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GEDRAGSCODE ZORGVULDIG NATUURBEHEER

Definities
In deze gedragscode wordt verstaan onder:
Aannemer:

de persoon die optreedt als vertegenwoordiger van het bedrijf dat
de onderhoudswerkzaamheden en of projecten in opdracht van
Dow Benelux B.V. uitvoert en die leiding geeft aan de
werkzaamheden.

Natuur:
Dow Benelux
Terneuzen,

Geïnventariseerde beschermde natuurwaarden op het terrein van
als beschreven in Flora- en Faunaonderzoek Industrieterrein Dow
dd. 11 oktober 2005, zie bijlage 1.

Eigenaar:

degene die daartoe bevoegd opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden

Industrieterrein Dow: Nieuw Neuzenpolder, zie bijlage 2
Bos;

Groengordel ten oosten en zuiden van het Dowterrein (NieuwNeuzenpolder)

Regulier beheer
en onderhoud:

Werk aan sloten, wegen, spoorwegen, bermen, bos en velden.

Bestendig gebruik:

Jarenlange activiteiten die samenhangen met werkzaamheden
eigen aan een chemische fabriek

Ruimtelijke
Ontwikkeling en:
Inrichting

Klein of grootschalige projecten of activiteiten

Andere activiteiten:

Activiteiten waarvoor een MER procedure verplicht is

Beschermde soorten:Tabel 2 en 3 Flora- en Faunawet en Rode Lijst soorten
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NOODZAKELIJKE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN.
De gedragscode is opgesteld om te waarborgen dat er zorgvuldig wordt omgaan met de
beschermde soorten waar het gaat om regulier beheer en onderhoud en ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting. De belangrijkste activiteiten bestaan uit:
•

•

•

•

•

Maaiactiviteiten.
Voor het gehele Dow industrieterrein geldt dat het maaien van gras niet alleen
gewenst is maar uit oogpunt van veiligheid voor een chemische industrie
noodzakelijk. Mogelijk brandgevaar door het ontstaan van hooivorming wordt op
die manier voorkomen. Tevens bevinden zich in bermen op verschillende
plaatsen brandbestrijdingsmiddelen die te allen tijde bereikbaar moeten zijn.
In de beboste groenstrook die het Dow terrein aan de zuidzijde begrensd, ligt
een ondergrondse leidingstraat. Deze leidingstraat moet toegankelijk blijven voor
de aanleg van eventuele nieuwe leidingen maar ook in verband met visuele
inspecties. Om die reden is de leidingstraat niet met bomen beplant maar
afgedekt met een grasstrook. In verband met de visuele inspecties die nodig zijn
i.v.m. veiligheid wordt de grasstrook periodiek selectief gemaaid.
Sloten worden regelmatig gemaaid en opgeschoond in verband met een goede
afvoer van hemel- en oppervlaktewater.
Verwijderen van bos- en rietachtige aanwas.
Op verruigde velden hebben zich orchideeën ontwikkeld. Deze orchideeën
dreigen overwoekerd te worden door bos- en rietachtige aanwas. Om te
voorkomen dat de orchideeën worden overwoekerd wordt de bos- en rietachtige
aanwas selectief verwijderd.
Ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting
Een reeks van activiteiten en projecten is inherent aan een dynamisch chemisch
bedrijf. Projecten en activiteiten zullen worden getoetst aan de geïnventariseerde
beschermde soorten en er zal een beoordeling worden gemaakt of het project of
de activiteit invloed heeft op de beschermde soorten.
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ZORGVULDIG HANDELEN
Bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden wordt de benodigde
zorgvuldigheid in acht genomen. Daarbij worden de hierna volgende gedragslijnen
nageleefd, behoudens voor zover het gaat om;
• Inventarisatiewerkzaamheden
• Bestendig gebruik
Maatregelen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden, waaronder onderhoudswerkzaamheden en projecten.
1. De eigenaar zorgt ervoor dat voor de aanvang van de werkzaamheden de
aanwezige beschermde flora- en fauna elementen die bij het uitvoeren van de
werkzaamheden moeten worden ontzien of beschermd op een deskundige wijze
worden geinventariseerd.
2. De eigenaar 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 natuurbeheer.
3. De eigenaar 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. Deze
afspraken worden vastgelegd in de checklist zorgvuldig natuurbeheer, die voor
aanvang van het werk door of namens de eigenaar en de aannemer wordt
ondertekend.
4. De gedragscode maakt onderdeel uit van het onderhoudscontract van Dow met
de onderhoudsaannemer van de groenvoorzieningen.
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 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.

