Gedragscode
zorgvuldig bosbeheer
2004

opgesteld door:

Vogelbescherming Nederland te Zeist
en

Het Bosschap te Zeist

Het Bosschap is het bedrij fschap voor de bosbouw , het bosbeheer en de houtteelt.
In het Bosschap werken samen de boseigenaren (Natuurmonumenten, De Landschappen,
particulieren, Staatsbosbeheer en alle overheden met bos), de aannemers van boswerk
(Algemene Vereniging Inlands Hout) en de w erknemers in de bosbouw (CNV BedrijvenBond en
FNV Bondgenoten).

Deze code wordt mede ondersteund door de Unie van Bosgroepen en de
Stichting Beheer Natuur en Landelijk Ge bied.

GEDRAGSCODE ZORGVULDIG BOSBEHEER
Definities
In deze Gedragscode wordt verstaan onder:
Aannemer:

de persoon die optreedt als vertegenwoordiger van het bedrijf dat de
boswerkzaamheden in opdracht van de boseigenaar uitvoert en die leiding
geeft aan die werkzaamheden.

Bos:

een levensgemeenschap van planten en dieren, waarin de boomvormende
soorten aspectbepalend zijn.

Boseigenaar:

degene die daartoe bevoegd opdracht geeft tot het verrichten van
boswerkzaamheden.

Boswerkzaamheden:

alle werkzaamheden die in een bos worden verricht door of in opdracht van de
boseigenaar, ongeacht het doel van die werkzaamheden.

Loof- en gemengd bos: bos dat op grond van de navolgende definities geen naald- of populierenbos
is.
Naaldbos:

bos dat voor ten minste 80% uit naaldbomen bestaat.

Populierenbos:

bos dat voor ten minste 80% uit populieren bestaat.

Algemeen
Bij de voorbereiding en uitvoering van boswerkzaamheden wordt de benodigde zorgvuldigheid in acht
genomen. Daarbij worden de hierna volgende gedragslijnen nageleefd, behoudens voor zover het
gaat om:
inventarisatiewerkzaamheden;
het blessen van bomen;
werkzaamheden op of langs in regelmatig gebruik zijnde boswegen, waaronder
wegonderhoud, het verwerken van langhout, het transporteren van hout en het chippen -van
hout.
Maatregelen tij dens de voorbereiding van de w erkzaamheden, w aaronder vellings- en
uitsleepwerkzaamheden
1

De boseigenaar zorgt ervoor dat voor de aanvang van boswerk de aanwezige flora- en faunaelementen die bij het uitvoeren van het boswerk moeten worden ontzien of beschermd op een
deskundige wijze worden geïnventariseerd.

2

De boseigenaar zorgt ervoor dat de aannemer weet waar zich de flora- en fauna elementen
bevinden die bij de werkzaamheden ontzien en/of beschermd moeten worden, door het intekenen
van de locaties op een voldoende duidelijke kaart of door aanwijzing en markering in het terrein;
een en ander wordt vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer.

3

De boseigenaar maakt met de aannemer, aanvullend op de gedragsregels van deze
gedragscode, afspraken over de wijze waarop de planning en de uitvoering van de
werkzaamheden wordt afgestemd op de aanwezigheid van flora- en fauna-elementen die moeten
worden gespaard, ontzien en/of beschermd.

4

Deze afspraken worden vastgelegd in de checklist zorgvuldig bosbeheer, die voor aanvang van
het werk door of namens de boseigenaar en de aannemer wordt ondertekend.

5

De aannemer geeft zijn personeel en eventuele onderaannemers een kopie van de checklist en
zorgt ervoor dat de checklist op het werk voorhanden is; de checklist is in ieder geval in alle
machines en in de schaftgelegenheid aanwezig om te worden geraadpleegd.

6

De aannemer zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de in de checklist vastgelegde
afspraken plaatsvinden en dat zijn personeel daaromtrent wordt geïnstrueerd.

7

De aannemer instrueert zijn personeel en eventuele onderaannemers om ook niet-gemarkeerde
elementen en te beschermen soorten die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen te
sparen en te ontzien.

Maatregelen tij dens de uitv oering van werkzaamheden
Geen werkzaamheden
8

In de periode van 15 maart tot 15 juli worden géén werkzaamheden uitgevoerd in loof- en
gemengd bos. Als uitzondering op deze regel kan in de periode tot 15 april nog wel hout worden
uitgesleept dat voor 15 maart geveld is.

9

In de periode van 15 maart tot 15 juli worden géén werkzaamheden uitgevoerd in een
vak/afdeling met naald- of populierenbos voor zover is vastgesteld dat in die vak/afdeling
broedgevallen voorkomen van:
- een Rode Lijst vogelsoort (in bossen zijn dit met name: groene specht, nachtzwaluw, draaihals,
geelgors, raaf)
- een vogelsoort die is vermeld in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn (in bossen zijn dit met name:
wespendief, zwarte specht, middelste bonte specht, rode wouw, oehoe, boomleeuwerik,
ruigpootuil, slechtvalk);

