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1
1.1

Inleiding
Drinkwaterbedrijven en de Flora- en Faunawet

De Nederlandse waterleidingbedrijven bezitten aanzienlijke oppervlaktes grond waar veel
beschermde planten- en diersoorten voorkomen. Veel waterwingebieden zijn natuurgebieden
en vele zijn aangewezen als Natura 2000 gebied. Bij het uitvoeren van werkzaamheden in een
dergelijk gebied krijgt een bedrijf al gauw te maken met de Flora- en Faunawet. De Flora- en
Faunawet heeft tot doel het waarborgen van duurzame instandhouding van planten- en
diersoorten in Nederland. De Flora- en Faunawet kent een aantal verboden (artikel 8 t/m12),
zo verbiedt het onder meer het beschadigen van beschermde planten, het verstoren of
verwonden van beschermde diersoorten en het verstoren en beschadigen van hun nesten of
vast verblijfplaatsen.
De Flora- en Faunawet schetst ook een aantal voorwaarden waaronder bepaalde activiteiten –
denk aan werkzaamheden – wel mogen plaatsvinden (artikel 75). Die voorwaarden zijn streng
als de activiteiten ingrijpend zijn en als deze activiteiten een bedreiging vormen voor het
voortbestaan van beschermde soorten in Nederland. Ook kent de wet een algemene zorgplicht
(artikel 2), dit houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wilde
voorkomende dieren, planten en hun leefomgeving. De uitwerking van de algemene zorgplicht
komt in paragraaf 2.5 aan de orde.
1.2

Soortenbescherming en de gedragscode

De regels over het werken met de Flora- en Faunawet blijken in de praktijk nogal eens te leiden
tot hoge administratieve lasten, onder andere omdat voor terugkerende
onderhoudswerkzaamheden steeds opnieuw een ontheffing moet worden aangevraagd. Op 23
februari 2005 is de zogenaamde “AMvB artikel 751” van de Flora- en Faunawet in werking
getreden, dit besluit staat bekend als het vrijstellingenbesluit. Het vrijstellingenbesluit regelt
dat het in een aantal gevallen niet meer nodig is een ontheffing aan te vragen, zoals bij het
bestrijden van mollen. Ook introduceert het vrijstellingenbesluit een nieuw instrument voor de
bescherming van soorten: de gedragscode.
Een gedragscode beschrijft voor een aantal werkzaamheden gedragsregels die voldoende
bescherming bieden aan flora en fauna. Indien gewerkt wordt volgens de gedragscode geldt
een vrijstelling van de ontheffingsplicht op basis van de Flora- en Faunawet. Dit document
presenteert de gedragscode Flora- en Faunawet voor de drinkwaterbedrijven in Nederland.
1.3

Doel van de gedragscode

De ‘gedragscode Flora- en Faunawet voor drinkwaterbedrijven’ stelt de drinkwaterbedrijven in
staat gebruik te maken van de mogelijkheden die het vrijstellingenbesluit biedt. De
gedragscode biedt de waterleidingbedrijven de mogelijkheid om bepaalde activiteiten uit te
voeren zonder telkens daarvoor een (afzonderlijke) ontheffing aan te vragen. In de
gedragscode staat beschreven hoe schade aan beschermde dieren en planten wordt voorkomen
of tot een minimum wordt beperkt. Handelen conform de gedragscode is alleen vereist op
plaatsen waar beschermde soorten van tabel 2 en 3 voorkomen (bijlage 1). De zorgplicht dient
te alle tijden in acht genomen te worden, zie paragraaf 2.5.

1 Bedoeld wordt de inwerkingtreding van het Besluit van 10 september 2004, houdende wijziging van een aantal maatregelen van
bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en Faunawet en enkele andere wijzigingen.

Gedragscode Flora- en Faunawet voor drinkwaterbedrijven
© KWR
-5-

KWR08.090

Feitelijk hanteren drinkwaterbedrijven al een werkwijze waar rekening wordt gehouden met
de gevolgen voor natuur (ecologisch beheer). In de gedragscode is veelal de huidige werkwijze
beschreven. Met de gedragscode geven de bedrijven aan hoe de bescherming vanuit een eigen
verantwoordelijkheid en op een eigen wijze wordt opgepakt. Naast de productie van goed
drinkwater is natuurbeheer voor waterleidingbedrijven een belangrijke taak. De gedragscode
bevordert de structurele inbedding van soortenbescherming in de bedrijfsvoering van
waterleidingbedrijven. Kosten en risico’s kunnen bespaard worden en de kans op een
probleemloze voortgang van de werkzaamheden neemt toe.
1.4

De totstandkoming van deze gedragscode

De gedragscode is tot stand gekomen dankzij een gezamenlijke inspanning van alle
waterleidingbedrijven in Nederland. Vewin heeft KWR de opdracht gegeven de gedragscode
te schrijven. De gedragscode is geschreven in nauwe samenwerking met een werkgroep waarin
alle waterleidingbedrijven vertegenwoordigd waren. Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat de
gedragscode een toepasbaar product is geworden dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. De
werkgroep bestond uit: E. Stultiens (WML), M. van Tweel (Vitens), R. van Oers (Brabant
water), J. van Wesel (Evides), G. Grakist (Oasen), P. Bartelds (WMD, ook namens WBG) en J.
Rook (Waternet , ook namens DZH en PWN).
1.5

