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in sloten en op slootkanten
Waterschap Vechtstromen voert sinds
2016, voordat het maaiseizoen begint,
een digitale ﬂora- en faunacheck
uit. Met behulp van gegevens uit de
Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF-gegevens) worden ingeplande
maaimaatregelen gecontroleerd op
de aanwezigheid van beschermde
ﬂora en fauna. Vechtstromen is
hiermee het eerste waterschap dat
maaimaatregelen koppelt aan de
soortlocatie langs de watergang. Het
creëert een dialoog tussen ecologen
en beheerders van het waterschap. De
kans op een probleemloze uitvoering
van maaiwerkzaamheden en de kans
op overleving van beschermde soorten
neemt daardoor toe.

— Rutger Olthof (Vechtstromen)

> Sinds 2007 is de gedragscode Flora- en faunawet
van kracht. Deze gedragscode is door de Unie
van Waterschappen ontwikkeld en geeft aan
hoe werkzaamheden uitgevoerd mogen worden,
opdat een vrijstelling voor de onthefﬁngsplicht

geldt. De uitdaging is om watergangen op de
hoogst haalbare ecologische wijze te maaien, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid
en agrarische functie. De digitale ﬂora- en faunacheck in het onderhoudsprogramma ‘Gisratio’ is
een effectief middel om rekening te houden met
de aanwezige ﬂora en fauna.
Waterschap Vechtstromen maakt hiervoor
gebruik van het onderhoudsprogramma Gisratio,
een softwareprogramma wat gebruikt maakt van
geograﬁsche data doordat het een directe link
heeft met het geograﬁsche informatiesysteem
ArcGis. In samenwerking met RPS advies- en ingenieursbureau en Nieuwland Geo- Informatie is in
2016 bij Vechtstromen de Flora- en Faunamodule
geïntroduceerd. Deze digitale module is een extra
functie van het huidige onderhoudsprogramma
Gisratio. De Flora- en Faunamodule-module
maakt het mogelijk om te controleren of er mogelijke conﬂicten ontstaan tussen de aanwezigheid
van beschermde ﬂora en fauna en de ingeplande
onderhoudsmaatregelen. Naast Vechtstromen zijn
er twee andere waterschappen die gebruikmaken van deze digitale ff-check in Gisratio. Deze
waterschappen controleren alvorens het uitvoeren, hun ingeplande onderhoudsmaatregelen op
aanwezige ﬂora- en faunasoorten. Deze controle
kan op kantoor achter de computer worden uitgevoerd. Dit bespaart veel tijd en daardoor kosten in
vergelijking met een validatie in het veld. Door de
grote hoeveelheid aan soortwaarnemingen en de
grootte van de gebieden is het zeer onpraktisch
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Een digitale ﬂora- en
faunacheck bij maaibeheer

en erg tijdrovend om alles in het veld te valideren. Tijdens de digitale ff-check wordt er automatisch gekeken of de maatregelen plaatsvinden
binnen de kwetsbare periode van de aangetroffen
soort. Buiten deze kwetsbare periode zijn soorten
bijvoorbeeld in staat te vluchten, of is er elders
geschikt leefgebied aanwezig. Hierdoor komt
de staat van instandhouding niet in het geding.
Vechtstromen heeft een extra stap aan deze
ff-check toegevoegd en is hiermee het eerste waterschap die de onderhoudsmaatregelen koppelt
aan de habitatvoorkeur van de soort. Maaimaatregelen worden getoetst op twee punten: vallen
ze binnen de kwetsbare periode van een soort en
vinden ze plaats op een voor de soort kwetsbare
locatie langs de watergang. Wanneer dit het geval
is, gaan de alarmbellen in Gisratio rinkelen en
komen conﬂicten aan het licht.

