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1

Inleiding

In verschillende typen zogeheten flora- en faunawetprojecten, zoals het aanleggen van woonwijken of
het realiseren van infrastructuur, worden verschillende vormen van mitigerende maatregelen
genomen om de mogelijke schade aan beschermde natuurwaarden te verzachten. Enkele voorbeelden
van deze maatregelen zijn het aanleggen van nieuw leefgebied voor de das, het plaatsen van
vleermuiskasten, het uitrasteren van wegen (natuurwaardevrij houden) of realiseren van poelen.
Er is echter weinig bekend over hoe effectief dit type maatregelen is in de praktijk.
De vraagstelling voor dit onderzoek luidt dan ook: ‘Hoe effectief zijn mitigerende maatregelen in de
praktijk die worden genomen ten behoeve van beschermde natuurwaarden?’
Alterra Wageningen UR is door het ministerie van Economische Zaken gevraagd om aan de hand van
literatuuronderzoek een antwoord te geven over wat er bekend is over de effectiviteit van zogeheten
mitigerende en compenserende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet. Het resultaat
hiervan wordt weergegeven in zogeheten ‘kennistabellen mitigerende maatregelen’ per soort en kan
een hulpmiddel zijn voor initiatiefnemers (bedrijven, particulieren en overheden) van projecten in de
praktijk, waarbij beschermde natuurwaarden in het geding kunnen zijn. Ook voor vergunningverleners
en toezichthouders kunnen de kennistabellen mitigerende maatregelen een hulpmiddel vormen.
Uitgangspunt vormen de 23 soorten die het meest in Flora- en fauna ontheffingsaanvragen voorkomen
en waarvoor het ministerie van Economische Zaken zogeheten soortenstandaards heeft opgesteld
(Tabel 1). De mitigerende (en compenserende) maatregelen die in deze soortenstandaards worden
vermeld (Tabel 2), zijn voor elke betreffende soort beoordeeld.

Tabel 1
De 23 soorten waarvoor een soortenstandaard is opgesteld door het ministerie van Economische Zaken
Zoogdieren (n=8)

Soort

1

Bever

2

Das

3

Noordse woelmuis

4

Gewone grootoorvleermuis

5

Ruige dwergvleermuis

6

Gewone dwergvleermuis

7

Rosse vleermuis

8

Watervleermuis

Vogels (n=6)
9

Soort
Buizerd

10

Gierzwaluw

11

Huismus

12

Roek

13

Kerkuil

14

Steenuil

Reptielen (n=2)

Soort

15

Levendbarende hagedis

16

Zandhagedis

Amfibieën (n=4)

Soort

17

Rugstreeppad

18

Kamsalamander

19

Heikikker

20

Poelkikker

Vissen (n=3)

Soort

21

Bittervoorn

22

Kleine modderkruiper

23

Grote modderkruiper
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Tabel 2
Overzicht van de 37 mitigerende maatregelen zoals die zijn vermeld in de 23 soortenstandaards van
het ministerie van Economische Zaken.
Nr.

Mitigerende maatregel

1

Aanpassing werkvolgorde of gebruik werkapparatuur

2

Afsluiten nestlocatie

3

Afsluiten werklocatie met scherm

4

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

5

Exemplaren verjagen of wegvangen

6

Gebruik van diervriendelijke apparatuur

7

Gebruik van diervriendelijke apparatuur en aanpassing werkvolgorde

8

Inschakelen van een soortdeskundige

9

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied (of betere verbondenheid)

10

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

11

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied (en behoud of herstel onderlinge verbondenheid of onbereikbaarheid
van leefgebied)

12

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied (en behoud of herstel onderlinge verbondenheid)

13

Kwaliteitsverbetering van matig geschikt leefgebied

14

Leefgebied ongeschikt maken of eventueel wegvangen en verplaatsen Noordse woelmuis

15

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

16

Nieuw leefgebied aanleggen

17

Ongeschikt maken van verblijfplaatsen

18

Ontzien van leefgebied

19

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

20

Opstellen en gebruik van een ecologisch werkprotocol

21

Realiseren van nieuw leefgebied

22

Realiseren van nieuw leefgebied (en wegvangen en verplaatsen van grote modderkruiper)

23

Verjagen of wegvangen dassen

24

Verplaatsen van nesten

25

Voorkom aanwezigheid nesten

26

Voorkomen aanvoer aardmuizen en veldmuizen

27

Voorkomen van verstoring van verblijfplaatsen en van het doden van individuen

28

Wegvangen en verplaatsen heikikkers (en diens eieren)

29

Wegvangen en verplaatsen kamsalamander (en eieren)

