplaatst worden door een deskundige naar een deel van de
watergang die niet wordt bewerkt.

9

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Bever
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Waterspitsmuis:
 Voer werkzaamheden aan oevers gefaseerd uit. Laat minimaal 25% van het leefgebied
ongemoeid.
 Voorkom aantasting van het leefgebied, als dat niet mogelijk is faseer de werkzaamheden in
tijd en ruimte en voer de werkzaamheden uit in overleg met een deskundige.
Vissen
Als werkzaamheden in het natte profiel plaatsvinden:
 Verjaag beschermde vissen voor aanvang van de werkzaamheden, bijvoorbeeld met
elektrovisserij.
 Voor het aanbrengen en aanvullen van stortstenen op de oever worden de aanwezige
rivierdonderpadden weggevangen. Dit geldt jaarrond!
 In het leefgebied van de bittervoorn: inspecteer de oever op de aanwezigheid van
zoetwatermosselen. Als deze worden aangetroffen, moeten deze verplaatst worden door
een deskundige naar een deel van de watergang waarin niet wordt gewerkt.
Planten
 Voorkom aantasting van groeiplaatsen van beschermde planten. Vraag een deskundige de
groeiplaatsen in het veld te markeren en houdt afstand.
 Indien het onvermijdelijk is dat overige beschermde planten worden aangetast, wordt
minimaal 25% van de groeiplaatsen behouden (bij muurplanten maximaal behoud) of
minimaal 25% van de planten (bij muurplanten minimaal 50%) wordt verplaatst naar een
geschikte groeiplaats in de directe nabijheid, onder begeleiding van een deskundige. De
planten kunnen ook tijdelijk in een geschikt depot worden geplaatst en na de
werkzaamheden terug geplaatst worden. Dan is er een ontheffing nodig van artikel 13 van de
Flora‐ en faunawet.
Toelichting:
Muurplanten groeien vaak langzaam en zijn in ons land in relatief grote mate afhankelijk van
de stedelijke omgeving. Daarom is extra zorgvuldigheid voor de groep soorten op zijn plaats.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
4.4.6 Onderhoud van gebouwen
Het gaat om regulier onderhoud van gebouwen, niet om verbouwingen of grootschalige renovaties.
Bijvoorbeeld het herstellen van dakbedekkingen, goten en afwateringen, daklijsten, kozijnen, deuren,
voegwerk, verwarmingsinstallaties en rioleringen, schilderwerk (schuren, stoppen en schilderen),
schoonspuiten en impregneren van gevels, enzovoorts. Ook het onderhoud in gebouwen valt
hieronder, dat kan van belang zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen en vogels.
Bij het uitvoeren van onderhoud aan gebouwen dient rekening te worden gehouden met
beschermde vleermuizen, planten en broedvogels.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van onderhoud aan gebouwen. Ook is hierbij aangegeven in welke
periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Vleermuizen
Planten
Broedvogels10
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Vleermuizen:
Planten:
Broedvogels:

Voorkom vernietiging en verstoring van vaste verblijfplaatsen.
Voorkom schade zoveel mogelijk, want vegetaties op muren zijn kwetsbaar
en herstellen langzaam.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.
Let speciaal op soorten waarvan de nestplaats jaarrond bescherming
behoeft.

Gedragsregels in de gele perioden
Vleermuizen
 Voer de werkzaamheden uit in een periode, dat de vleermuizen niet in het gebouw aanwezig
zijn en op die manier dat de vleermuizen de door hen gebruikte ruimte(n) na de
werkzaamheden opnieuw kunnen gebruiken.
Toelichting:
De periode wanneer vleermuizen in de gebouwen aanwezig zijn verschilt als het om een
zomerverblijfplaats of winterverblijfplaats gaat. De zomerverblijfplaatsen zijn vaak in de
periode van april tot half augustus in gebruik en de winterverblijfplaatsen vaak van augustus
tot april.
 Indien dit niet mogelijk is, wordt een deskundige geraadpleegd over hoe de werkzaamheden
met zo min mogelijk schade voor de vleermuizen uitgevoerd kunnen worden.
 Als de functionaliteit van de vaste rust‐ en verblijfplaats niet behouden kan blijven,
bijvoorbeeld door tijdig geschikte alternatieven aan te bieden, wordt er ontheffing
aangevraagd.
Vaatplanten
 Voorkom aantasting van groeiplaatsen van beschermde (muur)planten. Vraag een
deskundige de groeiplaatsen in het veld te markeren en houdt afstand.

10

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Als het onvermijdelijk is dat overige beschermde planten worden aangetast, wordt minimaal
25% van de groeiplaatsen behouden (bij muurplanten maximaal behoud) of minimaal 25%
van de planten (bij muurplanten minimaal 50%) wordt verplaatst naar een geschikte
groeiplaats in de directe nabijheid, onder begeleiding van een deskundige. Ze kunnen ook
tijdelijk in een geschikt depot geplaatst worden en na de werkzaamheden worden terug
geplaatst.
Toelichting:
Muurplanten groeien vaak langzaam en zijn in ons land in relatief grote mate afhankelijk van
de stedelijke omgeving. Daarom is extra zorgvuldigheid voor de groep soorten op zijn plaats.
Broedvogels
 Als vogels op of in het gebouw broeden: voer de werkzaamheden uit in een periode dat de
vogels het gebouw niet gebruiken en op die manier, dat de vogels na de werkzaamheden
opnieuw in of op het gebouw kunnen broeden.
 Als dat niet mogelijk is, wordt een deskundige geraadpleegd over hoe de werkzaamheden
met zo min mogelijk schade voor de broedvogels uitgevoerd kunnen worden.
 Als de functionaliteit van de nestplaatsen van jaarrond beschermde vogels niet behouden
kan blijven, bijvoorbeeld door tijdig geschikte alternatieven aan te bieden, wordt ontheffing
aangevraagd.

4.4.7 Verwijderen van drijvend afval
Verwijderen van drijvend afval met behulp van machines en knijpstokken in stedelijk en landelijk
gebied. Deze werkzaamheden kunnen periodiek worden uitgevoerd.
Bij het verwijderen van drijvend afval dient rekening te worden gehouden met beschermde
amfibieën, zoogdieren, vissen en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van verwijderen van drijvend afval. Ook is hierbij aangegeven in welke
periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Amfibieën
Bever
Waterspitsmuis
Vissen
Broedvogels11
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren

11

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Aandachtspunten
Amfibieën:
Grondzoogdieren:
Vissen:
Broedvogels:

Voorkom schade aan oevervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (eiafzet, schuilplaats, foerageergebied).
In het voortplantingsseizoen geen werkzaamheden uitvoeren nabij holen en
burchten van waterspitsmuis en bever.
Voorkom schade aan oevervegetaties, die belangrijk zijn voor het leefgebied
en voortplanting (paaien, eiafzet, schuilplaats voor jongen).
Voorkom vernieling en verstoring van nesten.

Gedragsregels in de gele perioden
Amfibieën
 Voorkom zo veel mogelijk aantasting van waterplantenvegetatie.
Bever
 Houd minimaal 100 m afstand tot een bewoonde beverburcht.
Waterspitsmuis
 Voorkom aantasting van oevers.
Vissen
 Voorkom zo veel mogelijk aantasting van waterplantenvegetatie.
Broedvogels
 Voorkom verstoring en vernietiging van nesten van broedende vogels.

4.4.8 Onderhoud van verhardingen, wegen, paden, kolken en straatmeubilair
Het gaat om het onderhoud van stoepen, wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerplaatsen, (het
horizontale gedeelte van) kades, pieren en straatmeubilair. Werkzaamheden omvatten het
openbreken en asfalteren, verwijderen en storten van grind en beton, vervangen van tegels,
herstellen van oneffenheden, verlagen van de berm in verband met waterafvoer, aanvullen van
grond en grondbedekking, bestrijden van onkruid, vegen, verwijderen van afval, onderhoud en
reiniging van kolken, aanbrengen, reinigen en vervangen van staatmeubilair, waaronder
verkeersborden, aan‐ en afvoeren van materiaal en materieel.
Bij het uitvoeren van onderhoud van verhardingen dient rekening te worden gehouden met
beschermde reptielen, planten en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van onderhoud aan verhardingen, wegen, paden, kolken en
straatmeubilair. Ook is hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden
uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig zijn.
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jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Ringslang
Planten
Broedvogels12
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Planten:
Broedvogels:

Let op groeiplaatsen van beschermde planten langs de verhardingen;
voorkom betreding met machines en opslag van materieel en materialen.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedvogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Ringslang
 Voorkom dat ringslangen te veel worden verstoord tijdens het zonnen.
Planten
 Voorkom aantasting van groeiplaatsen van beschermde planten. Vraag een deskundige de
groeiplaatsen in het veld te markeren en houdt afstand.
 Onkruidbestrijding in de nabijheid van beschermde soorten vindt mechanisch plaats.
 Ontzie groeiplaatsen van muurplanten bij de reiniging en het onderhouden van kolken.
 Als het onvermijdelijk is dat overige beschermde planten worden aangetast, wordt minimaal
25% van de groeiplaatsen behouden (bij muurplanten maximaal behoud) of minimaal 25%
van de planten (bij muurplanten minimaal 50%) wordt verplaatst naar een geschikte
groeiplaats in de directe nabijheid, onder begeleiding van een deskundige. Ze kunnen ook
tijdelijk in een geschikt depot geplaatst worden en na de werkzaamheden worden
teruggeplaatst. Voor het tijdelijk plaatsen van beschermde planten in een depot, dient
ontheffing te worden aangevraagd.
Toelichting:
Muurplanten groeien vaak langzaam en zijn in ons land in relatief grote mate afhankelijk van
de stedelijke omgeving. Daarom is extra zorgvuldigheid voor de groep soorten op zijn plaats.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. Een deskundige adviseert op welke manier verstoring voorkomen kan worden.
4.4.9 Frezen van recreatiestrand
Het gaat hierbij om het bewerken van het recreatiestrand bij het zuidelijke punt van de Afgedamde
Maas, waarbij het zand gemengd en verkruimeld wordt.
Bij het uitvoeren van frezen van het recreatiestrand dient rekening te worden gehouden met
beschermde libellen.

12

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van frezen van het recreatiestrand. Ook is hierbij aangegeven in welke
periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Libellen
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Voorkom rijden over groenstroken.
Gedragsregels
Libellen
 Frees niet in de periode half mei tot begin augustus. Rivierrombout larven kunnen in deze
periode uitsluipen op de zandige oevers.
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5. Gedragsregels voor bestendig gebruik
In dit hoofdstuk worden de gedragsregels voor ‘bestendig gebruik’ nader toegelicht. Hierin wordt
beschreven welke beschermde soorten mogelijk hinder kunnen ondervinden van de betreffende
activiteit en hoe eventuele schade zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

5.1

Algemeen

Onder ‘bestendig gebruik’ worden jaarlijks op dezelfde wijze en op dezelfde locatie terugkerende
activiteiten verstaan die ingepast zijn in het gebied. Deze activiteiten hangen samen met de
landschappelijke kwaliteit van een gebied en zijn steeds gericht op behoud van de bestaande situatie.
Beschermde soorten komen in dit geval ondanks of dankzij de terugkerende activiteit voor.
Aangezien er voor werkzaamheden die onder deze categorie vallen, geen wettelijke belangen aan de
orde zijn, dient overtreding van de verbodsbepalingen ten allen tijde te worden voorkomen.
Voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is maar één vorm van bestendig gebruik opgenomen
in dit hoofdstuk. Dit betreft het uitlaten van honden op daarvoor bestemde terreinen. Het gebruik
van recreatieterreinen of jaarlijks terugkerende evenementen zijn niet aan de orde.
Voor Tabel 1 soorten geldt een vrijstelling. Zodoende mogen de activiteiten behorend tot bestendig
gebruik uitgevoerd worden, indien de zorgplicht* in acht wordt genomen.
Wanneer soorten uit Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels voorkomen binnen het projectgebied dienen bij
het uitvoeren van activiteiten in het kader van bestendig gebruik de verbodsbepalingen niet te
worden overtreden.

5.2

Honden uitlaten op daarvoor bestemde terreinen

Terreinen waar, volgens het bestaande gemeentelijke beleid, het loslopen en uitlaten van honden
toegestaan is. De hondeneigenaar is hier niet verplicht om de uitwerpselen op te ruimen. Op deze
terreinen kunnen honden een gevaar vormen voor broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden. Ook is hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of
niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

Jul

aug

sep

okt

nov

dec

Broedvogels13
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren

13

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Gedragsregels gele periode
 Door een deskundige* dient te worden bepaald of broedgevallen van bijzondere
vogelsoorten aanwezig zijn op de honden uitlaatterreinen.
 Wanneer bijzondere vogelsoorten tot broeden zijn gekomen stelt de gemeente het verplicht
om honden aangelijnd te houden of de gemeente sluit het hondenlosloopterrein af
gedurende de broedperiode.
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6. Gedragsregels voor Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden die vallen onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’
nader toegelicht. Aan de hand van een stappenplan wordt uitgelegd welke handelingen dienen te
worden uitgevoerd om negatieve effecten van ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen op Tabel 2
soorten te voorkomen of te minimaliseren (zorgvuldig handelen*). Per werkzaamheid wordt
aangegeven welke soorten mogelijk hinder kunnen ondervinden van de werkzaamheden, in welke
periode de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd en onder welke voorwaarden.