Indeling van beschermde soorten

Naar aanleiding van het vrijstellingenbesluit zijn drie categorieën beschermde soorten
aangewezen. Deze zijn te vinden in de tabellen 1 tot en met 3 in bijlage 1. Het gaat in alle
gevallen om in Nederland of Europa zeldzame, kwetsbare of bedreigde planten- en
diersoorten. Doorgaans komen deze soorten slechts op specifieke plekken voor, maar sommige
soorten hebben een brede, diffuse verspreiding, zoals de bittervoorn in poldersloten en het
bermpje in stromende wateren. Alleen voor de soorten in tabel 2 en 3 is een gedragscode nodig.
Alle in het wild levende vogels hebben in het vrijstellingenbesluit dezelfde status als soorten
van tabel 2.
Tabel 1 – Algemene soorten
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Voor de werkzaamheden die te
karakteriseren zijn als bestendig beheer en onderhoud (zie paragraaf 2.2) of ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Deze soorten vallen
dus buiten de geldigheid van deze gedragscode. Uiteraard geldt wel altijd de algemene
zorgplicht (paragraaf 2.5).
Tabel 2 – Overige soorten: vrijstelling met gedragscode
Het betreft een aantal minder algemene, veelal zeldzame en/of bedreigde soorten waarvoor
een ontheffing vereist is voor schadelijke ingrepen, tenzij gewerkt wordt conform een door de
Minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Alle in het wild levende vogelsoorten hebben
dezelfde status als soorten uit tabel 2. De vrijstelling met een gedragscode is alleen van
toepassing op werkzaamheden die kunnen worden aangeduid als ‘bestendig beheer en
onderhoud’, ‘bestendig gebruik’, of als ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’. Als er een
ontheffing wordt aangevraagd, dan is de zogenoemde lichte toets van toepassing. Dit houdt in
dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort in het werkgebied niet in gevaar mogen
brengen.
Tabel 3 – Strikt beschermde soorten
Het gaat om zeldzame en veelal bedreigde soorten, waaronder de soorten die bescherming
genieten vanuit de Europese Habitatrichtlijn. Voor deze soorten is een ontheffing vereist voor
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mogelijk schadelijke ingrepen, tenzij men werkt met behulp van een door de Minister van LNV
goedgekeurde gedragscode. De gedragscode kan bij deze soorten alleen gelden voor
werkzaamheden die vallen onder ‘bestendig beheer en onderhouden’ ‘bestendig gebruik’. Het
gebruik van een gedragscode is voor de in deze tabel genoemde soorten niet mogelijk bij
werkzaamheden die vallen onder het begrip ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’. In dat
geval moet altijd een ontheffing aangevraagd worden.
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2

Gebruik van de gedragscode

De gedragscode bevat een aantal afspraken voor veel voorkomende werkzaamheden in het
kader van beheer en onderhoud. Voor een vrijstelling van de ontheffingsplicht dient een
waterleidingbedrijf de regels na te leven in de praktijk. Handelen conform de gedragscode is
alleen vereist op plaatsen waar beschermde soorten van tabel 2 en 3 voorkomen (bijlage 1).
Alle in het wild levende vogels hebben dezelfde status als tabel 2 soorten.
De gedragscode legt geen werkwijzen op. Ieder waterleidingbedrijf is vrij om zich te verbinden
met de gedragsregels uit deze gedragscode. Indien een waterleidingbedrijf kiest om niet te
handelen conform de gedragscode en er zijn beschermde soorten (tabel 2 en 3) aanwezig, dan
dient een ontheffing aangevraagd te worden.
2.1

Samenhang met hygiënecode

In de Hygiënecode van de waterleidingbedrijven worden regels genoemd die ook voor de
bescherming van flora en fauna van nut kunnen zijn. Deze regels zijn de standaard voor de
praktijk en worden bij alle werkzaamheden gerespecteerd. De volgende regels hebben een
direct positief effect op de bescherming van soorten:
• Er wordt natuurvriendelijk materieel ingezet en/of een sparende techniek toegepast.
• Indien een boorwagen noodzakelijk is, geldt dat de boorwagen tijdens de uitvoering op een
lekbak (tegen mogelijk olieverlies) geplaatst moet worden.
• Indien bemaling noodzakelijk is, wordt de pomp op een lekbak geplaatst.
• Werkwater wordt niet op de bodem geloosd, maar afhankelijk van de samenstelling op
spoelvijvers of oppervlaktewater. Werkwater wordt geloosd volgens de vigerende
wetgeving en in overleg met de betreffende waterbeheerder.
• Tijdens uitvoering wordt het oppervlak dat gebruikt wordt voor lopen, plaatsen
spoelbakken, opslag materialen en gereedschappen, en gebruik van eventuele machines zo
klein mogelijk gehouden