30

Wegvangen en verplaatsen levendbarende hagedis

31

Wegvangen en verplaatsen poelkikkers (en diens eieren)

32

Wegvangen en verplaatsen rugstreeppadden (en eieren)

33

Wegvangen en verplaatsen zandhagedis

34

Werken met een zonering (werkzaamheden faseren in ruimte en tijd)

35

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

36

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

37

Werkzaamheden uitvoeren buiten de kwetsbare periode
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In de hierna volgende hoofdstukken worden voor de soortgroepen zoogdieren, vogels, reptielen,
amfibieën en (zoetwater)vissen middels de kennistabellen mitigerende maatregelen inzicht gegeven in
welke mitigerende maatregel per soort wel of niet bewezen effectief is. Dit is gedaan op basis van:
B (bewezen): de maatregel heeft onder de gegeven voorwaarden (afhankelijk van de gebiedssituatie
plus manier van uitvoeren) met zekerheid een positief effect als hij in de praktijk wordt uitgevoerd. In
de regel zal dat onderbouwd moeten zijn met literatuur, maar het kan eventueel ook met (nog niet
eerder gepubliceerde) goed gedocumenteerde waarnemingen, zoals kan blijken uit
monitoringsrapporten op grond van een Ff-wet ontheffing.
V (vuistregel): de maatregel kan onder de gegeven voorwaarden (afhankelijk van de gebiedssituatie
plus manier van uitvoeren) in veel gevallen een positief effect hebben als hij in de praktijk wordt
uitgevoerd, maar dat is niet zeker. Redenen voor de onzekerheid kunnen zijn dat uit monitoring is
gebleken dat er ook (onverklaarde) mislukkingen zijn of dat de voorwaarden voor succesvol herstel
nog niet goed bekend zijn.
H (hypothese): door logisch nadenken is een maatregel geformuleerd die in de praktijk nog niet of
nauwelijks is uitgeprobeerd, maar waarvan het toch heel nuttig zou zijn om hem te gaan uitproberen,
omdat hij effectief zou kunnen zijn. De aanleiding van de hypothese kan gelegen zijn in analogieën
(de maatregel is een vuistregel of bewezen maatregel bij andere soorten) of waarvan we denken dat
we ze goed begrijpen, maar die nog niet op praktijkschaal zijn getoetst.
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2

Kennistabellen soorten van de
soortenstandaard

Onderstaande kennistabellen geven per soort van de soortenstandaard een indicatie van de mate van
bewijs in relatie tot de betreffende mitigerende maatregel.

2.1

Zoogdieren

Resultaat kennistabellen mitigerende maatregelen zoogdieren van de soortenstandaard
Soort

Mitigerende maatregel

Mate van Referenties

Bever

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

bewijs

Das

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

Nolet & Heitkönig (2006)

Exemplaren verjagen of wegvangen

V

Zoer (2012); Nolet & Heitkönig (2006)

Inschakelen van soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Dekker & Bekker (2010); Dekker
(2009); van der Grift et al. (2009)

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Verjagen of wegvangen dassen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Ottburg (2011)

werkprotocol
Noordse woelmuis

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Leefgebied ongeschikt maken of eventueel

V

Rijkswaterstaat (zj(A))

wegvangen en verplaatsen Noordse woelmuis
Nieuw leefgebied aanleggen

V

Natuurmonumenten (2013); Hoogenhoff
(2010)

Voorkomen aanvoer aardmuizen en

V

veldmuizen

8|

(2011)

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
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Natuurmonumenten (2013); Wanders

Soort

Mitigerende maatregel

Mate van Referenties

Gewone

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

grootoorvleermuis

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

Ontzien van leefgebied

V

Ongeschikt maken van verblijfplaatsen

V

bewijs

Korsten (2012); Vreugdenhil et al.
(2013)
Buro Bakker (2013); Leeuwarder
Courant (2014); Rijkswaterstaat (zj(B))

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Ruige

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

dwergvleermuis

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

Korsten (2012); Vreugdenhil et al.
(2013)
Buro Bakker (2013); Leeuwarder
Courant (2014); Lambregts et al.
(2011); Rijkswaterstaat (zj(B))

Ontzien van leefgebied

V

Ongeschikt maken van verblijfplaatsen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Gewone

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

dwergvleermuis

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Korsten (2012); Vreugdenhil et al.