6.1

Algemeen

‘Ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen’ zijn werkzaamheden die leiden tot en/of gericht zijn op
een verandering van een bestaande situatie. Het gaat hierbij doorgaans om ingrijpende
veranderingen die leiden tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied.
Bij werkzaamheden die vallen onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd vrijstelling voor
Tabel 1 soorten van de Flora‐ en faunawet. Betreffende werkzaamheden mogen dus worden
uitgevoerd volgens de aandachtspunten, indien de zorgplicht* in acht wordt gehouden.
Wanneer soorten uit Tabel 2 van de Flora‐ en faunawet in het projectgebied voorkomen, dient men
de werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting volgens de aangegeven
werkwijze uit te voeren.
Bij het voorkomen van Tabel 3 soorten (bijlage IV van de habitatrichtlijn en bijlage I van de AMvB)
blijft het aanvragen van ontheffing in het kader van ruimtelijke ontwikkeling altijd noodzakelijk. Er is
dus geen vrijstelling middels de gedragscode*.

6.2

Voorbereiding Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Aan de hand van het stappenplan (figuur 6.1) wordt bepaald welke stappen er doorlopen moeten
worden bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De voorbereiding is
bedoeld om al bij een planinitiatief een inschatting te kunnen maken van de benodigde
onderzoeksinspanning. Hierdoor kan tijdig rekening worden gehouden met een mogelijk
veldonderzoek en een ontheffingsaanvraag.
Als eerste stap wordt onderzocht welke beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels) er
voorkomen in het betreffende plangebied of directe omgeving. Dit kan worden geïnventariseerd met
behulp van een geüpdatete gebiedsdekkende natuurwaardenkaart of database zoals NDFF. Als deze
bronnen niet beschikbaar zijn of bij twijfel over de volledigheid, dient er een veldonderzoek te
worden uitgevoerd. Het veldonderzoek of de gegevens uit de bronnen mogen bij Tabel 2 soorten
maximaal vijf jaar oud zijn en bij Tabel 3 soorten en broedvogels maximaal drie jaar oud bij aanvang
van de werkzaamheid. Drie jaar oude gegevens kunnen worden gebruikt in gebieden waar weinig of
geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar, anders
moeten de gegevens recenter zijn. Hetzelfde geldt voor vijf jaar oude onderzoeksgegevens van Tabel
2‐soorten. De inventarisatie moet worden uitgevoerd door een ecoloog al dan niet in samenwerking
met andere deskundigen* die gezamenlijk over grondige kennis beschikken van alle te onderzoeken
soorten (zie bijlage 9 voor standaardmethoden).
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Op bepaalde locaties is een verhoogde kans op het voorkomen van beschermde soorten. In bijlage 10
is een lijst opgenomen van locaties waarbij extra rekening moet worden gehouden met het mogelijk
voorkomen van beschermde soorten.
Vervolgens wordt door een deskundige bepaald of de betreffende werkzaamheid een negatief effect
kan hebben op het voortbestaan van een beschermde soort, bijvoorbeeld door het leefgebied te
vernietigen, verkleinen of isoleren.
Als met zekerheid bekend is dat beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels) geen
negatieve effecten ondervinden, kan de werkzaamheid worden uitgevoerd volgens de gedragscode.
Indien blijkt dat de werkzaamheid mogelijk negatieve effecten heeft op daar voorkomende
beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels), wordt vastgesteld of er alternatieven
mogelijk zijn om deze effecten te voorkomen.
Indien een werkzaamheid negatieve effecten kan hebben op beschermde soorten (Tabel 2), dient
volgens de maatregelen van gedragscode te worden gewerkt. In de volgende paragraaf zijn de te
nemen maatregelen met bijbehorende natuurkalenders weergegeven. Als het niet mogelijk is om
volgens de gedragscode te werken en de verbodsbepalingen worden overtreden, dient ontheffing te
worden aangevraagd op grond van artikel 75 van de Flora‐ en faunawet.
Indien een activiteit negatieve effecten kan hebben op strikt beschermde soorten (Tabel 3), inclusief
broedvogels met een vaste rust‐ en verblijfplaats, dient er ontheffing op grond van artikel 75 van de
Flora‐ en faunawet te worden aangevraagd. Hierbij moet een mitigatie* of compensatieplan*
worden opgesteld.
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Werkzaamheid uit de categorie ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoer van
deze werkzaamheden vanuit de Flora‐ en
faunawet.
Houdt rekening met de zorgplicht.

Komen beschermde soorten in de
directe omgeving van het plangebied
voor?

nee
ja
Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoer van
deze werkzaamheden vanuit de Flora‐ en
faunawet.
Houdt rekening met de zorgplicht.

Heeft de activiteit mogelijk een negatief
effect op de voorkomende beschermde
soort?

nee
ja
Er zijn geen belemmeringen voor de uitvoer van
deze werkzaamheden vanuit de Flora‐ en
faunawet.
Houdt rekening met de zorgplicht.

Bepaal mogelijkheden voor mitigatie en
neem deze op in een projectplan.
Worden er nog steeds negatieve
effecten verwacht voor soorten van
tabel 2 of 3 of vogels?

ja
Worden er
negatieve effecten
of schade aan de
functionaliteit van
het leefgebied
voor soorten van
tabel 3 of vogels
verwacht?

nee
ja

Worden er
negatieve
effecten voor
soorten van
tabel 2
verwacht?

Werk volgens de gedragscode

ja

ja
Voor deze soorten geldt geen vrijstelling.
Vraag ontheffing aan na afweging in
alternatieven en belangen.

Figuur 6.1 Stappenplan voor werkzaamheden vallend onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
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6.3

Uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

In deze paragraaf worden maatregelen weergegeven die het verstoren van planten en dieren dienen
te voorkomen. Er wordt bij de uitvoering van werkzaamheden rekening gehouden met kwetsbare
periodes voor de betreffende planten‐ en diersoorten. In de natuurkalenders zijn deze periodes per
type werkzaamheid van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting weergegeven.
De meest kwetsbare periodes waarin (zonder ontheffing) bepaalde werkzaamheden niet mogen
worden uitgevoerd, zijn per activiteit in ROOD aangegeven. De GROEN gemarkeerde periodes geven
aan wanneer een bepaalde activiteit zonder voorwaarden kan worden uitgevoerd, mits de algemene
zorgplicht wordt gehanteerd. Periodes aangegeven in GEEL geven aan wanneer bepaalde activiteiten,
onder voorwaarden ‐buiten de veilige periode‐ kunnen worden uitgevoerd.
Houd bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening met de onvoorspelbaarheid van de natuur. In de
praktijk kan een kwetsbare periode afwijken van de natuurkalender.

6.4

Werkzaamheden ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

In deze paragraaf worden de werkzaamheden die vallen onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting
beschreven. Per werkzaamheid wordt aangegeven welke soorten mogelijk hinder kunnen
ondervinden van de werkzaamheden, in welke periode de werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd en onder welke voorwaarden.
6.4.1 Aanlegwerkzaamheden en het bouwrijp maken van grond
Onder het bouwrijp maken van grond wordt verstaan het opbrengen van zand en het verwijderen
van de toplaag van de bodem en de aanwezige vegetatie. Ook het bemalen van de locatie, indien
noodzakelijk, valt onder deze beschrijving. Het dempen van watergangen valt niet onder deze
werkzaamheden.
Onder aanlegwerkzaamheden vallen alle bouwwerkzaamheden (waaronder heiwerkzaamheden) en
het aanleggen van (tijdelijke) wegen naar een bouwplaats.
Bij het uitvoeren van aanlegwerkzaamheden en het bouwrijp maken van grond dient rekening te
worden gehouden met planten, broedvogels, amfibieën en zoogdieren.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van aanlegwerkzaamheden en het bouwrijp maken van grond. Ook is
hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade
aan de functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de
Flora‐ en faunawet worden aangevraagd.
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jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Planten
Broedvogels14
Rugstreeppad
Waterspitsmuis
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Gedragsregels in de gele perioden
Planten
 Verplaats beschermde planten tijdens de groeiperiode, na de zaadzetting, naar een locatie
met een vergelijkbare leefomgeving in de nabije omgeving. Soorten die na de zaadzetting
niet meer zichtbaar zijn worden van te voren gemarkeerd. Het uitsteken en verplaatsen dient
te gebeuren in overleg met een deskundige.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
 Voorkom in de periode van maart t/m augustus het ontstaan van zandige steile wanden. Dit
om te voorkomen dat bijvoorbeeld de ijsvogel, oeverzwaluw en de kleine plevier zich hierin
kan nestelen. Daarnaast kunnen ook wapperende linten worden geplaatst in de buurt van
mogelijke nestlocaties om de vestiging van broedvogels te voorkomen.
Rugstreeppad
 Grond mag niet bouwrijp gemaakt worden in de overwinteringsperiode van de rugstreeppad
(oktober‐maart). In deze periode kan de rugstreeppad zich ingraven in de bodem.
 Voorkom bij werkzaamheden in het voortplantingsseizoen (april‐september) van de
rugstreeppad het ontstaan van plassen en ondiepe wateren. Tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden wordt eveneens het ontstaan van ondiepe wateren tegengegaan.
 Indien het niet mogelijk is om het ontstaan van ondiepe plassen tegen te gaan, kunnen er
voorafgaand aan het voortplantingsseizoen paddenschermen geplaatst worden. Hiermee
worden de potentiële voortplantingslocaties afgeschermd van rugstreeppadden.
 Als er tijdens werkzaamheden toch een rugstreeppad wordt aangetroffen, wordt in overleg
met een deskundige bepaald hoe de werkzaamheden worden voortgezet zonder
verbodsbepalingen te overtreden.
 Indien het niet mogelijk is om de werkzaamheden voort te zetten zonder de rugstreeppad te
verstoren, wordt ontheffing voor de Flora‐ en faunawet worden aangevraagd of worden de
werkzaamheden gestaakt.
Waterspitsmuis
 Houd bij grondwerkzaamheden minimaal 5 m afstand van wateren die deel uit maken van
het leefgebied van de waterspitsmuis.

14

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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6.4.2 Slootdemping, herprofilering en waterbodemsanering
Onder slootdemping wordt verstaan het dichtstorten van een watergang. Herprofilering betekent het
veranderen van de vormgeving van een watergang. Met waterbodemsanering wordt bedoeld het
verwijderen van slib van de waterbodem. De drie genoemde werkzaamheden kunnen allemaal
ingrijpende veranderingen aanbrengen aan de bestaande situatie. Daarmee kan het negatieve
gevolgen hebben voor het leefgebied van beschermde soorten.
Bij het uitvoeren van slootdemping, herprofilering of waterbodemsanering dient rekening te worden
gehouden met beschermde amfibieën, vissen, planten, waterspitsmuis, grote modderkruiper,
broedvogels, rivierrombout en vleermuizen.
Voorbereidende maatregelen
 Het gedeeltelijk dempen, herprofileren of saneren van de waterbodem wordt gedaan in de
richting van (delen van) watergangen die gehandhaafd blijven. Op deze manier bestaat een
uitwijkmogelijkheid voor vissen die daartoe in staat zijn.
 Indien de watergang in zijn geheel wordt gedempt moeten alle aanwezige vissen en
amfibieën en beschermde planten en zoogdieren worden weggevangen. De soorten worden
verplaatst naar een vergelijkbaar leefgebied in de nabije omgeving. Het waterpeil wordt
verlaagd tot ongeveer 15 tot 20 cm, waarna een deskundige de soorten vangt en verplaatst.
 Indien de waterbodem wordt gesaneerd dient de bagger op de kant van de oever te worden
gebracht en gecontroleerd door een deskundige op de aanwezigheid van beschermde
soorten. De gevonden soorten worden verplaatst naar een geschikte leefomgeving in de
nabije omgeving.
 De rivierdonderpad is niet in staat om meer dan een paar meter te vluchten en wordt om die
reden weggevangen en verplaatst naar een gebied met vergelijkbare leefomgeving. Dit wordt
gedaan door een deskundige van deze soort.
 Verplaats beschermde planten naar wateren met vergelijkbare groeiomstandigheden. Het
verplaatsen dient de gebeuren in het groeiseizoen na de zaadzetting. Soorten die na de
zaadzetting niet meer herkenbaar zijn worden van te voren gemarkeerd. Het verplaatsen van
beschermde planten gebeurt onder begeleiding van een deskundige van deze soorten.
 Een werkzaamheid mag alleen worden uitgevoerd als vaste nest‐ of verblijfplaatsen van
Tabel 3 soorten of broedvogels niet wordt verstoord, beschadigd of vernietigd. Daarom
wordt het broedseizoen vermeden. Extra aandacht is nodig voor soorten met een jaarrond
beschermde nestplaats. Een deskundige bepaalt of een verblijfplaats tijdens of na de
werkzaamheden kan worden aangetast of verstoord. Als het functioneren van een vaste
nest‐ of verblijfplaats niet is gewaarborgd dient ontheffing van de Flora‐ en faunawet te
worden aangevraagd.
 Voor het verplaatsen van Tabel 3 soorten wordt ontheffing van de Flora‐ en faunawet
aangevraagd.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van slootdemping, herprofilering en waterbodemsanering. Ook is
hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn.
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Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade aan de functionaliteit van hun
leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de Flora‐ en faunawet worden
aangevraagd.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Amfibieën
Waterspitsmuis
Grote
modderkruiper
Vissen
Rivierrombout
Vaatplanten
Broedvogels15
Vleermuizen
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Gedragsregels in de gele perioden
Amfibieën
 Indien de plaats onderdeel is van de overwinteringsplaats, wordt in overleg met een
deskundige bepaald of en hoe de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.
Waterspitsmuis
 Voer werkzaamheden niet uit in het voortplantingsseizoen van maart t/m oktober. Voer de
werkzaamheden gefaseerd uit, zodat de waterspitsmuis de gelegenheid heeft om te
vluchten.
 Indien de plaats onderdeel is van een overwinteringsplaats van de waterspitsmuis, moet
door een deskundige worden bepaald of en hoe de werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd. Als er sprake is van verstoring of aantasting of als compensatie* van toepassing is
dient er ontheffing voor de Flora‐ en faunawet te worden aangevraagd.
Rivierrombout
 Wateren die deel uitmaken van het leefgebied van de rivierrombout worden niet gedempt
zonder ontheffing.
Broedvogels
 Voer de werkzaamheden uit in de periode september t/m februari. Nesten die in gebruik zijn
en tijdens werkzaamheden worden gevonden worden ontzien in overleg met een
deskundige.
Vleermuizen
 Voer de werkzaamheden pas uit als er geen vleermuizen meer gebruik maken van de
begroeiing langs de watergang.