Zorgv uldig w erken
10 Bij vellings- en uitsleepwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste
infrastructuur van wegen, paden en sporen.
Bij zondere bomen
11 In de periode van 15 maart tot 15 juli worden bomen waarin in dat seizoen nesten zijn vastgesteld
niet geveld. Bij vellings- en/of sleepwerkzaamheden tijdens deze periode wordt een zodanige
afstand tot een als zodanig bekende nestboom in acht genomen dat de kans op verstoring en/of
verontrusting tot een minimum beperkt blijft. De velrichting is altijd van de broedboom afgewend.
12 Bij bewoonde roofvogelhorsten worden in de periode 15 maart tot 15 juli binnen een straal van
ten minste vijftig meter geen vellingen uitgevoerd. De velrichting is altijd van de horstboom
afgewend. Buiten de genoemde periode worden horstbomen ontzien en gespaard.
13 Bomen waarin holen, spleten of rottingsgaten zijn vastgesteld worden niet geveld, tenzij dit
onontkoombaar is.
Uitzonderingen
14 Wanneer in verband met calamiteiten of in het belang van de veiligheid onverwachts
boswerkzaamheden moeten plaatsvinden die geen uitstel kunnen velen, worden daarbij zoveel
als redelijkerwijs mogelijk de gedragsregels van deze gedragscode in acht genomen.

CHECKLIST ZORGVUL DIG BOSBEHEER
Deze checklist wordt ongeveer een week vóór aanvang werkzaamheden door de boseigenaar
ingevuld en ondertekend en ook door de aannemer ondertekend ten blijke van ontvangst, kennisname
en akkoord; de checklist wordt in tweevoud opgemaakt; boseigenaar en aannemer behouden elk een
getekend exemplaar.
Aantal locaties van nesten of voorkomens, gemarkeerd door boseigenaar
gemarkeerd
op kaart
Elementen die worden gespaard en ontzien:
•

Horstbomen

•

Bomen met holen, spleten, rottingsgaten

•

Nesten van kolonievogels

•

Mierenhopen

•

Dassenburchten

•

Jeneverbesbomen

Broedgevallen van vogels van de Rode lijst:
•

Geelgors

•

Raaf

•

Groene specht

•

Nachtzwaluw

•

Draaihals

Broedgevallen van vogels van Bijlage 1 Vogelrichtlijn:
•

Wespendief

•

Middelste bonte specht

•

Zwarte specht

•

Boomleeuwerik

•

Ruigpootuil

•

Oehoe

•

Rode wouw

•

Slechtvalk

Andere plant- of diersoorten of elementen
die bescherming behoeven:
•
•
•
•
•
•
•

Aangewezen en
gemarkeerd in het
terrein

AFSPRAKEN ALS BEDOELD IN PUNT 6 VAN DE GEDRAGSCODE:

BOSEIGENAAR:

AANNEMER:

datum

………………………

datum

………………………

plaats

………………………

plaats

………………………

handtekening

………………………

handtekening

………………………

BIJLAGE
KADER VAN DE GEDRAGSCODE ZORGVULDIG BOSBEHEER 2004

1.

Uitgangspunt: v erboden

Op grond van de verbodsbepaling in artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om planten,
behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te vernielen of te beschadigen. Voorts is het
in de artikelen 9 tot en met 12 van de wet verboden om dieren, behorende tot een beschermde
inheemse diersoort, te doden, te verwonden of opzettelijk te verontrusten, om hun nesten, holen of
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg
te nemen of te verstoren en om hun eieren te beschadigen of te vernielen.
2.

Zorgplicht

Bovendien geldt de algemene plicht van artikel 2 Flora- en faunawet om voldoende zorg in acht te
nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Deze
zorgplicht brengt mee dat eenieder 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 voor zover 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, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.
3.

Zorgv uldigheidsnormen bosbeheer

Binnen bovengenoemde kaders van de Flora- en faunawet, alsmede de achterliggende Europese
richtlijnen, is de uitvoering van bosbeheer mogelijk, mits wordt voldaan aan de volgende
zorgvuldigheidsnormen:
•

Planten van beschermde inheemse soorten mogen niet in zodanige mate worden beschadigd dat
het voortbestaan van die plantensoorten op hun groeiplaats niet meer wordt behouden;

•

Voor wat betreft beschermde inheemse diersoorten moet voor en tijdens de werkzaamheden in
redelijkheid alles worden gedaan of gelaten om zoveel mogelijk te voorkomen dat dieren worden
gedood, hun nesten of verblijfplaatsen worden verstoord of beschadigd, of hun eieren worden
vernield. Verder mag verontrusting van dieren niet zodanig groot zijn dat er een wezenlijke invloed
van uitgaat op de lokale, regionale, landelijke of Europese stand van de soort.

4.

Concretisering in een gedragscode

Op basis van deze zorgvuldigheidsnormen is deze Gedragscode zorgvuldig bosbeheer 2004
opgesteld. Deze Gedragscode is de uitwerking van de hiervoor genoemde zorgplicht. Door bij
werkzaamheden in het kader van bosbeheer deze Gedragscode in acht te nemen worden zorgvuldigheidsvoorwaarden voldoende nageleefd. Dat heeft tot gevolg dat boswerkzaamheden die worden
uitgevoerd met inachtneming van deze Gedragscode geen strijd opleveren met de doelstellingen van
de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of de Flora- en faunawet.
Deze Gedragscode is opgesteld door Vogelbescherming Nederland en terreinbeheerders en
aannemers van boswerk verenigd in het Bosschap.
De Gedragscode zal worden toegepast in 2004. In de loop van 2004 zal worden geëvalueerd in
hoeverre de Gedragscode goed heeft gefunctioneerd en of de Gedragscode aanpassingen behoeft.