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

Buro Bakker (2013); Leeuwarder

Voorkomen van verstoring van

V

(2013)
Courant (2014); Rijkswaterstaat (zj(B))
verblijfplaatsen en van het doden van
individuen
Ongeschikt maken van verblijfplaatsen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Rosse vleermuis

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellenen gebruik ecologisch werkprotocol

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Korsten (2012); Vreugdenhil et al.
(2013); Rijkswaterstaat (zj(B))

Watervleermuis

Korsten (2012); Vreugdenhil et al.
(2013)
Buro Bakker (2013); Leeuwarder
Courant (2014); Rijkswaterstaat (zj(B))
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2.2

Vogels

Resultaat kennistabellen mitigerende maatregelen vogels van de soortenstandaard
Soort

Mitigerende maatregel

Mate van

Referenties

bewijs
Buizerd

Werkzaamheden uitvoeren buiten de

V

kwetsbare periode
Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Gierzwaluw

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Afsluiten nestlocatie

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Huitema (2010)

werkprotocol
Huismus

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Den Delft (2014)

werkprotocol
Roek

Kerkuil

Steenuil
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Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Voorkom aanwezigheid nesten

V

Liere (2005)

Verplaatsen van nesten

V

Caulil (2005); Liere (2005)

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Inschakelen van een soortdeskundigen

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

De Jong (2013)

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Jansma (2014); De Jong (2013)

Nieuw leefgebied aanleggen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Alternatieve verblijfplaatsen inrichten

V

Reimerink (zj.); Boudewijn (2011)

Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

Reimerink (zj.); Boudewijn (2011)

Nieuw leefgebied aanleggen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V
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2.3

Reptielen

Resultaat kennistabellen mitigerende maatregelen reptielen van de soortenstandaard.
Soort

Mitigerende maatregel

Mate van Referenties

Levendbarende

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

hagedis

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Wegvangen en verplaatsen levendbarende

V

bewijs

hagedis
Afsluiten werklocatie met scherm

V

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

Struijk (2014); Uchelen & Struijk
(2014); Struijk (2011)

Zandhagedis

Nieuw leefgebied aanleggen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Wegvangen en verplaatsen zandhagedis

V

Afsluiten werklocatie met scherm

V

Kwaliteitsverbetering bestaand leefgebied

V

van der Grift et al. (2009)

Westbroek & Smit (2006); Mulder
(2007)
Struijk (2014); Kuyk & Zekhuis (2006);
Lenders (2002); Westbroek (2004);
Westbroek (2006); Van der Grift et al.
(2009); Struijk (2011); Dunkel (2005)

Nieuw leefgebied aanleggen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Van der Grift et al. (2009)

werkprotocol
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2.4

Amfibieën

Resultaat kennistabellen mitigerende maatregelen amfibieën van de soortenstandaard
Soort

Mitigerende maatregel

Mate van Referenties

Rugstreeppad

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Wegvangen en verplaatsen rugstreeppadden

V

bewijs

Grutters (2013)

(en eieren)
Afsluiten werklocatie met scherm

V

Gebruik van diervriendelijke apparatuur

V

Kwaliteitsverbetering van matig geschikt

V

leefgebied
Nieuw leefgebied aanleggen

B

Ettema (2014); Grutters (2013);
Bosman & Struijk (2013); Bakker
(2012); Melchers & Smit (2011); Smit &
Boddeke (zj.); Denton et al. (1997); Van
der Grift et al. (2009)

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Kamsalamander

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Wegvangen en verplaatsen kamsalamander

V

(en eieren)
Afsluiten werklocatie met scherm

V

Gebruik van diervriendelijke apparatuur en

V

aanpassing werkvolgorde
Nieuw leefgebied aanleggen

B

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol

V

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Wegvangen en verplaatsen heikikkers (en

V

Ettema (2014); Janse (2008); Zollinger
& Bosman (2008); Herder (2011)

Heikikker

Herder (2011)

diens eieren)
Gebruik van diervriendelijke apparatuur

V

Nieuw leefgebied aanleggen

B

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Ettema (2014); Bosman & Struijk
(2013); Van der Grift et al. (2009)

werkprotocol
Poelkikker

Werkzaamheden faseren in ruimte en tijd

V

Werkzaamheden buiten de kwetsbare periode

V

Leefgebied ontzien bij werkzaamheden

V

Wegvangen en verplaatsen poelkikkers (en

V

diens eieren)
Afsluiten werklocatie met scherm

V

Gebruik van diervriendelijke apparatuur

V

Kwaliteitsverbetering van matig geschikt

V

leefgebied
Nieuw leefgebied aanleggen

V

Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

Bosman & Struijk (2013); Van der Grift
et al. (2009)

werkprotocol
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2.5

Zoetwatervissen

Resultaat kennistabellen mitigerende maatregelen zoetwatervissen van de soortenstandaard
Soort