15

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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6.4.3 Sloop en reconstructiewerkzaamheden
Onder sloop en reconstructiewerkzaamheden wordt verstaan het slopen, renoveren en verbouwen
van bestaande bebouwing.
Bij het uitvoeren van sloop en reconstructiewerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met
beschermde muurplanten, broedvogels en vleermuizen.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van sloop en reconstructiewerkzaamheden. Ook is hierbij aangegeven
in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade aan de
functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de Flora‐
en faunawet worden aangevraagd.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug sep

okt

nov

dec

Broedvogels16
Vleermuizenzomerverblijf
Vleermuizenwinterverblijf
Vleermuizenpaarverblijf /
zwermlocatie
Muurplanten
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en
dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Gedragsregels in de gele perioden
Broedvogels
 Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de gebouwen gecontroleerd op de
aanwezigheid van beschermde vogelsoorten die zijn genesteld in het gebouw. Soorten zoals
de kerkuil, steenuil en boerenzwaluw zijn bekend om het nestelen in bebouwing. Indien
nesten die in gebruik zijn worden aangetroffen dient er te worden gewacht tot de vogels zijn
uitgevlogen.
 Als beschermde vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats worden aangetroffen
wordt ontheffing aangevraagd van de Flora‐ en faunawet.
Vleermuizen
 Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de gebouwen door een deskundige
gecontroleerd of, en voor welk doeleinde, vleermuizen de bebouwing gebruiken. Gebouwen
kunnen door vleermuizen worden gebruikt als zomerverblijf, paarverblijf, kraamverblijf,
winterverblijf, essentieel foerageergebied en zwermlocatie.
 Indien een deskundige heeft vastgesteld dat het functioneren van de verblijfplaatsen tijdens
en na de werkzaamheden is gewaarborgd mogen de activiteiten worden uitgevoerd.
 Als het functioneren van de verblijfplaatsen tijdens en na de werkzaamheden niet zijn
gewaarborgd dient er ontheffing van de Flora‐ en faunawet te worden aangevraagd.
16

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Muurplanten
 Muurplanten zijn erg lastig te verplaatsen. Indien mogelijk worden oude begroeide stukken
muur opnieuw gebruikt onder dezelfde omstandigheden.
 Een herstelde of vervangende muur wordt in overleg met een deskundige hersteld naar de
oude omstandigheden.
 Begroeide muren met grote oppervlakten worden bij voorkeur gefaseerd behandeld.
 In overleg met een deskundige worden maatregelen getroffen om de muurplanten tijdens
werkzaamheden te beschermen tegen uitdroging en beschadiging. Als juiste maatregelen
worden genomen kunnen de werkzaamheden bij voorkeur worden uitgevoerd in de periode
van november t/m april.

6.4.4 Kappen van bomen
Kappen van bomen, alleenstaand of onderdeel van lanen, groenstroken, bosplantsoen, bosschages
en bossen en het afvoeren van gekapte bomen. Ook het snoeien van bomen en struiken, voor zover
geen bestendig beheer, valt hieronder.
Bij het uitvoeren van kappen van bomen dient rekening te worden gehouden met planten,
broedvogels, vleermuizen en de bever.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van kappen van bomen. Ook is hierbij aangegeven in welke periode de
werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra maatregelen nodig
zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade aan de functionaliteit van hun
leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de Flora‐ en faunawet worden
aangevraagd.
jan

Feb mrt

apr

mei

jun

jul

aug sep

Okt

nov

dec

Planten
Vleermuizenzomerverblijf
Vleermuizenwinterverblijf
Vleermuizenpaarverblijf /
zwermlocatie
Bever
Broedvogels17
Rouwmantel
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en
dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Planten:

Beschadig tijdens de werkzaamheden geen groeiplaatsen van beschermde
soorten.

17

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.

Gedragscode Flora‐ en faunawet voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

62

Vleermuizen:

Bever:
Broedvogels:

Soorten van Tabel 3: bij overtreding van verbodsbepalingen wordt altijd
ontheffing aangevraagd. Voer in de kraamperiode en tijdens de winterslaap
geen werkzaamheden uit bij bomen waar vleermuis verblijfplaatsen
aanwezig zijn.
Soort van Tabel 3: bij overtreding van verbodsbepalingen altijd ontheffing
aanvragen. Houd voldoende afstand tot bewoonde beverburchten.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten. Let vooral op jaarrond
beschermde nesten (bijlage 3). Sommige soorten starten vroeg met
broeden, anderen gaan lang door.

Gedragsregels in de gele perioden
Planten
 Een deskundige markeert de groeiplaatsen van beschermde planten in het veld. Voorkom
aantasting van tenminste 50% van de groeiplaatsen van beschermde muurplanten en
tenminste 25% van de groeiplaatsen van de overige beschermde planten.
 Als dat niet gaat, wordt door een deskundige bepaald of de ingreep een wezenlijke invloed
op de soort kan hebben. Dit kan voorkomen worden door zaden of planten onder
begeleiding van een deskundige naar nabijgelegen geschikte groeiplaatsen te verplaatsen.
 Als dit niet mogelijk is, wordt door een deskundige een plan opgesteld.
 Versnipper en verspreidt ter plekke geen hout binnen een afstand van 50 m tot de
groeiplaats van beschermde soorten, zo kan verdichting en verstikking van de bodem worden
voorkomen.
Vleermuizen
 Voor het kappen van bomen met verblijfplaatsen van vleermuizen wordt ontheffing van de
Flora‐ en faunawet aangevraagd. Dat is niet nodig als uit onderzoek door een deskundige
blijkt dat de functionele leefomgeving behouden blijft. Dat is het geval als er voldoende
alternatieven voor de vleermuizen voorhanden zijn of kunnen en zullen worden aangeboden.
Hierbij is het van belang dat de aangeboden alternatieven op het moment van de ingreep al
functioneel zijn.
Bever
 Beperk werkzaamheden in bosschages met een bewoonde beverburcht zoveel mogelijk.
Houdt minimaal 100 m afstand tot de burcht.
 Als onvermijdelijk is dat verbodsbepalingen ten opzichte van de bever worden overtreden,
wordt voor de ingreep ontheffing van de Flora‐ en faunawet aangevraagd.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
 Kap geen bomen met in gebruik zijnde nesten.
 Voor het vernietigen van nestplaatsen en de functionele leefomgeving (zoals
foerageergebied) van vogels wordt ontheffing aangevraagd. Bij het aanvragen van een
ontheffing dient door een deskundige te worden onderzocht of er alternatieven voorhanden
zijn zoals bijvoorbeeld het ophangen van nestkasten of dat de desbetreffende vogels in staat
zijn uit te wijken naar andere mogelijk aanwezige foerageergronden.
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Rouwmantel
 Verwijder geen waardbomen als de wilg, berk en prunus in de maanden mei t/m augustus, in
verband met aanwezigheid van eitjes. In de periode september t/m april is geen enkel
stadium van de rouwmantel aanwezig in de waardbomen. Verwijdering heeft dan geen
negatieve effecten.
Calamiteiten
 Wanneer in verband met calamiteiten of in het belang van de veiligheid kapwerkzaamheden
moeten plaatsvinden die niet kunnen worden uitgesteld, worden de gedragsregels van deze
gedragscode zoveel als mogelijk in acht genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
opruimen van stormhout. Zie Hoofdstuk 2 hoe bij calamiteiten te handelen.

6.4.5 Rooien van struiken, heesters en hoge vegetatie
Het vlakdekkend rooien van struiken, heesters en hoge (houtige, ruige, kruidige of grazige) vegetatie.
Omdat in dergelijke vegetatie geen verblijfplaatsen van vleermuizen verwacht worden, worden
hierbij andere gedragsregels gevolgd dan bij het kappen van bomen.
Bij het uitvoeren van het rooien van struiken, heesters en hoge vegetatie dient rekening te worden
gehouden met planten, vleermuizen, zoogdieren ,reptielen, amfibieën en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van rooien van struiken, heesters en hoge vegetatie. Ook is hierbij
aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade
aan de functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de
Flora‐ en faunawet worden aangevraagd.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Planten
Vleermuizen
Bever
Waterspitsmuis
Broedvogels18
Ringslang
Amfibieën
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren

18

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Aandachtspunten
Planten:
Vleermuizen:

Bever:
Waterspitsmuis:
Broedvogels:

Beschadig tijdens het uitvoeren van werkzaamheden geen groeiplaatsen van
beschermde soorten.
Soorten van Tabel 3: vraag bij overtreding van verbodsbepalingen ontheffing
aan. Vleermuizen kunnen het werkgebied gebruiken als foerageergebied of
vliegroute.
Vraag ontheffing aan voor een ingreep waarbij verbodsbepalingen worden
overtreden.
Vraag ontheffing aan voor een ingreep waarbij verbodsbepalingen worden
overtreden.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Planten


Een deskundige markeert de groeiplaatsen van beschermde planten in het veld. Voorkom
aantasting van tenminste 50% van de groeiplaatsen van beschermde muurplanten en
tenminste 25% van de groeiplaatsen van de overige beschermde planten.
 Als dit niet gaat, wordt door een deskundige bepaald of de ingreep een wezenlijke invloed op
de soort kan hebben. Dit kan voorkomen worden door zaden of planten onder begeleiding
van een deskundige naar nabijgelegen geschikte groeiplaatsen te verplaatsen.
 Als dit niet mogelijk is, wordt door een deskundige een plan opgesteld.
 Versnipper en verspreid ter plekke geen hout binnen een afstand van 50 m tot de groeiplaats
van beschermde soorten, zo kan verdichting en verstikking van de bodem worden
voorkomen.
Vleermuizen
 De vegetatie kan als foerageergebied of als verbindingsroute tussen foerageergebieden en
verblijfplaatsen van belang zijn. Win deskundig advies in of de te rooien vegetatie essentieel
is voor het functioneren van vaste rust‐ of verblijfplaatsen van vleermuizen. Als bij het rooien
van de vegetatie verbodsbepalingen worden overtreden ten opzichte van vleermuizen moet
er ontheffing worden aangevraagd van de Flora‐ en faunawet.
Bever
 Win deskundig advies in of de te rooien vegetatie essentieel is voor het functioneren van
vaste rust‐ of verblijfplaatsen van de bever. Als dat het geval is, moet er ontheffing worden
aangevraagd voor de Flora‐ en faunawet.
Waterspitsmuis
 Win deskundig advies in of de te rooien vegetatie essentieel is voor het functioneren van
vaste rust‐ of verblijfplaatsen van de waterspitsmuis. Als dat het geval is, moet er ontheffing
worden aangevraagd voor de Flora‐ en faunawet.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
 Rooi geen vegetaties met nesten die jaarrond beschermd zijn (zie bijlage 3) in de periode dat
de betreffende vogelsoorten bezig zijn met nestbouw of eieren of jongen in het nest hebben.
 Voor het vernietigen van nestplaatsen en de functionele omgeving (zoals foerageergebied)
van vogels moet ontheffing worden aangevraagd.
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Ringslang
 Beplanting op verblijfplaatsen van de ringslang wordt voor het verwijderen gecontroleerd op
aanwezige dieren. Eventueel aangetroffen individuen worden verplaatst naar een geschikt
biotoop in de omgeving. Een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora‐ en faunawet
dient aanwezig te zijn.
 Indien de plek onderdeel is van een overwinteringsplaats wordt in overleg met een
deskundige bepaald of en hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een
ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora‐ en faunawet dient aanwezig te zijn.
Amfibieën
 Beplanting op verblijfplaatsen van amfibieën wordt voor het verwijderen gecontroleerd op
aanwezig dieren. Eventueel aangetroffen individuen worden verplaatst naar een geschikt
biotoop in de omgeving. Een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora‐ en faunawet
dient aanwezig te zijn.
 Indien de plek onderdeel is van een overwinteringsplaats, wordt in overleg met een
deskundige bepaald of de werkzaamheden en hoe, kunnen worden uitgevoerd. Een
ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora‐ en faunawet dient aanwezig te zijn.
6.4.6 Overige werkzaamheden aan wateren en aan oevers
Het betreft de volgende werkzaamheden:
 Het aanpassen of aanbrengen van beschoeiingen en watergebonden kunstwerken zoals
kademuren, dijken, stuwen, duikers, bruggen en steigers.
 Het aan‐ en afvoeren van materiaal en materieel.
 Groot onderhoud aan kademuren, dijken, stuwen, zoals het opnieuw voegen, zandstralen,
afdichten en andere werkzaamheden waarbij de wezenlijke kenmerken van het biotoop en
daarmee de voorwaarden voor voorkomen van beschermde soorten worden aangetast.
 Het uitvoeren van achterstallig onderhoud zoals het rigoureus schonen van wateren,
achterstallige baggerwerkzaamheden en het rigoureus terugdringen van de vegetatie.
Het vergraven van wateren valt hier niet onder (zie § 6.4.2).
Bij het uitvoeren van overige werkzaamheden aan wateren en aan oevers dient rekening te worden
gehouden met planten, vissen, amfibieën, vleermuizen, zoogdieren, broedvogels en libellen.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van overige werkzaamheden aan wateren en aan oevers. Ook is hierbij
aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade
aan de functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de
Flora‐ en faunawet worden aangevraagd.
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jan