Een goede voorbereiding
Voorbereiding is noodzakelijk voor een ff-check:
1. Alleen beschermde en in het werkgebied voorkomende soorten worden meegenomen. Deze
selectie bestaat bij Vechtstromen uit Tabel 2
en Tabel 3 soorten van de Flora- en faunawet
en uit Rode lijst- en aandachtsoorten. Deze
aandachtsoorten zijn speciﬁeke soorten die
Vechtstromen hanteert.
2. Er is een selectie van water- en rietgebonden
vogelsoorten toegevoegd omdat deze habitat
gebonden zijn en extra gevoelig zijn voor
habitatverlies. Voor elk van deze soorten is
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3. Het gehele proﬁel van de watergang wordt
onderverdeeld in het maaien van 1) de bodem,
2) het nat talud, 3) het droog talud en het 4)
onderhoudspad (foto 1). Aan de hand van deze
verdeling worden maaimaatregelen en de te
beschermen soorten ingedeeld zoals hieronder
beschreven wordt.
De bodem en het nat talud tezamen worden het
‘nat proﬁel’ genoemd. Voor de bij 1 en 2 meegenomen ﬂora- en faunasoorten is bepaald op
welke van deze vier locaties langs de watergang
de soort zich kan bevinden. Daarnaast wordt voor
de maaimaatregelen vastgesteld in welk gedeelte
van de watergang deze uitgevoerd worden. Voor
enkele soorten is het erg van belang of de teen
(foto 1) van de watergang mee wordt gemaaid of
blijft staan. Daarom is er voor elke maaimaatregel ook vastgesteld of deze de teen mee maait of
niet. De teen van de watergang is bijvoorbeeld
een belangrijk refugium en voortplantingsgebied
voor veel libellen en vissoorten. Op deze manier
worden de juiste beheersmaatregelen gekoppeld
aan de juiste soorten.

De boomkikker en de groene glazenmaker
De boomkikker (Hyla arborea) is voor de voortplanting afhankelijk van water met een goed
ontwikkelde oever- en watervegetatie waar de
vrouwtjes hun eitjes kunnen afzetten. Tevens is
deze oever- en watervegetatie van belang voor de
overleving van de larven. Naast de voortplanting
vervult ook de overwintering een belangrijke rol.
Hierdoor heeft de boomkikker twee verschillende
kwetsbare perioden in twee verschillende delen
van de watergang. De voortplantingsperiode
duurt van maart tot en met augustus waarbij de
voortplanting plaatsvindt in het natte proﬁel van
de watergang. De overwintering vindt normaliter plaats tussen november tot half februari
op beschutte plaatsen zoals holen in de grond,
boomholtes en onder bladeren. Om verstoring
tijdens de winterrust te voorkomen wordt het
afgeraden om bosjes in deze periode te schonen.
Daarom wordt ervan uitgegaan dat maaimaatregelen die plaatsvinden op het droge talud en het
onderhoudspad schadelijk kunnen zijn voor de
boomkikker.
Een tweede voorbeeld betreft de groene glazenmaker (Aeshna viridis). Deze libel is gedurende het
hele jaar afhankelijk van krabbenscheer voor de
ei-afzet en tevens voor de overwintering van de
eitjes. Verder is de groene glazenmaker gedurende
zijn vliegtijd (juni tot en met september) gebaat
bij goed ontwikkelde oevervegetatie. Hier kunnen
ze onder andere jagen en schuilen. Maaimaatregelen die plaatsvinden op deze locaties en in de
voorgenoemde perioden vormen een conﬂict.
Deze extra toegevoegde stappen voorkomen dat
Gisratio met een bulk aan niet relevante conﬂicten komt. Een voorbeeld van een niet relevant
conﬂict is het maaien van het droog talud met de
aanwezigheid van de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis). Het maaien van het droog talud
verstoort niet het leven in de watergang waar de
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het maaien van het droog talud geen conﬂict
op met deze vissoort. Zo kan een groot deel van
deze niet relevante conﬂicten worden uitgeﬁlterd
door het programma vooraf te vertellen welke beheersmaatregelen daadwerkelijk schade kunnen
aanrichten aan een beschermde soort.