Mitigerende maatregel

Bittervoorn

Werkzaamheden uitvoeren buiten de

Mate van Referenties
bewijs
V

kwetsbare periode
Werken met een zonering (werkzaamheden

V

faseren in ruimte en tijd)
Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

(en behoud of herstel onderlinge
verbondenheid)
Realiseren van nieuw leefgebied

V

Aanpassing werkvolgorde of gebruik

V

werkapparatuur
Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

De Bruin & De Vos (2012)

werkprotocol
Kleine

Werkzaamheden uitvoeren buiten de

modderkruiper

kwetsbare periode
Werken met een zonering (werkzaamheden

V
V

faseren in ruimte en tijd)
Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

(of betere verbondenheid)
Realiseren van nieuw leefgebied

V

Aanpassing werkvolgorde of gebruik

V

werkapparatuur
Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

werkprotocol
Grote

Werkzaamheden uitvoeren buiten de

modderkruiper

kwetsbare periode
Werken met een zonering (werkzaamheden

V
V

faseren in ruimte en tijd)
Kwaliteitsverbetering van bestaand leefgebied

V

(en behoud of herstel onderlinge
verbondenheid of onbereikbaarheid van
leefgebied)
Realiseren van nieuw leefgebied (en

V

wegvangen en verplaatsen van grote
modderkruiper)
Aanpassing werkvolgorde of gebruik

V

werkapparatuur
Inschakelen van een soortdeskundige

V

Opstellen en gebruik van een ecologisch

V

De Bruin & De Vos (2012)

werkprotocol
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3

Conclusie

In verhouding tot het aantal vergunningen van de Flora- en faunawet waarin zonder uitzondering
mitigerende (en compenserende) maatregelen zijn opgenomen, is de monitoring van de effectiviteit
van mitigerende maatregelen beperkt tot bijna niet aanwezig. Van veel maatregelen wordt
aangenomen dat ze werken (Vuistregel), maar dit wordt in de praktijk niet of nauwelijks gemonitord.
De bestaande monitoringsonderzoeken zijn veelal anekdotisch van aard en kortdurend in de tijd. Van
twee mitigerende maatregelen, namelijk het aanleggen van nieuw leefgebied bij de rugstreeppad en
kamsalamander, is de effectiviteit bewezen. Maar ook hier blijft de vraag of op langere termijn
– gegeven benodigd onderhoud – de maatregel nog steeds effectief is.
Aanbeveling is om naast de verplichting van mitigerende en/of compenserende maatregelen ook
monitoring verplicht te stellen. Aanvullend daarop wordt ook aanbevolen om verplicht een beheer- en
onderhoudsplan op te stellen dat in de praktijk ook daadwerkelijk dient te worden uitgevoerd.
Overwogen kan worden om bij bepaalde projecten de monitoring van de uitgevoerde mitigerende
maatregel naast professionals ook door meer plaatselijke en regionale deskundigen te laten uitvoeren.
Zoals het inschakelen van regionale natuurnetwerken bij de monitoring. Deze Natuurnetwerken,
bestaande uit vrijwilligers, hebben vaak een grote deskundigheid en betrokkenheid voor hun
onderwerp, zoals vogels, amfibieën, zoogdieren, flora etc., en dat gedurende vele jaren.
Monitoring dient te worden uitgevoerd volgens een vooraf vastgesteld monitoringsprotocol. De
gegevens die hieruit voortvloeien, moeten beschikbaar komen voor analyse van de effectiviteit van de
betreffende mitigerende (en/of compenserende) maatregel. De hieruit opgebouwde kennis dient
beschikbaar te komen voor nieuwe initiatieven.
Bij het monitoren van de effectiviteit van een maatregel dient rekening gehouden te worden met de
aanlegfase (realisatiefase) en de uiteindelijke fase. Veel mitigerende maatregelen horen thuis in de
aanlegfase, zoals werken met schermen om terreinen natuurwaarde vrij te maken en te houden.
Niet alle maatregelen kun je monitoren, bijvoorbeeld ‘Opstellen en gebruik ecologisch werkprotocol’.
Voor deze acties geldt dat handhaving in de praktijk inzichtelijk kan maken of dit ook daadwerkelijk
wordt uitgevoerd, zoals is beschreven in het onderbouwende rapport behorend bij de betreffende
Flora- en faunawet ontheffingsaanvraag, ervan uitgaand dat de uitvoerende partij van een initiatief
– bijvoorbeeld in de bouw – op de ‘werkvloer’ te allen tijde op de hoogte is van het onderbouwende
ecologische rapport en het eventueel daarbij behorende ecologische werkprotocol.
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