feb

mrt

apr

mei

Jun

Jul

aug

sep

okt

nov

dec

Planten
Vissen
Amfibieën
Vleermuizen
Bever
Waterspitsmuis
Broedvogels19
Libellen
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Planten:
Vissen:
Vleermuizen:
Waterspitsmuis:
Broedvogels:
Libellen:

Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde planten.
Bittervoorn is een soort van Tabel 3: bij overtreding van verbodsbepalingen
moet er ontheffing worden aangevraagd.
Soorten van Tabel 3: Voorkom aantasting aan foerageergebied en vliegroute.
Vraag bij overtreding van verbodsbepalingen ontheffing aan.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.
Soorten van Tabel 3: vraag bij overtreding van verbodsbepalingen ontheffing
aan.

Gedragsregels in de gele perioden
Planten
 Een deskundige markeert de groeiplaatsen van beschermde planten in het veld. Voorkom
aantasting van tenminste 50% van de groeiplaatsen van beschermde muurplanten en
tenminste 25% van de groeiplaatsen van de overige beschermde planten.
 Als dit niet gaat, wordt door een deskundige bepaald of de ingreep een wezenlijke invloed op
de soort kan hebben. Dit kan voorkomen worden door zaden of planten onder begeleiding
van een deskundige naar nabijgelegen geschikte groeiplaatsen te verplaatsen.
 Als dit niet mogelijk is, wordt door een deskundige een plan opgesteld.
 Voorkom dat groeiplaatsen van beschermde soorten worden vernield door vertrapping of
door het rijden met materieel.
Vissen en amfibieën
 Indien door de ingreep verbodsbepalingen ten opzichte van de bittervoorn worden
overtreden, wordt ontheffing van de Flora‐ en faunawet aangevraagd.
 Voorkom aantasting van de oever en de onderwatervegetatie in de maanden maart t/m juli
in watergangen waarin de kleine modderkruiper voorkomt.
 Voorkom aantasting van stortstenen oevers in de maanden maart t/m juli in watergangen
waarin de rivierdonderpad voorkomt.
 Als waterplanten op de oever terechtkomen worden deze direct teruggeplaatst.

19

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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Zet vissen, amfibieën en zoetwatermosselen die op de kant terecht komen direct terug op
een geschikte nabij gelegen plaats. Op deze plaats worden geen werkzaamheden (meer)
uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd door of onder begeleiding van een deskundige.
 Voor het aanbrengen van stortstenen of andere oeververdediging in het natte profiel
worden aanwezige exemplaren van beschermde vissen verjaagd door beroering van het
water en aanwezig bodemmateriaal. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van een
deskundige.
Vleermuizen
 Voer geen werkzaamheden uit aan wateren, die een essentieel deel uitmaken van het
leefgebied van vleermuizen (in het bijzonder meervleermuis en watervleermuis), als de
werkzaamheden het functioneren van een vaste rust‐ of verblijfplaats kunnen bemoeilijken.
Dat kan bijvoorbeeld optreden bij verstoring door licht en geluid. In dat geval moet
ontheffing worden aangevraagd. Een ontheffingsaanvraag is niet nodig als het onderzoek van
een deskundige aantoont dat de groep vleermuizen voldoende andere verblijven in haar
netwerk tot haar beschikking heeft.
 Bij de bouw van bruggen dient rekening te worden gehouden met een minimale
doorvlieghoogte voor vleermuizen die boven het water foerageren. Welke afmetingen
aangehouden moeten worden dient te worden bepaald door een ter zake deskundige.
Bever
 Houdt minimaal 100 meter afstand tot bewoonde beverburchten.
 Wanneer verbodsbepalingen in het leefgebied van de bever worden overtreden, is een
ontheffing van de Flora‐ en faunawet noodzakelijk.
Waterspitsmuis
 Wanneer verbodsbepalingen in het leefgebied van de waterspitsmuis worden overtreden, is
een ontheffing van de Flora‐ en faunawet noodzakelijk.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. Een deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
 Voor het vernietigen van nestplaatsen en/of de functionele omgeving (zoals
foerageergebied) van vogels wordt ontheffing aangevraagd. Bij het aanvragen van een
ontheffing dient door een deskundige te worden onderzocht of er alternatieven voorhanden
zijn zoals bijvoorbeeld het ophangen van nestkasten of dat de desbetreffende vogels in staat
zijn uit te wijken naar andere mogelijk aanwezige foerageergronden.
Libellen
 In wateren waarin de rivierrombout voorkomt wordt de bodem en de oevervegetatie, in de
periode juni‐juli, ongemoeid gelaten. Als dit onvermijdelijk is, wordt ontheffing van de Flora‐
en faunawet aangevraagd.
6.4.7 Plaatsen van hekken, rasters en roosters
Plaatsen van hekken, rasters en (vee‐ of wild‐) roosters.
Bij het uitvoeren van plaatsen van hekken, rasters en roosters dient rekening te worden gehouden
met planten, amfibieën, zoogdieren en broedvogels.
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Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van plaatsen van hekken, rasters en roosters. Ook is hierbij aangegeven
in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade aan de
functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de Flora‐
en faunawet worden aangevraagd.
Jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Planten
Amfibieën
Zoogdieren
Broedvogels20
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Aandachtspunten
Planten:
Amfibieën:
Zoogdieren:
Broedvogels:

Voorkom beschadiging van groeiplaatsen.
Voorkom gebruik van gaas met een te kleine maaswijdte.
Voorkom barrièrewerking.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.

Gedragsregels in de gele perioden
Planten
 Een deskundige markeert de groeiplaatsen van beschermde planten in het veld. Voorkom
aantasting van de groeiplaatsen.
 Als dat gezien de uitwerking van het werk niet mogelijk is, worden de planten onder
begeleiding van een deskundige enkele meters verplaatst. Dit moet zodanig worden gedaan
dat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en de planten op een duurzaam
geschikte plaats komen te staan.
Amfibieën
 Wanneer gaas gebruikt wordt bij deze werkzaamheden, dient rekening te worden gehouden
met de maaswijdte. Schapengaas of een ander gaas met een grotere maaswijdte dan
schapengaas is geschikt om te voorkomen dat amfibieën vast komen te zitten. Indien
gewerkt wordt met kleiner gaas, dient een amfibie werend raster geplaatst te worden. Dit
raster dient zodanig te worden geplaatst dat amfibieën naar een doorgang worden geleid.
Zoogdieren
 Bij de plaats van hekken en rasters die niet passeerbaar zijn voor dieren wordt rekening
gehouden met verblijfplaatsen van zoogdieren. Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd
zolang er geen sprake is van ongewenste toenemende barrièrewerking voor de dieren.
Broedvogels
 Houd bij de werkzaamheden voldoende afstand tot bewoonde nesten, dit is afhankelijk van
de soort. De deskundige adviseert waarop verstoring voorkomen kan worden.
20

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Volg bij deze soorten de gedragsregels het hele jaar.
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6.4.8 Achterstallig onderhoud aan groenstroken
Het gaat om werkzaamheden aan groenvoorzieningen, bosplantsoenen, wegbermen en weiden, die
erop gericht zijn een bepaalde onderhoudsstand terug te brengen en die een drastische verandering
in de bestaande situatie tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld het terugsnoeien van bomen en struiken,
dunnen van houtige opstanden, afzetten van wilgenopslag en het maaien van doorgeschoten grassen
en kruiden.
Het gaat hier om ingrijpende, niet jaarlijks terugkerende beheermaatregelen die mogelijk een
biotoopwijziging met zich mee kunnen brengen. Om deze reden vallen bovenstaand genoemde
werkzaamheden niet onder “bestendig beheer en onderhoud”.
Bij het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan groenstroken dient rekening te worden gehouden
met planten, vleermuizen zoogdieren en broedvogels.
Natuurkalender
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van achterstallig onderhoud aan groenstroken. Ook is hierbij
aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn. Als schade aan soorten van Tabel 3 of broedvogels of schade
aan de functionaliteit van hun leefomgeving niet voorkomen kan worden, moet er ontheffing van de
Flora‐ en faunawet worden aangevraagd.
Jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

Okt

nov

dec

Planten
Vleermuizen
Bever
Waterspitsmuis
Broedvogels
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren

Aandachtspunten
Planten:
Vleermuizen:
Grondzoogdieren:
Broedvogels:

Voorkom vernieling van groeiplaatsen van beschermde soorten.
Let op verblijfplaatsen in bomen. Als deze aanwezig zijn kan ontheffing
voor de ingreep vereist zijn.
Bij overtreding van verbodsbepalingen van soorten genoemd in tabel 3 dient
ontheffing te worden aangevraagd.
Voorkom vernieling en verstoring van nesten van broedende vogels.
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Gedragsregels in de gele perioden
Planten
 Laat een deskundige de groeiplaatsen van beschermde soorten opsporen en markeren. Laat
minimaal 25% van de groeiplaatsen van beschermde soorten ongemaaid. Deze groeiplaatsen
mogen niet worden gemaaid voordat andere groeiplaatsen zich hebben kunnen herstellen.
 Voorkom dat groeiplaatsen van beschermde soorten worden vernield door vertrapping en
het rijden met materieel.
 Laat het maaisel minimaal twee en maximaal vijf werkdagen liggen om zaadval mogelijk te
maken en voer het maaisel daarna af.
 Het hout wordt niet ter plekke versnipperd en verspreid om verdichting en verstikking van de
bodem te voorkomen.
Vleermuizen
 Vraag een deskundige advies hoe voorkomen kan worden dat de werkzaamheden
verblijfplaatsen van vleermuizen beschadigen of verstoren en/of dat essentiële delen van
hun leefgebied worden aangetast..
 Als dat onmogelijk is, wordt ontheffing aangevraagd.
Bever
 Grondwerkzaamheden worden niet uitgevoerd binnen 100 meter afstand van een bewoonde
beverburcht. Als werkzaamheden binnen een straal van 100 meter rond de burcht
noodzakelijk zijn, dient door een deskundige te worden beoordeeld of hierdoor
verbodsbepalingen van de Flora‐ en faunawet worden overtreden. Indien dit het geval is,
wordt ontheffing aangevraagd voor de ingreep.
Waterspitsmuis
 Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in het leefgebied van de waterspitsmuis dient
ontheffing te worden aangevraagd.
Broedvogels
 Schakel een deskundige die adviseert over de wijze waarop het beschadigen, vernietigen of
verstoren van nesten van vogels voorkomen kan worden. Er dient voldoende afstand te
worden gehouden van in gebruik zijnde nesten.
 Voor het vernietigen van nestplaatsen en/of de functionele leefomgeving (zoals
foerageergebied) van vogels wordt ontheffing aangevraagd. Bij het aanvragen van een
ontheffing dient door een deskundige te worden onderzocht of er alternatieven voorhanden
zijn zoals bijvoorbeeld het ophangen van nestkasten of dat de desbetreffende vogels in staat
zijn uit te wijken naar andere mogelijk aanwezige foerageergronden. Voorkom het ontstaan
van zandige steile wanden in de periode van maart t/m augustus. Dit om te voorkomen dat
bijvoorbeeld de ijsvogel, oeverzwaluw en de kleine plevier zich hierin kan nestelen.
Daarnaast kunnen ook wapperende linten worden geplaatst in de buurt van mogelijke
nestlocaties om de vestiging van broedvogels te voorkomen. Ook is het mogelijk om deze
eventueel in deze periode af te vlakken (1:1 of vlakker). Als zich in een zandhoop toch een
ijsvogel, oeverzwaluw of kleine plevier vestigt, dient het nest gespaard te blijven totdat het
verlaten wordt.
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7. Inpassing in de organisatie
Het toepassen van deze gedragscode geeft de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel de mogelijkheid
gebruik te maken van de vrijstellingsmogelijkheden die de Flora‐ en faunawet biedt voor beschermde
flora en fauna (artikel 75, zie bijlage 1). Hierbij is het van belang dat de gedragscode* in de praktijk
daadwerkelijk wordt gebruikt. Daarom wordt in de onderstaande paragrafen uitgelegd hoe deze
gedragscode, na goedkeuring door het ministerie van EZ, wordt gecommuniceerd, gecontroleerd en
geactualiseerd.