Gebruik NDFF-gegevens
De verspreidingsgegevens die voor de digitale
ff-check nodig zijn, komen uit de NDFF en zijn
eigen waarnemingen. Deze verspreidingsgegevens
worden door Vechtstromen zelf geanalyseerd
voordat ze gebruikt worden voor de ff-check.
Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of het een
vogel is die toevallig voorbij kwam of dat het
een groeiplaats van een beschermde plant is. Het
is van belang dat de NDFF-gegevens zo volledig
mogelijk zijn. Het waterschap is verplicht om verspreidingsgegevens te gebruiken die voldoende
dekkend en actueel zijn. Voor de ﬂora worden
normaliter gegevens opgehaald van de afgelopen
tien jaar en voor de fauna is dit vijf jaar, conform
de wettelijke eisen. Om ook rekening te houden
met gebieden waar soorten in het verleden voorkwamen, worden ook waarnemingen gebruikt die
ouder zijn dan vijf en tien jaar. Daar komt bij dat
waterschap Vechtstromen niet elk jaar opnieuw
de groei- en standplaatsen monitort van de ﬂora
en fauna, omdat dit praktisch niet haalbaar en erg
duur is. Hierdoor zijn we afhankelijk van externe
waarnemingen en blijven relatief veel huidige
soortlocaties onderbelicht. Wanneer er jaarlijks
gemonitord zou worden, mis je in verhouding
veel minder soortlocaties. De vraag is echter: hoe
ver ga je terug in de tijd? In principe blijft een
geschikt habitat zijn geschikte functie behouden,
mits er geen drastische ingrepen worden gedaan
die het ecosysteem uit balans brengen. Er is gekozen om voor de ﬂora verspreidingsgegevens van
de afgelopen twintig jaar te gebruiken en voor de
fauna de afgelopen tien jaar op te vragen, omdat
de hoeveelheid aan gegevens in deze perioden
nog te verwerken is. Tevens is het grondgebruik
in het stroomgebied de laatste twintig jaar vrijwel
onveranderd gebleven, waardoor waarnemingslocaties van twintig jaar en recenter hoogstwaarschijnlijk nog steeds geschikte leefgebieden
vormen. Voor fauna is voor een periode van tien
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zich actief kan verplaatsen. Planten zijn standvastiger en minder mobiel en zullen daardoor
voor een langere periode op dezelfde groeiplaats
voorkomen.
Er zijn alleen beschermde planten- en diersoorten gebruikt in de ﬂora- en faunacheck. Het is
natuurlijk ook mogelijk om doelsoorten mee te
nemen die niet via de Flora- en Faunawet worden
beschermd. Een volgende selectie die heeft plaatsgevonden betreft het onderscheid in mobiele
(fauna)soorten en minder mobiele soorten. Voor
de mobiele soorten (vogels en libellen) zijn we
vooral geïnteresseerd in het behouden van voorplantingsgebieden en nemen we, mits dit mogelijk is, alleen voortplantingsstadia en kenmerken
mee. Deze stadia en gedragskenmerken geven
de locaties aan die van belang zijn gedurende de
eerste jaren van een soort.
Flora en fauna waarnemingen kunnen op
meerdere manieren worden ingevoerd in de
NDFF. Locaties worden meestal doorgegeven in
kilometer-hokken (1x1 km), uurhokken (5x5 km)
en in minder vaak als speciﬁeke puntlocaties en
daardoor is de exacte locatie voor deze soorten
niet te bepalen. Daarom worden alle waarnemingen die zijn ingevoerd in hokken groter dan
10.000 m2 vanwege hun onbruikbaarheid verwijderd. De nauwkeurigheid van de soortlocatie is
namelijk dermate klein dat de afwijking van de
exacte locatie te groot wordt. Het is daarom niet
mogelijk om voor deze waarnemingen te bepalen
welke onderhoudsmaatregelen schadelijk kunnen
zijn.
Het waterschap neemt het beheer van en rondom
de watergangen voor haar rekening. Hierbij
hoeven we enkel rekening te houden met soorten
die zich in en langs watergangen, vijvers of
retentiegebieden bevinden. Daarom nemen we
alleen de soorten mee die zich binnen een straal
van tien meter van de watergang bevinden. Deze
handeling wordt uitgevoerd door in ArcGis een
buffer van tien meter rondom alle watergangen te
plaatsen. Deze soorten kunnen namelijk schade
ondervinden van maaiwerkzaamheden.
Voor de digitale ff-check blijf je grotendeels afhankelijk van verspreidingsgegevens uit de NDFF.
Een goede analyse van de NDFF-gegevens blijft

Verdeling van maailocaties langs de watergang

Waar watergangen
voorheen rigoureus
geschoond werden,
blijft nu waar
mogelijk gefaseerd
vegetatie staan.
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daarom essentieel. Er zullen altijd onderbelichte
gebieden zijn waarvan weinig of geen waarnemingen zijn. Het meenemen van oudere verspreidingsgegevens kan het probleem van deze witte
gebieden deels verhelpen, doordat relatief veel
groei- en standplaatsen worden meegenomen. Bij
twijfel over het voorkomen van de soort wordt de
soort als ‘aanwezig’ opgenomen of wordt er nader
onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid uit te
sluiten. Een veldinventarisatie voorafgaand aan
het maaien, kan een middel zijn om de aanwezigheid uit te sluiten. Verder is de ‘man op de
maaimachine’ alert op aanwezige ﬂora en fauna.
Mogelijk wordt de huidige interne maai-app van
Vechtstromen in de toekomst uitgebreid met een
functie die helpt bij de herkenning van beschermde ﬂora- en faunasoorten. De app kan foto’s tonen
zoals de plant eruitziet in haar omgeving evenals
close-up foto’s met typische kenmerken. Mede
hierdoor kunnen soorten makkelijker herkent
worden in het veld.