Maatregelen tijdens de uitvoering van werkzaamheden
Geen werkzaamheden:
7. In de periode van 15 maart tot 15 juli worden geen werkzaamheden uitgevoerd
in het bos en gebieden waarin zich broedende vogels bevinden. Tevens geldt
dat er geen verstoring mag zijn van broedende vogels.
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8. Bij werkzaamheden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een vaste
infrastructuur van wegen, paden of sporen.
Bijzondere bomen
9. Bij bewoonde roofvogelhorsten worden in de periode 15 maart tot 15 juli binnen
een straal van ten minste vijftig meter geen vellingen uitgevoerd. Buiten de
genoemde periode worden horstbomen ontzien en gespaard.
10. Bomen waarin holen, spleten of rottingsgaten zijn vastgesteld worden niet
geveld tenzij dit onontkoombaar is.

Uitzonderingen
11. Wanneer in verband met calamiteiten of in het belang van de veiligheid
onverwachts werkzaamheden moeten plaatsvinden die geen uitstel kunnen
velen, worden daarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk de gedragsregels van
deze gedragscode in acht genomen.
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12. Voorzorgsmaatregelen regulier beheer en onderhoud
VoorzorgsLocatie
Soort
Frequentie
Maatregel
onderhoud
Geen speciale Rand rondom Maaien
1x per jaar
voorzorgsmaat terrein veld
regelen nodig
zuid 10e straat
Selectief
maaien i.v.m.
bescherming
orchissen
Tabel 2 F&F
wet
Locatie wordt
gemarkeerd
i.v.m.
beschermde
rietorchis
Selectief
maaien i.v.m.
broedseizoen
Selectief
maaien i.v.m.
vlinders
Verruiging
selectief
verwijderen
i.v.m.
bedreiging
orchissen

Bijzonderheden
Vrijhouden i.v.m.
brandbestrijdings
voorzieningen
Maaisel afvoeren
Elk jaar 50%
oppervlak maaien
Maaisel afvoeren

Terrein veld
Maaien
e
zuid 10 straat

1x per twee
jaar

Locatie
Rietorchis AD
tankenpark

Maaien

1x per jaar in
september

Maaisel afvoeren

Sloten

Maaien

2x per jaar

Grasstrook in
groenstroken

Maaien

2x per jaar

Rietstroken
Maaien
terrein veld
zuid 10e straat

Alleen bij
verbossen
maaien

Niet maaien van
15 maart tot 15
juli
Wisselend 20%
oppervlakte niet
maaien
Maaisel afvoeren
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13 In de graafvergunning van Line registration is een natuurbeheerchecklist
opgenomen.
14. Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door een onderhoudsaannemer moeten
worden afgestemd op de gedragscode

Bijzondere aandachtspunten
15. Indien het terrein veld zuid 10e straat bouwrijp gemaakt moet worden zal
conform de natuurwetgeving overwogen worden of natuurcompensatie
noodzakelijk is. Ingeval compensatie noodzakelijk is dan zijn er de volgende
compensatiemogelijkheden; Mitigerende maatregelen, compenserende
maatregelen op eigen terrein bv. Oostbos plus naastgelegen veld,
biotoop/fosfaat onderzoek, sloot naast fietscorridor Mosselbanken zuid.(is
recent gemaaid verruigd anders teveel) of compenseren buiten het terrein.
16. Controleren of jong geboren bergeenden op de Mosselbanken het openwater
kunnen bereiken door de aanwezige terreinafzetting. Eventueel de mazen van
de omheining plaatselijk vergroten.
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CHECKLIST ZORGVULDIG NATUURBEHEER
Deze checklist wordt een week voor aanvang van de werkzaamheden door de eigenaar
ingevuld en ondertekend. Ook de aannemer ondertekent als blijk van ontvangst,
kennisname en akkoord. De checklist wordt in twee-voud opgemaakt; eigenaar en
aannemer behouden elk een getekend exemplaar.

Elementen die worden
gespaard en ontzien
Moeraswespenorchis

Gemarkeerd op
inrichting
locatieplan
Veld zuid 10e straat

Bijenorchis

Veld zuid 10e straat

Rietorchis

Veld zuid 10e straat
Tankenpark AD
area
Grasstrook in
Groenstrook
Mosselbanken

Gemarkeerd

Mosselbanken
Braakmansteiger
LPG tank
Mosselbanken
Nest in Esboom
Groenstrook
Nest in Groenstrook
Mosselbanken
Groenstrook
Mosselbanken
Veld zuid 10e straat

Mosselbanken
Braakmansteiger
LPG tank
Mosselbanken
Esboom
Groenstrook
Groenstrook
Mosselbanken

Grote keverorchis
Breedbladige
wespenorchis
Slechtvalk
Torenvalk

Sperwer
Ransuil
Groene specht
Veldleeuwerik
Graszanger
Meeuwenkolonie
Ondergrondse
woelmuis

Tankenpark Herbert
Dowweg Noord
Boerderij Tax dept.

Aangewezen en
gemarkeerd in het
terrein

Mosselbanken

Bijzonderheden

Maaien
september
Maaien
september
Maaien
september
Maaien
september
Geen
Nesten sparen
Nesten sparen

Nesten sparen
Nesten sparen
Broedtijd ontzien
Broedtijd ontzien
Gefaseerd
maaien
Broedtijd ontzien
Onderhoud
zoals nu
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