7.1

Informatieoverdracht van gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Het is van belang dat iedereen die in de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel te maken heeft met de
Flora‐ en faunawet, gebruik kan maken van de gedragscode. Daarom zal de gedragscode te
raadplegen zijn op de gemeentewebsite van beide gemeenten. In de gemeente Zaltbommel is de
gedragscode ook door middel van mondeling of schriftelijk verzoek op te vragen.
Binnen de organisatie van de gemeenten is het van belang dat iedereen die te maken heeft met
werkzaamheden vallend onder ‘bestendig beheer en onderhoud’, ‘bestendig gebruik’ en ‘ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting’ op de hoogte is van het bestaan en inhoud van de gedragscode. Dit wordt
bewerkstelligd door interne communicatie in de vorm van contactpersonen, overleggen, presentaties
en nieuwsberichten op de gemeentewebsite.

7.2

Controleerbaarheid van werken volgens de gedragscode

Bij het werken volgens de gedragscode is het van belang dat een registratie wordt bijgehouden. In
deze registratie worden de genomen maatregelen en de effecten op beschermde soorten
bijgehouden. Bij controle van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) of politie moet een
aannemer met deze registratie kunnen aantonen dat er wordt gewerkt volgens de Flora‐ en
faunawet.
Bij werkzaamheden die zeer ingrijpend kunnen zijn voor (strikt) beschermde soorten dient er altijd
een deskundige* ter plaatse te zijn. Een deskundige controleert bijvoorbeeld bij het baggeren van
sloten de bagger op de aanwezigheid van beschermde soorten.
Indien beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en/of broedvogels) aanwezig zijn op of in de directe
omgeving van een locatie waar een werkzaamheid gepland is, dient een ecologisch werkprotocol te
worden opgesteld. In dit protocol wordt aangegeven of er sprake is van negatieve effecten op de
beschermde soorten. Daarnaast worden de maatregelen uit hoofdstuk 4, 5 of 6 overgenomen die
betrekking hebben op de betreffende werkzaamheid en voorkomende beschermde soorten. Hierbij
worden ook de aanbevolen voorkeursperioden van werken (d.m.v. natuurkalender) aangegeven. Ook
wordt vermeld of de begeleiding van een deskundige noodzakelijk is. Het ecologisch werkprotocol
wordt ondertekend door de opdrachtgever (gemeente) en de (onder)aannemer(s). In bijlage 11 zijn
twee voorbeelden van een ecologisch werkprotocol weergegeven. Een behorend bij een
werkzaamheid vallend onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ en een vallend onder ‘ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting’.
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7.3

Actualisatie van de gedragscode

Om deze gedragscode in het kader van de Flora‐ en faunawet ook in de toekomst te kunnen blijven
gebruiken, is het van belang dat de soortenlijst geregeld geactualiseerd wordt (zie bijlage 3 en 5).
Daarnaast dient de gedragscode geactualiseerd te worden aan bestaande wet‐ en regelgeving. Dit
kan inhouden dat de Flora‐ en faunawet wordt aangepast of een nieuwe wet wordt ingevoerd die
deze wet vervangt. Het laatst genoemde is een reële mogelijkheid op korte termijn.
7.3.1 Actualisatie van de soortenlijst
De kennis van de verspreiding van dier‐ en plantensoorten berust steeds op momentopnamen. Om
tot een lijst te komen van beschermde dier‐ en plantensoorten in de Bommelerwaard (zie bijlage 3
en 5) is een bureaustudie en een veldbezoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 3). De inventarisatiegegevens
die zijn gebruikt om deze lijst samen te stellen komen uit de periode van 2007 t/m 2012 (2009 t/m
2012 bij Tabel 3 soorten en broedvogels). De natuur is onderhevig aan veranderingen en de
verzamelde gegevens zullen in de loop van de tijd de werkelijkheid waarschijnlijk steeds minder
accuraat vertegenwoordigen. Door uiteenlopende oorzaken kan het verspreidingsgebied van soorten
bijvoorbeeld kleiner of juist groter worden; denk bijvoorbeeld aan het wegconcurreren van een
bepaalde soort door een andere soort of veranderingen aan het landschap.
Het is dus noodzakelijk de soortenlijst periodiek te controleren en zo nodig aan te passen op basis
van nieuwe verspreidingsgegevens. Dit dient eens in de 5 jaar voor Tabel 2 soorten en broedvogels
en eens in de 3 jaar voor Tabel 3 soorten uitgevoerd te worden. Het is echter wel van belang dat deze
inventarisatie wordt uitgevoerd door personen met voldoende ecologische kennis van de
betreffende planten‐ en diersoorten die in de Bommelerwaard kunnen voorkomen. In de
literatuurlijst is een aparte lijst weergegeven met alle bronnen die zijn gebruikt om de lijst van
beschermde soorten in de Bommelerwaard (zie bijlage 3 en 5) samen te stellen.
Aangepaste verspreidingsgegevens kunnen ook worden toegevoegd aan de natuurwaardenkaart (zie
bijlage 4). Hierdoor blijft de natuurwaardenkaart zijn functie behouden als overzichtskaart waar
beschermde soorten (kunnen) voorkomen.
7.3.2 Nieuwe wet‐ en regelgeving
Algemeen
De bescherming van dier‐ en plantensoorten en van natuurgebieden in Nederland wordt gekenmerkt
door snelle veranderingen. Veranderingen kunnen in bepaalde gevallen ook gevolgen hebben voor
de gedragscode en de daarin beschreven handelingen die ertoe leiden dat schade aan beschermde
soorten minimaal blijft en/of elders wordt gecompenseerd. Het is van groot belang dat steeds
volgens de meest recente wet‐ en regelgeving wordt gewerkt, om zodoende niet te worden
geconfronteerd met de gevolgen van recent opgenomen beschermde soorten of aanscherping van
regelgeving.
Voorstel Wet natuur
Momenteel (juni 2012) is de situatie rond het voorstel van de nieuwe ‘Wet natuur’ onzeker. Gepland
was dat de wet in het voorjaar werd ingediend bij de Tweede Kamer, dit is echter uitgesteld. Mogelijk
wordt de wet ‐ al dan niet met aanpassingen ‐ na de verkiezingen in september, alsnog ingediend. De
Wet natuur in zijn huidige vorm heeft uiteindelijk als doel de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora‐
en faunawet en de Boswet samen te voegen tot één wet. De bestaande wetgeving is vooral
gebaseerd op nationale wetgeving en is in de loop van de jaren stukje bij beetje aangepast om aan
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internationale verplichtingen te voldoen. De Wet natuur is daarom mede ontworpen om beter aan te
sluiten op internationale regelgeving.
Indien de Wet natuur in de huidige vorm wordt aangenomen, wordt onder andere de lijst met
beschermde soorten sterk veranderd. De strikte bescherming gaat alleen gelden voor soorten
genoemd in de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn. Dit
komt neer op een bescherming van alle broedvogels en ongeveer honderd andere plant‐ en
diersoorten. Zoogdieren, reptielen en amfibieën die niet in deze verdragen voorkomen, worden
beschermd door een verbod op opzettelijk doden. Verder blijft de algemene zorgplicht* bestaan
zoals genoemd in de Flora‐ en faunawet.
De nieuwe Wet natuur zal voor het werken volgens de gedragscode in eerste instantie niet van grote
invloed zijn. Een aantal strikt beschermde soorten die onder de Flora‐ en faunawet genoemd zijn,
genieten onder de Wet natuur een mindere mate van bescherming. Hierdoor zal een aantal
maatregelen die genoemd worden in de gedragscode niet meer verplicht zijn. Deze maatregelen
kunnen echter nog steeds worden toegepast, met als doelstelling het ontzien van soorten die niet
langer beschermd zijn.

7.4

Vervolgacties

Na goedkeuring van de gedragscode door het ministerie van EZ worden de lopende
(onderhouds)bestekken door de gemeenten getoetst op conflicten met de maatregelen beschreven
in deze gedragscode. Eventueel voorkomende conflicten worden door middel van bestek wijziging
gecorrigeerd.
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Bijlage 1:

Gebruikte artikelen van de Flora‐ en faunawet

Algemene zorgplicht
Artikel 2
1.
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving.
2.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora
of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten
voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of,
voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.
Algemene verbodsbepalingen
Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfplaatsen van dieren,
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg
te nemen of te verstoren.
Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te
rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Vrijstellingen en ontheffingen
Artikel 75
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, voorzover niet bij of krachtens enig
ander artikel van deze wet vrijstelling is of kan worden verleend, vrijstelling worden verleend
van de bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 18 bepaalde verboden.
2.
Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid strekt tot uitvoering van internationale
verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere
volkenrechtelijke organisaties, kan de vrijstelling bij ministeriële regeling worden verleend.
3.
Onze Minister kan, voorzover niet overeenkomstig artikel 68 van deze wet door
gedeputeerde staten ontheffing is of kan worden verleend, ontheffing verlenen van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 15a, 15b, tweede lid in samenhang met
het eerste lid, 16, 17, 18, 50, 51, 52, 53, 58, 59, tweede lid, 64, tweede lid, en 72, vijfde lid.
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4.

5.

6.

7.

Onze Minister kan bij verlening van een ontheffing als bedoeld in het derde lid niet afwijken
van het bepaalde bij of krachtens artikel 72, vijfde lid, voor het toestaan van middelen die
onnodig lijden van dieren veroorzaken.
Vrijstellingen en ontheffingen worden tenzij uitvoering van internationale verplichtingen of
bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke
organisaties noodzaakt tot het verlenen van vrijstelling of ontheffing om andere redenen,
slechts verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van
instandhouding* van de soort.
Onverminderd het vijfde lid, worden voor soorten genoemd in bijlage IV van richtlijn
92/43/EEG, voor soorten vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, en voor bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen beschermde inheemse dier‐ of plantensoorten
vrijstelling of ontheffing slechts verleend wanneer er geen andere bevredigende oplossing
bestaat:
a.
ten behoeve van onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, alsmede
voor de daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering
van planten;
b.
teneinde het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op
selectieve wijze en binnen bepaalde grenzen een bij algemene maatregel van bestuur
te bepalen aantal van bij die maatregel aan te wijzen soorten te vangen, te plukken
of in bezit te hebben of,
c.
met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.
Vrijstellingen kunnen in ieder geval verschillend worden vastgesteld naar gelang de soorten
of categorieën van soorten en handelingen welke de vrijstelling betreffen. Voorts kan
onderscheid worden gemaakt naar wilde of gekweekte planten of producten van die planten,
en naar wilde of gefokte dieren dan wel eieren, nesten of producten van die dieren.