Voordelen van deze ﬂora- en faunatoetsing
Na het uitvoeren van de ﬂora- en faunacheck in
Gisratio, komen de conﬂicten automatisch aan
het licht. Een conﬂict wil zeggen dat beschermde
soorten mogelijk schade kunnen ondervinden
van het uitvoeren van de beheermaatregelen.
Vervolgens heeft het waterschap de mogelijkheid
om de ingeplande beheersmaatregelen uit te
stellen of op een ecologisch verantwoorde manier
toe te passen. Ecologen en beheerders gaan met

elkaar om tafel om samen tot een goede afweging
te komen van waterhuishoudkundige risico’s
versus kosten en ecologische waarden. Elke
watergang is anders en niet alle conﬂicten zullen
met dezelfde maatregel op te lossen zijn. Daarom
worden conﬂicten situatie-speciﬁek benaderd en
zijn gebiedskennis en ervaring erg belangrijk. Een
gebiedsbeheerder heeft deze kennis en ervaring
en door deze te delen met ecologen komt men
tot nieuwe inzichten. Een ecoloog kan op zijn
beurt de ecologische kennis delen en toelichten.
Op deze manier trekken beheerders en ecologen
binnen de organisatie gezamenlijk op om tot een
zo verantwoord mogelijk beheer te komen. Een
veel voorkomende oplossing ligt in een gefaseerd
maaibeleid. Waar watergangen voorheen rigoureus geschoond werden, blijft nu waar mogelijk
gefaseerd vegetatie staan (zie foto hier boven).
Door gefaseerd te maaien blijft er gedurende het
hele jaar leefgebied aanwezig waar plant en dier
van proﬁteren. Andere oplossingen liggen vaak in
het uitstellen van de maaironde om zo soorten te
ontzien. Zo wordt er op plaatsen waar de steenanjer (Dianthes deltoides) voorkomt gemaaid vanaf
oktober, wanneer de plant is uitgebloeid en reeds
zaad heeft gezet (zie foto pagina 13). Op locaties
waar dit qua waterveiligheid niet mogelijk is,
probeert Vechtstromen de soort alsnog te ontzien
door selectief te maaien. Hierbij laten we enkel
de desbetreffende soort tijdens het maaien staan
en de soort alsnog kans krijgt om zaad te zetten.

Waterveiligheid heeft prioriteit
Dankzij de digitale ff-check kunnen, voordat het
maaiseizoen begint, conﬂictwatergangen besproken worden en oplossingen bedacht worden
zodat tijdig kan worden gehandeld om de soorten
te beschermen. Door de extra controle die Vechtstromen heeft uitgevoerd, blijven ons veel niet relevante conﬂicten bespaart en kan Vechtstromen
de daadwerkelijke conﬂicten direct aanpakken en
meenemen in het beheer. Daarnaast is het belangrijk om er bewust van te zijn dat waterveiligheid
de prioriteit heeft. Het zal dan ook niet altijd
mogelijk zijn om aangepast beheer te voeren. Het
gaat erom dat je een goed verhaal hebt en dat het
waterschap kan verklaren waarom ze bepaalde
handelingen wel of juist niet uitvoeren.
Het waterschap laat op deze manier zien dat
het zorgvuldig te werk gaat. Het is bovendien
een middel waarmee het waterschap aan kan
tonen dat het (wettelijk gezien) rekening houdt
met de aanwezige ﬂora- en faunasoorten. Een
uitgevoerde maatregel waarvoor het waterschap
geen goede verklaring kan geven, kan rekenen op
weerstand. Wanneer het waterschap kan onderbouwen waarom het voor een bepaalde aanpak
gekozen heeft, kan het rekenen op meer begrip.
De kans op een probleemloze voortgang van de
uitvoering van maaiwerkzaamheden en de kans
op overleving van beschermde soorten neemt
daardoor toe.<
r.olthof@vechtstromen.nl
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