Artikel 75a
1.
Indien daartoe door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is verzocht, geschiedt de
behandeling van de aanvraag om de in artikel 75, derde lid, bedoelde ontheffing, tezamen
met de voorbereiding en vaststelling van het tracébesluit, bedoeld in artikel 15 van de
Tracéwet.
2.
In de in het eerste lid bedoelde gevallen is op de voorbereiding van de beschikking afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren
worden gebracht door een ieder.
3.
Ten aanzien van het beroep tegen een met toepassing van het eerste lid verleende
ontheffing zijn de artikelen 25a en 25b van de Tracéwet van toepassing.
Artikel 75b
1.
Deze afdeling is van toepassing op handelingen:
a.
waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en
b.
die tevens zijn aan te merken als handelingen waarvoor een of meer van de bij of
krachtens de artikelen 8 tot en met 13, eerste lid, 17 en 18 gestelde verboden gelden
en ten aanzien waarvan Onze Minister op grond van artikel 75, derde lid, bevoegd is
ontheffing te verlenen.
2.
Deze afdeling is niet van toepassing op handelingen die zijn toegestaan krachtens een
ontheffing als bedoeld in artikel 75, derde lid, of waarvoor een zodanige ontheffing is
aangevraagd.
3.
De bij of krachtens de artikelen 8 tot en met 13, eerste lid, 17 en 18 gestelde verboden
gelden niet voor handelingen die zijn toegestaan krachtens een omgevingsvergunning die
met toepassing van deze afdeling is verleend.
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Artikel 75c
1.
De aanvrager van een omgevingsvergunning draagt er zorg voor dat de aanvraag tevens
betrekking heeft op de handelingen die voldoen aan de criteria, bedoeld in artikel 75b, eerste
lid.
2.
Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.5 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, is artikel 75d van overeenkomstige toepassing op de beschikking met
betrekking tot de eerste en tweede fase.
Artikel 75d
1.
Een omgevingsvergunning die betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 75b,
eerste lid, wordt niet verleend dan nadat Onze Minister heeft verklaard dat hij daartegen
geen bedenkingen heeft als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
2.
Artikel 75, vierde tot en met zesde lid, is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot
de verklaring, bedoeld in het eerste lid.
3.
Onze Minister kan een verzoek als bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, tweede volzin, aanhef
en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht slechts doen indien de
omstandigheden sinds het tijdstip waarop de verklaring is gegeven zodanig zijn gewijzigd, dat
deze niet zou zijn gegeven of niet zonder daarbij te bepalen dat aan de omgevingsvergunning
daarbij aangegeven voorschriften worden verbonden, indien deze omstandigheden op het
bedoelde tijdstip zouden hebben bestaan.
Artikel 75e
Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning dat
betrekking heeft op handelingen als bedoeld in artikel 75b, eerste lid.
Artikel 75f
Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3.
van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op een aanvraag tot ontheffing als bedoeld
in de artikelen 68, eerste lid, en 75, derde lid, van het verbod bedoeld in artikel 13.
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Bijlage 2:

Begrippenlijst

Compensatie
Compensatie bestaat uit het treffen van maatregelen die een (na mitigatie) resterend negatief effect
op natuur te niet doen door een oppervlakte en/of type natuur te ontwikkelen die minimaal
gelijkwaardig is aan wat er door een ingreep verloren gaat. Compensatie is niet aan de orde binnen
deze gedragscode aangezien er wordt gestreefd naar het voorkomen van schade.
Deskundige
Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de
situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden,
aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en
kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:







Op HBO‐, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie; en/of
Op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora en faunawet,
soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau
welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij
en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting
Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/of
Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of ‐ bescherming.

Gedragscode
De gedragscode is een branchegerichte werkinstructie voor zorgvuldig handelen tijdens het
verrichten van werkzaamheden die betrekking hebben op ruimtelijke inrichting dan wel bestendig
beheer op plaatsen waar vaste groeiplaatsen van beschermde flora en/of rust of verblijfplaatsen zijn
van beschermde fauna.
Gunstige staat van instandhouding
Om te bepalen of soorten in een ‘gunstige staat van instandhouding' verkeren, wordt beoordeeld op
een aantal criteria:




De populatie is en blijft een levensvatbaar component van de habitat (leefgebied);
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort wordt niet wezenlijk verkleind;
Er blijft voldoende habitat bestaan waarin de populaties van de soort zich op de lange
termijn in stand kunnen houden.

Wanneer er slechts sprake is van één exemplaar dat verstoord zal worden, is het ministerie van LNV
van mening dat er geen sprake is van een ‘ongunstige staat van instandhouding', aangezien het geen
invloed zal hebben op de populatie. Als het echter om een zeldzame soort gaat, kan dit anders zijn.
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Wanneer een soort voorkomt op de Rode Lijst, dan betekent het dat het al slecht gaat met deze
soort. Er wordt dan sneller geoordeeld dat een activiteit inbreuk maakt op de gunstige staat van
instandhouding van de soort.
Initiatiefnemer
De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.
Mitigatie
Onder mitigatie worden maatregelen verstaan die leiden tot een verkleining van het effect van
ingrepen op natuur. Mitigerende maatregelen kunnen aan de bron plaats vinden dan wel aan het
eind van de effectketen (bijvoorbeeld extra beheermaatregelen die voorkomen dat een effect
optreedt).
Onderzoeksplicht
Met of zonder gedragscode, in alle gevallen is een initiatiefnemer verplicht om van tevoren te
onderzoeken of het betreffende plan of project schadelijk kan zijn voor beschermde soorten. De
gedragscode beschrijft welk onderzoek hiervoor dient plaats te vinden en welke criteria daarvoor
gelden. Zo mogen inventarisaties niet ouder zijn dan vijf jaar. Ook moeten alle voor de situatie
relevante soorten en soortgroepen worden onderzocht.
Ontheffingsplicht
Het is verplicht ontheffing aan te vragen op de Flora‐ en faunawet wanneer een activiteit
verbodsbepalingen overtreedt.
Opdrachtnemer
Particulier of bedrijf dat in opdracht van de gemeenten Maasdriel of Zaltbommel activiteiten uitvoert
(met een mogelijke invloed op de Flora‐ en faunawet beschermde plant‐ of diersoorten).
Vrijstellingsbesluit
Regeling vrijstelling beschermde dier‐ en plantensoorten Flora‐ en faunawet van 01 april 2002;
laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2010, 12658.
Zorgplicht
In artikel 2 van de Flora‐ en faunawet is een zorgplicht opgenomen: een ieder neemt voldoende zorg
in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dat
wil zeggen dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden of weet dat zijn of haar handelingen
nadelige gevolgen kunnen hebben voor (individuele) planten of dieren verplicht is om deze
handelingen achterwege te laten of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
De zorgplicht is ingegeven door wat algemeen beschaafd en fatsoenlijk wordt geacht, terwijl
zorgvuldig handelen verder gaat.
De zorgplicht geldt altijd voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en
dieren, ongeacht of de soort beschermd is en ongeacht of er ontheffing of vrijstelling is verleend.
Zorgvuldig handelen
Zodanig handelen dat er geen 'wezenlijke invloed' is op (de populaties van) beschermde soorten en
dat, voor zover het dieren betreft, schade aan dieren zelf en aan hun voortplantings‐ en vaste rust‐
en verblijfplaatsen zo veel mogelijk wordt voorkomen.
Zorgvuldig handelen houdt in elk geval ook in dat, voorafgaand aan en tijdens werkzaamheden, voor
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zo ver in redelijkheid gevergd, alles wordt verricht of gelaten om te voorkomen of zo veel mogelijk te
beperken, dat dieren worden verwond of gedood of dat nesten, holen of andere voortplantings‐ of
vaste rust‐ of verblijfplaatsen worden beschadigd, vernield of verstoord.
Zorgvuldig handelen is verplicht voor soorten van Tabel 2 en 3 en broedvogels.
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Bijlage 3:

Broedvogels binnen de Bommelerwaard

Ten aanzien van broedvogels dient gedurende de werkzaamheden rekening gehouden te worden
met het broedseizoen. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader
van de Flora‐ en faunawet. Van belang is of een broedgeval aan de orde is, ongeacht de periode.
Verblijfplaatsen van vogels die hun nestplaats en de directe omgeving daarvan het hele jaar als vaste
rust‐ en verblijfplaats gebruiken, zijn jaarrond beschermd.
Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert jaar in jaar uit terug naar
hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een
nieuw nest te maken. Dergelijke nesten voor éénmalig gebruik genieten de bescherming van artikel
11 van de Flora‐ en faunawet slechts gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn. Als wordt
gewerkt buiten het broedseizoen of maatregelen worden getroffen die moeten voorkomen dat
vogels zich gedurende het broedseizoen op de locatie vestigen waar werkzaamheden plaats zullen
vinden, is voor deze soorten geen ontheffing nodig.
Op de volgende categorieën van nesten zijn de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora‐ en
faunawet ook buiten het broedseizoen van toepassing:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust‐ en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw
en huismus).
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld:
ooievaar, kerkuil en slechtvalk).
4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als
de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen (voorbeeld: oeverzwaluw) zijn buiten het
broedseizoen niet beschermd.
Bij dit besluit is een indicatieve lijst toegevoegd (zie tabel 1, 2 en 3) die kan worden gebruikt als
hulpmiddel bij het bepalen of ontheffing nodig is of dat maatregelen genomen kunnen worden om
de functionaliteit van voortplantings‐ en vaste rust‐ en verblijfplaatsen van vogels te behouden. De
functionaliteit kan bijvoorbeeld gewaarborgd worden door het nemen van mitigerende maatregelen.
Als een jaarrond beschermd nest is aangetroffen en deze door de ingreep zal verdwijnen is altijd een
omgevingscheck nodig.
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Een omgevingscheck wordt door een deskundige op het gebied van broedvogels uitgevoerd. Er dient
te worden vastgesteld of er voldoende gelegenheid voor de betreffende broedvogel is om zelfstandig
in de omgeving een vervangend nest te zoeken/bouwen. Indien dit niet voorhanden is, dan dient,
voor zover mogelijk, alternatieve nestgelegenheid aangeboden te worden. Indien dat niet mogelijk is,
dient ontheffing aangevraagd te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente (of
mogelijk andere gebruikers) van de gedragscode om gemotiveerd en gedocumenteerd te bepalen
onder welke categorie nest een voorkomende vogelsoort valt. De soorten die over voldoende
flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen, vallen onder categorie 5.
Onderstaande tabellen geven de voorkomende broedvogelsoorten binnen de Bommelerwaard weer.
Tabel 1: Nesten van vogels die alleen in de broedperiode beschermd zijn (categorie 5)
Appelvink
Bergeend
Blauwborst
Bontbekplevier
Bosrietzanger
Braamsluiper
Brandgans
Bruine kiekedief
Buidelmees
Dodaars
Europese kanarie
Fitis
Gaai
Geelgors
Goudhaan
Grasmus
Graspieper
Grauwe gans
Grauwe gors
Grauwe klauwier
Groenling
Grote Canadese gans
Grote lijster
Grutto
Heggenmus
Houtduif
Houtsnip
Kievit
Kleine karekiet
Kleine plevier
Kluut
Kneu
Knobbelzwaan
Koekoek
Krakeend
Kuifeend
Kuifleeuwerik
Kwartel
Kwartelkoning

Broedvogels
Patrijs
Porseleinhoen
Purperreiger
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roerdomp
Roodborst
Roodborsttapuit
Scholekster
Sijs
Slobeend
Snor
Spotvogel
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Steltkluut
Tafeleend
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Tureluur
Veldleeuwerik
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Wielewaal
Wilde eend
Winterkoning
Wintertaling
Witte kwikstaart
Wulp
Zanglijster
Zomertaling
Zomertortel
Zwarte stern
Zwartkop
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Matkop
Meerkoet
Merel
Nachtegaal
Oeverloper
Paapje

Tabel 2: Nesten van vogels die niet jaarrond beschermd zijn, maar waar wel inventarisatie voor
gewenst is (categorie 5)
Broedvogels
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Bonte vliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Bosuil
Ekster
Gekraagde roodstaart
Grauwe vliegenvanger
Groene specht
Grote bonte specht
Holenduif
Huiszwaluw
Ijsvogel
Kauw
Kleine bonte specht
Koolmees
Oeverzwaluw
Pimpelmees
Ringmus
Torenvalk
Zwarte kraai
Zwarte roodstaart

Categorie nesten
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Tabel 3: Nesten van vogels die jaarrond beschermd zijn (categorie 1 t/m 4)
Broedvogels
Boomvalk
Buizerd
Grote gele kwikstaart
Gierzwaluw
Havik
Huismus
Kerkuil
Ooievaar
Ransuil
Roek
Sperwer
Steenuil
Wespendief

Categorie vaste nesten
4
4
3
2
4
2
3
3
4
2
4
1
4
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Bijlage 4:

Natuurwaardenkaart

De natuurwaardenkaarten, opgenomen in deze bijlage, geven de locaties van beschermde planten‐
en diersoorten weer. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de natuurwaardenkaarten niet gebied
dekkend zijn. Deze kaarten hebben evenmin het detailniveau om te dienen als ecologische
inventarisatie, maar geven een eerste indruk van de mogelijke voorkomende soorten binnen de
gemeentelijke grenzen. De gekleurde vakken geven aan dat een bepaalde soort is waargenomen
binnen het betreffende 5x5 km hok (uurhok). De cijfers in deze vakken geven aan welke soorten in
dit uurhok zijn waargenomen. De geraadpleegde bronnen voor de natuurwaardenkaarten zijn te
vinden in de literatuurlijst, onder bronnen gebruikt bij soorteninventarisatie. Deze bronnen zijn
geraadpleegd in 2012 en kunnen variëren in jaartal waarin de gegevens verkregen zijn.
Broedvogelsoorten die in alle uurhokken zijn waargenomen, zijn niet opgenomen in de
natuurwaardenkaarten. Een volledige lijst van alle waargenomen broedvogels in de Bommelerwaard
is weergegeven in bijlage 3.
Daarnaast is een beknopte natuurwaardenkaart weergegeven, waarop te zien is in welke gebieden
puntwaarnemingen zijn gedaan. Hiermee is in één oogopslag te zien in welke gebieden beschermde
soorten zijn waargenomen.
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Beknopte natuurwaardenkaart
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Natuurwaardenkaart Reptielen Tabel 3
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Bijlage 5:

Beschermde soorten in gemeenten Maasdriel en Zaltbommel

Toelichting tabel 1
 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en
onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de
soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze vrijstelling zijn geen
aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd
worden. Er dient wel rekening te worden gehouden met de zorgplicht.
Tabel 1 soorten
Soortgroep
Amfibieën

Zoogdieren

Planten

Soort
Bruine kikker
Gewone pad
Middelste groene kikker
Kleine watersalamander
Meerkikker
Aardmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Bunzing
Dwergspitsmuis
Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis
Konijn
Mol
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
Woelrat (nat)
Aardaker
Akkerklokje
Brede wespenorchis
Breed klokje
Dotterbloem
Gewone vogelmelk
Grasklokje
Grote kaarde(n)bol
Kleine maagdenpalm
Knikkende vogelmelk
Slanke sleutelbloem
Zwanebloem
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Toelichting tabel 2
 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en
onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de
soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op
basis van een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle
vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden
en ingediend voor goedkeuring.
 Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing
nodig. Een ontheffing aanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet
geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing
op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3)
Tabel 2 soorten
Soortgroep

Soort

Zoogdieren

Eekhoorn
Steenmarter

Amfibieën

Alpenwatersalamander

Vissen

Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad

Planten

Bijenorchis
Brede orchis
Daslook
Gele helmbloem
Gevlekte orchis
Grote keverorchis
Klein glaskruid
Kluwenklokje
Lange ereprijs
Moeraswespenorchis
Prachtklokje
Rapunzelklokje
Rietorchis
Ruig klokje
Spaanse ruiter
Steenbreekvaren
Stijf hardgras
Tongvaren
Veldsalie
Vleeskleurige orchis
Waterdrieblad
Welriekende nachtorchis
Wilde marjolein
Zomerklokje
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Toelichting tabel 3
 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en
onderhoud, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de
Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EZ
goedgekeurde gedragscode. Vrijstelling op basis van een gedragscode voor werkzaamheden
die vallen onder bestendig gebruik, geldt alleen voor soorten van Bijlage 1 AMvB. Deze
vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn te kwalificeren als bestendig beheer
en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen vrijstelling voor
artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door
een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.
 Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt
voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is
een ontheffing nodig.
 Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor soorten in tabel 3 ontheffing nodig.
 Een ontheffing aanvraag voor de soorten van tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria: 1) er is
sprake van een in of bij de wet genoemd belang1, 2) er is geen alternatief, 3) doet geen
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. Deze drie criteria vormen de
zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie moet
voldaan zijn).
Tabel 3 soorten (bijlage 1 van de AMvB)
Soortgroep

Soort

Zoogdieren

Waterspitsmuis

Vissen

Bittervoorn
Grote modderkruiper

Tabel 3 soorten (bijlage IV van de Habitatrichtlijn)
Soortgroep

Soort

Reptielen
Libellen
Dagvlinder
Vleermuizen

Ringslang
Rivierrombout
Rouwmantel
Baardvleermuis
Franjestaart
Gewone dwergvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Laatvlieger
Meervleermuis
Rosse vleermuis
Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Bever
Drijvende waterweegbree
Heikikker
Kamsalamander
Poelkikker
Rugstreeppad

Overige zoogdieren
Planten
Amfibieën

Broedvogels die in de gemeenten voorkomen zijn weergegeven in Bijlage 3.
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Bijlage 6:

Beschrijving Natuurbeschermingswet 1998

Algemeen
De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming van natuur en landschap. De
gebiedsbescherming staat centraal in deze wet. Daarbij kan het gaan om uiteenlopende
natuurgebieden en beschermde waarden. Ook de schaal van de gebieden kan sterk verschillen. Het
betreft de volgende te beschermen gebiedscategorieën:




Natura 2000‐gebieden (Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn);
Beschermde natuurmonumenten;
Wetlands (vastgelegd in het verdrag van Ramsar).

Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing. De bescherming van
Natura2000‐gebieden is vergelijkbaar met de bescherming volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn,
die de afgelopen jaren in Nederland is toegepast. Wanneer negatieve effecten mogelijk zijn, is het
doorlopen van een vergunningprocedure noodzakelijk. De zwaarte daarvan is afhankelijk van de aard
en de omvang van de verwachte effecten. De oorzaak van de negatieve effecten kan door externe
werking ook buiten het beschermde gebied liggen. Daarnaast beschermt de wet ook gebieden
belangrijke relatie hebben met een beschermd natuurgebied. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
het beschermd gebied dient als slaapplaats, terwijl gebieden in de omgeving worden gebruikt om te
foerageren.
Toetsing negatieve effecten
Indien een beschermd gebied in de omgeving van een geplande activiteit ligt, wordt een zogenaamde
voortoets uitgevoerd. Deze toets bepaald of significant negatieve effecten wel of niet met zekerheid
kunnen worden uitgesloten. Hierbij zijn drie uitkomsten zijn mogelijk:
1.
2.

3.

Geen sprake van negatieve effecten: geen vergunning noodzakelijk.
Wel sprake van negatieve effecten maar deze zijn met zekerheid niet significant negatief.
Hierbij is een zogenaamde ‘Verslechterings‐ en verstoringstoets’ noodzakelijk. Als deze toets
aantoont dat de verwachte verstoring niet optreedt of aanvaardbaar is,wordt een vergunning
verleend (met daarin mogelijk bepaalde voorschriften of beperkingen).
Wel sprake van negatieve effecten en deze zijn mogelijk significant negatief. Hierbij is een
‘Passende Beoordeling’ noodzakelijk, gevolgd door een vergunningprocedure. De passende
beoordeling wordt ook wel habitattoets genoemd en moet gebaseerd zijn op onderzoek en
de best beschikbare wetenschappelijke gegevens. Deze toets heeft twee mogelijke
uitkomsten:
1. Wel sprake van een negatief effect, maar de omvang van dit effect blijkt bij nadere
beschouwing toch niet significant negatief te zijn. Er is dan wel een ‘Verslechterings‐ en
Verstoringstoets’ noodzakelijk.
2. Met zekerheid geen sprake van significant negatieve effecten. Wanneer deze enigszins
theoretische optie optreedt wordt een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 verstrekt (met mogelijk bepaalde voorschriften of
beperkingen).
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Veranderingen door de Wet natuur
Indien de nieuwe ‘Wet natuur’ wordt aangenomen, zal de bescherming van de
natuurbeschermingswet 1998 veranderen. De nationale doelen in Natura 2000‐gebieden worden
vervangen door het EU‐beschermingsregime. Er zijn alleen nog vergunningen nodig voor projecten
met duidelijk negatieve gevolgen voor het betreffende Natura 2000‐gebied.
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Bijlage 7:

Beschrijving wet ruimtelijke ordening (EHS)

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de
natuur voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden
geïsoleerd komen te liggen en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde
verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
De EHS bestaat uit:
 Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones
hiertussen;
 Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden);
 Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).
Het hoofddoel van het ruimtelijk beleid voor de EHS is het bijdragen aan een samenhangend netwerk
van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen door
bescherming, instandhoudingen ontwikkeling van de aanwezige bijzondere ruimtelijke waarden en
kenmerken.
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur geldt de ‘nee, tenzij’‐benadering. Dit houdt in dat
bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebiedsignificant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van
redenen van grootopenbaar belang.
Voor het behoud en herstel van de biodiversiteit zijn drie delen van de EHS onlosmakelijk met elkaar
verbonden, dit zijn:
 Soorten die gebonden zijn aan grotere natuurgebieden vinden vooral een plek in EHS‐natuur;
 EHS‐verweving is van belang voor soorten die gebonden zijn aan gebieden waarin veel
natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met agrarisch en ander gebruik van het
cultuurlandschap;
 Met de ecologische verbindingszones wordt beoogd de versnippering van de natuur af te
laten nemen en het laten ontstaan van meer migratiemogelijkheden voor plant‐ en
diersoorten.
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Bijlage 8:

Kaart met grenzen van beschermde natuurgebieden
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Bijlage 9: Inventarisatiemethoden
De verspreidingsgegevens van flora‐ en fauna worden geïnventariseerd op basis van
standaardmethoden. De genoemde soorten behoeven alleen te worden geïnventariseerd als op basis
van de aanwezige biotopen het voorkomen van de soort kan worden verwacht.
Vogels
Om te bepalen of en waar vogelsoorten voorkomen moet op de betreffende locatie minimaal 5
ochtend of dagbezoeken en 1 avond‐ of nachtbezoek worden gebracht. De periode maart – juli is de
beste tijd voor het uitvoeren van de inventarisatie, terwijl het inventariseren van jaarrond
beschermde nesten ook buiten voornoemde periode kan plaatsvinden. Tussen de verschillende
bezoeken zit minimaal tien kalenderdagen.
Voor het inventariseren van zangvogels is het van belang dat men voor zonsopgang op de te
onderzoeken locatie aanwezig is. Voor niet‐zangvogels is dit niet noodzakelijk en kan de locatie
bezocht worden in de morgen of middag. De inventarisatie tijdens de ochtend‐ of dagbezoeken vindt
plaats door het noteren van waarnemingen die op broeden of een territorium duiden (zang, paar,
balts, alarm, ouders met voer of nest).
Het gebruik van een geluidsrecorder om vogels te activeren tot zang of roep, wordt in de regel
beperkt tot avond‐ of nachtbezoeken en tot enkele soorten (rallen, kwartels, uilen, nachtzwaluw en
draaihals).
Voor zowel de ochtend‐/dagbezoeken als de avond‐/nachtbezoeken geldt dat geen handelingen
mogen worden gedaan die in strijd zijn met de richtlijnen zoals zijn opgenomen in de Handleiding
Broedvogel Monitoring Project van SOVON Vogelonderzoek Nederland.
Vissen
Voor het vaststellen van beschermde soorten, zoals de kleine modderkruiper, in watergangen kan
volstaan worden met een eenmalige, uitgebreide bemonstering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
steek‐/schepnetten, zegen/sleepnetten, fuiken of electrovisapparaten. De keuze van de
vangstmethode is niet alleen afhankelijk van de diepte en/of breedte van de watergang. Ook
factoren als bodemsamenstelling en de aanwezigheid van structuurelementen (vegetatie, dood hout,
stenen) kunnen bepalend voor de wijze waarop de vissen worden gevangen.
Flora
Voor het inventariseren van de plantengroei in een gebied zijn diverse methoden in gebruik. Welke
methode wordt toegepast is onder andere afhankelijk van het doel van het onderzoek en de omvang
van het te inventariseren gebied in combinatie met de beschikbare tijd. Gezien het beperkt
voorkomen van het aantal en oppervlak beschermde planten in de gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel, kan worden volstaan met een eenmalig veldbezoek in de maanden juni en juli, teneinde
de aanwezigheid en verspreiding van beschermde soorten vast te stellen.
Zoogdieren
Voor het inventariseren van zoogdieren kunnen verschillende methoden worden gehanteerd. Bij
kleine zoogdieren (muizen, marterachtigen, e.d.) zijn het uitleggen van platen
sporen/pootafdrukken) en het gebruiken van inloopbuisjes en inloopvallen goede
inventarisatiemethoden. Bij inloopbuisjes worden de achterblijvende keutels onderzocht op de
aanwezigheid van (aquatische) prooidiersoorten, zodat kan worden vastgesteld welk dier in het
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buisje aanwezig is geweest. Bij inloopvallen bestaat de inventarisatie uit het direct waarnemen van
het gevangen dier. Inventarisatie van grotere zoogdieren (van haasachtigen tot hertachtigen) vindt
plaats door directe waarneming in het veld. De meest gunstige periode of jaargetijde voor het
inventariseren van zowel kleine als grote zoogdieren is per soort verschillend.
Vleermuizen
Zoals bij elke vorm van inventarisatie is het bij onderzoek naar vleermuizen zeer belangrijk om vooraf
te weten wat met het onderzoek wordt beoogd. Dit is namelijk bepalend voor de periode waarin het
onderzoek moet worden uitgevoerd.
Over het algemeen richt het onderzoek naar vleermuizen zich voornamelijk op het voorkomen van
verblijvende, foeragerende en langstrekkende exemplaren. Daarvoor wordt in de eerste plaats een
gebied meestal bij daglicht onderzocht op eventuele (dag)verblijfplaatsen. Hoewel de vleermuizen
dan meestentijds niet actief zijn, kunnen bomen en gebouwen wel worden beoordeeld op hun
potentiële geschiktheid als (tijdelijke) verblijfplaats. Dergelijke onderzoeken kunnen jaarrond
plaatsvinden. Als is vastgesteld dat er vleermuizen voorkomen, behoort een nachtelijke
inventarisatie te worden uitgevoerd, met een zogenaamde batdetector. Dit is een apparaat dat de
voor het menselijk oor niet waarneembare geluiden van vleermuizen kan opvangen en tevens
hoorbaar kan maken. Op basis van die geluiden kunnen vleermuizen worden gelokaliseerd en veelal
ook gedetermineerd. Door een gebied meerdere malen en op verschillende tijden in de periode mei‐
september te bezoeken, ontstaat een goed beeld van de aanwezige soorten en hun
(zomer)verblijfplaatsen, paarplaatsen, foerageergebieden en vliegroutes. Dergelijke onderzoeken
dienen plaats te vinden onder goede weersomstandigheden (weinig wind, geen/weinig neerslag en
voldoende temperatuur).
Vanwege hun verborgen levenswijze is de aanwezigheid van vleermuizen vaak moeilijk vast te
stellen. Dit geldt zeker voor vleermuizen in winterslaap. De aanwezigheid van vleermuizen is dan
alleen vast te stellen als de winterverblijfplaatsen toegankelijk zijn. In sommige gevallen kunnen
moeilijk toegankelijke ruimte worden afgezocht met een endoscoop op prooiresten (bijv. vleugels
van vlinders), uitwerpselen en vleermuizen. Vanzelfsprekend wordt onderzoek naar winterverblijven
uitgevoerd in de periode van winterslaap (half oktober – half maart).
Inventarisaties van vleermuizen dienen altijd volgens het vleermuisprotocol te worden uitgevoerd.
Het Netwerk Groene Bureaus heeft samen met de Gegevensautoriteit Natuur en de
Zoogdiervereniging VZZ het vleermuisprotocol 2012 ontwikkeld dat is vastgesteld door de
Gegevensautoriteit Natuur. Het vleermuisprotocol wordt jaarlijks geëvalueerd.
Amfibieën en reptielen
Het inventariseren van herpetofauna wordt conform de RAVON‐richtlijnen uitgevoerd. Bij voorkeur
wordt in 4 rondes geïnventariseerd in de maanden maart tot en met juni. Voor amfibieën is het
verstandig om 2 inventarisatierondes ’s avonds te plannen, zodat roepende dieren goed zijn waar te
nemen en kleine wateren met een zaklamp kunnen worden geïnventariseerd. Overdag kan de
aanwezigheid van herpetofauna worden vastgesteld door te zoeken naar eieren, larven of volwassen
dieren. Mogelijke voortplantingswateren worden bemonsterd met een schepnet. Erg belangrijk zijn
de weersomstandigheden waaronder de inventarisatie wordt uigevoerd. Reptielen zijn namelijk
alleen actief bij droog en zonnig weer, terwijl amfibieën onder verschillende omstandigheden te
vinden zijn.
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Vlinders
Voor inventarisatie van vlinders wordt onderscheid gemaakt in dag‐ en nachtvlinders. Dagvlinders
kunnen worden geïnventariseerd door rustig door het te onderzoeken gebied te wandelen en
bloemen af te zoeken naar foeragerende vlinders. Op vegetatie rustende of vliegende dagvlinders
kunnen met behulp van een schepnet worden gevangen en gedetermineerd. Dit geldt ook voor dag
actieve nachtvlinders. De kans om overdag nachtvlinders te vinden, is het grootst op warme en
windstille dagen.
De meeste nachtvlinders worden echter op moment van schemering actief. Gewapend met een
zaklantaarn kan de inventarisatie en determinatie worden uitgevoerd. Door bij het waarnemen van
foeragerende rupsen deze mee te nemen en op te kweken, kan ook vrij gemakkelijk worden
vastgesteld welke vlindersoort waar voorkomt. Daarbij worden veel nachtvlinders in sterke mate
aangetrokken door zoete substanties, zoals sap van bloedende bomen en rottend fruit. Met dit in het
achterhoofd kunnen allerlei mengsels op basis van (suiker)stroop worden gemaakt, die gebruikt
kunnen worden om vlinders te lokken. Deze activiteit staat bekend als ‘stropen’ of ‘smeren’. Ook het
werken met wijntouwen is een manier van inventariseren. Hierbij wordt een stuk touw van ongeveer
één meter lang doordrenkt met een oplossing van rode wijn en witte suiker. Het touw wordt daarna
in de schemering in een boom of struik gehangen. Een hele andere (eenvoudige) manier om
nachtvlinders te lokken is het werken met licht. Deze methode is ontleend aan de eigenschap van
nachtvlinders om op allerlei lichtbronnen af te vliegen en door het felle licht gedesoriënteerd te
raken. Om de vlinders goed te kunnen bekijken wordt vaak een wit laken op de grond gelegd of
verticaal tegen een stellage gespannen. Tegen deze witte achtergrond gaan de vlinders rustig zitten
en zij ze goed te zien en of te determineren. Ook wordt veel gewerkt met lichtvallen, waarbij een
lamp is geplaatst boven een soort trechtervormige vak, die losjes gevuld is met bijvoorbeeld lege
eierdozen. De vlinders die op het licht afkomen, vallen in de bak, zoeken een plekje en kunnen dan
de volgende ochtend rustig worden bekeken.
Uitvoering
Iedere inventarisatie dient te worden uitgevoerd door of onder (bege)leiding van een deskundige.
Het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie verstaat onder een deskundige: een
persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of
te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie. De
ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
 Op HBO‐, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie; en/of
 Op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora‐ en faunawet,
soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
 Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau (bijvoorbeeld een bureau welke is
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus); en/of
 Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij
en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (bijvoorbeeld
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland,
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON,
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting
Beheer Natuur en Landelijk gebied); en/of
 Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of –bescherming.
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Bijlage 10: Risicovolle locaties
Op bepaalde locaties is een verhoogde kans op het voorkomen van beschermde soorten. Hieronder
is een lijst opgenomen van locaties waarbij extra rekening moet worden gehouden met het mogelijk
voorkomen van beschermde soorten:
 In of in de directe omgeving van EHS‐gebieden
Door externe werking of cumulatieve effecten kunnen werkzaamheden buiten EHS‐gebieden toch
negatieve effecten hebben op soorten binnen deze gebieden.
 In de directe omgeving van Natura 2000‐gebieden
Door externe werking of cumulatieve effecten kunnen werkzaamheden buiten Natura 2000‐gebieden
toch negatieve effecten hebben op soorten binnen deze gebieden.


Bij monumentale bomen en bomen met een diameter groter dan 20 cm (op 1.30 meter
hoogte)
Bepaalde bomen kunnen door hun vorm en formaat van grote waarde zijn voor beschermde fauna.
 In de buurt van waterpartijen
Waterpartijen kunnen van grote waarde zijn voor beschermde flora en fauna, bijvoorbeeld
waterplanten, vissen en amfibieën. Werkzaamheden in of in de directe omgeving kunnen veel schade
veroorzaken bij deze soorten.
 Oude huizen en andere bebouwing
Doordat oude huizen soms scheuren en openingen in de muren en het dak vertonen, is de kans
groter dat bijvoorbeeld vleermuizen en vogels de bebouwing gebruiken als verblijfplaats.
 Bij opgaande begroeiing
Opgaande begroeiing zoals bomenrijen of struikgewas kan waardevol habitat voor beschermde flora
en fauna zijn. Werkzaamheden hieraan kunnen schade toebrengen aan deze soorten.
 Lijnvormige elementen, zoals dijken, bomenrijen en brede watergangen
Lijnvormige elementen zijn erg waardevol voor vleermuizen als vliegroute, foerageerplaats en
herkenningspunt. Bijvoorbeeld activiteiten met sterke verlichting en hard geluid kunnen storend zijn
voor plaatselijke vleermuizen.
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Bijlage 11: Voorbeelden van ecologische werkprotocollen
In deze bijlage zijn twee voorbeelden van een ecologisch werkprotocol opgenomen, een behorend bij
een werkzaamheid vallend onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ en een bij ‘ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting’.
Voorbeeld 1:

Maaien van lange kruidenvegetatie
Locatie:
Voorbeeld

(Geplande) datum:
23‐05‐2012

Project/werkzaamheid:
Maaien van lange
kruidenvegetatie

Voorkomende beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels)
Soort
Locatie (gemarkeerd op kaart)
Spaanse ruiter
Enkele plaatsen verspreid over het perceel
Kamsalamander
Oostrand van het perceel

Gepland is op 23 mei een perceel met lange kruidenvegetatie te maaien. De spaanse ruiter komt op
enkele plaatsen op het perceel voor. Aan de randen van het perceel is de kamsalamander
waargenomen.
Natuurkalender:
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van maaien en klepelen van lang gras en kruidenvegetaties. Ook is
hierbij aangegeven in welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke
periode er extra maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Ringslang
Amfibieën
Planten
Broedvogels
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Gedragsregels in de gele perioden
Amfibieën
 In de gele periode mogen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden bij regen.
 Spaar minimaal 25% van de vegetatie, zodat mogelijke beschutting aanwezig blijft.
 Voer maaiwerkzaamheden uit zodat aanwezige amfibieën de mogelijkheid hebben te
ontsnappen.
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Planten
 Markeer de plaatsen waar beschermde planten voorkomen en maai of klepel deze plaatsen
na zaadzetting van de betreffende soorten. Houd daarbij minimaal twee meter afstand tot de
groeiplaatsen.
 Maai of klepel de percelen met groeiplaatsen van beschermde soorten met licht materieel
om te voorkomen dat de grond aangereden wordt.
 Laat het maaisel twee tot zeven dagen liggen om zaadval te bevorderen en voer het daarna
af om verstikking van de bodem te voorkomen en verschraling te bevorderen.
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Voorbeeld 2:

Renoveren van een oude gevel
Locatie:
Voorbeeld

(Geplande) datum:
07‐09‐2012

Project/werkzaamheid:
Renoveren van een oude gevel

Voorkomende beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels)
Soort
Locatie (gemarkeerd op kaart)
Tongvaren
Enkele plaatsen verspreid over de gevel
Kauw
Opening in het dak
Dwergvleermuis
Openingen in het dak

Gepland is op 7 september een oude gevel in het centrum van Zaltbommel te renoveren. Tongvaren
komt voor in de voegen van de muur. In een opening in het dak broedt een kauw. De openingen in
het dak worden door de gewone dwergvleermuis gebruikt als winterverblijfplaats.
Natuurkalender:
In onderstaande natuurkalender is aangegeven welke soorten of soortgroepen in welke periode
mogelijk schade ondervinden van het renoveren van een oude gevel. Ook is hierbij aangegeven in
welke periode de werkzaamheid wel of niet kan worden uitgevoerd en in welke periode er extra
maatregelen nodig zijn.
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug sep

okt

nov

dec

21

Broedvogels
Vleermuizenzomerverblijf
Vleermuizenwinterverblijf
Vleermuizenpaarverblijf/
zwermlocatie
Muurplanten
Zorgplicht, houd rekening met ongewoon vroege of late planten en
dieren
Uitvoeren met strikte maatregelen
Niet uitvoeren
Verplichte maatregelen:
Broedvogels
 Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de gebouwen gecontroleerd op de
aanwezigheid van beschermde vogelsoorten die zijn genesteld in het gebouw. Soorten zoals
de kerkuil, steenuil en boerenzwaluw zijn bekend om het nestelen in bebouwing. Indien
nesten die in gebruik zijn worden aangetroffen dient er te worden gewacht tot de vogels zijn
uitgevlogen.
 Als beschermde vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats worden aangetroffen
dient er ontheffing te worden aangevraagd voor de Flora‐ en faunawet.
21

Er zijn broedvogels waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Een overzicht van deze soorten is
weergegeven in bijlage 3. Houd rekening met deze soorten.
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Vleermuizen
 Voorafgaand aan de werkzaamheden worden de gebouwen door een deskundige
gecontroleerd of, en voor welk doeleinde, vleermuizen de bebouwing gebruiken. Gebouwen
kunnen door vleermuizen worden gebruikt als zomerverblijf, paarverblijf, kraamverblijf,
winterverblijf, essentieel foerageergebied en zwermlocatie.
 Indien een deskundige heeft vastgesteld dat het functioneren van de verblijfplaatsen tijdens
en na de werkzaamheden is gewaarborgd mogen de activiteiten worden uitgevoerd.
 Als het functioneren van de verblijfplaatsen tijdens en na de werkzaamheden niet zijn
gewaarborgd dient er ontheffing van de Flora‐ en faunawet te worden aangevraagd.
Muurplanten
 Muurplanten zijn erg lastig te verplaatsen. Indien mogelijk worden oude begroeide stukken
muur opnieuw gebruikt onder dezelfde omstandigheden.
 Een herstelde of vervangende muur wordt in overleg met een deskundige hersteld naar de
oude omstandigheden.
 Begroeide muren met grote oppervlakten worden bij voorkeur gefaseerd behandeld.
 In overleg met een deskundige worden maatregelen getroffen om de muurplanten tijdens
werkzaamheden te beschermen tegen uitdroging en beschadiging. Als juiste maatregelen
worden genomen kunnen de werkzaamheden bij voorkeur worden uitgevoerd in de periode
van november t/m april.
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Ecologisch werkprotocol ‐ Invultabel
Locatie:

(Geplande) datum:

Project/werkzaamheid:

Voorkomende beschermde soorten (Tabel 2, Tabel 3 en broedvogels)
Soort
Locatie (gemarkeerd op kaart)
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