2.2

Geldigheid bij bestendig beheer en onderhoud

Onder activiteiten die vallen onder ‘bestendig beheer en onderhoud’ worden activiteiten
verstaan die een voortzetting zijn 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 – of er zelfs aan bijgedragen – dat zich beschermde soorten in het
gebied hebben gevestigd. Vaak is er sprake van een beheers- of onderhoudsplan voor langere
termijn. Te denken valt aan maaien om vegetaties in stand te houden, beheer van waterlopen,
of het vellen van bomen in de bosbouw.
Het element bestendigheid is cruciaal. Zodra er grote veranderingen worden doorgevoerd,
zoals toepassing van nieuwe technieken of machines, of ingrijpende maatregelen worden
genomen is er geen sprake meer van bestendig beheer of onderhoud. Omvorming van een
natuurtype door afgraving, afgraven van duinen en op grote schaal plaggen van een heideveld
zijn voorbeelden van activiteiten die niet onder bestendig beheer en onderhoud vallen.
In het kader van artikel 16a van het vrijstellingenbesluit, geldt deze gedragscode voor de
volgende beheerobjecten en werkzaamheden.
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Beheerobject

Werkzaamheden (paragraaf en titel)

Waterwinning

3.1 Uitbaggeren spoelvijver
3.2 Plaatsen peilbuizen, productieputten en
putregeneratie
3.3 Onderhoud pompstation en overige
bedrijfsgebouwen

Leidingen en kabels

3.4 Vervanging op bestaand tracé, inbouw en reparatie

Oppervlaktewater

3.5 Onderhoud beschoeiing, steigers, dammen, sluizen
en duikers
3.6 Schonen van watergangen en maaien van oever
3.7 Baggeren van waterbodems

Houtige vegetatie

3.8 Werkzaamheden aan houtige beplantingen

Faunabeheer

3.9 Populatie van grote grazers beheren
3.10 Onderhoud en plaatsen van hekken, afrasteringen
en wildrasters

Extensief beheer

3.11 Maaien van natuurterrein

natuurterreinen

3.12 Maaien van rietland
3.13 Verwijderen exoten

Gazons, borders, en

3.14 Maaien, verticuteren en inzaaien van cultuur

plantsoenen

grasland
3.15 Schoffelen en aanplanten borders en plantsoenen

Infrastructuur

3.16 Bestrijding van begroeiing en gladheid op wegen
en paden
3.17 Onderhoud van paden en wegen

2.3

Geldigheid bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

De activiteiten die vallen onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’ zijn divers van aard.
Het gaat hierbij doorgaans om ingrijpende veranderingen op grote en kleine schaal die leiden
tot een functieverandering of uiterlijke verandering van het gebied. Activiteiten als
grootschalig plaggen, omvorming van een natuurtype door afgraving, aanleg van wegen,
bedrijventerreinen, pompstations, havens of woonwijken, maar ook de bouw van een schuur of
de verbouwing van een huis vallen onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’.
Op dit moment is de gedragcode nog niet uitgewerkt voor ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting. Deze activiteiten worden in een volgend deel van de gedragscode uitgewerkt.
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2.4

Inventarisatie van beschermde soorten

Indien een activiteit in het kader van beheer en onderhoud gepland staat op een locatie waar
een beschermde soort zich bevindt, moet schade aan het lokale voorkomen van de beschermde
soort worden voorkomen (juridische basis: Flora- en Faunawet). De maatregelen om schade te
voorkomen zijn divers. De activiteit kan uitgevoerd worden in een bepaalde periode waarbij
geen schade zal optreden (bijv. buiten het broedseizoen) of de locatie dient tijdens de
uitvoering beschermd te worden (bijv. afzetting). Als gevolg van deze verplichting dient men
te weten waar een beschermde soort zich bevindt voordat eventuele schade plaatsvindt.
Een inventarisatie dient te beginnen met een quick scan. De quick scan moet uitwijzen of het
terrein en de omgeving geschikt zijn voor het voorkomen van de diverse beschermde soorten.
Via het Natuurloket (www.natuurloket.nl) kan een indruk verkregen worden over de kans van
voorkomen van planten- en diersoorten. Informatie over soorten is te vinden op
www.minlnv.nederlandsesoorten.nl. Voorbeelden: in een weidegebied is het zeer
waarschijnlijk dat broedende vogels voorkomen in een periode tussen 1 maart en 1 september,
of: in sloten met begroeide oevers zal gekeken moeten worden naar beschermde amfibieën en
vissen, maar ook waardplanten van bijvoorbeeld beschermde vlinders.
Als de quick scan uitwijst dat vogels of beschermde soorten mogelijk kunnen voorkomen, dient
er een gedetailleerde inventarisatie voor de te verwachten beschermde soort(groep) uitgevoerd
te worden. De terreineigenaar kan gebruik maken van bestaande soortverspreidingsdatabases
zoals bij verschillende Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) bekend zijn.
Indien een verdere inventarisatie nodig blijkt dan dient de methoden te voldoen aan de eisen
van soortdeskundigen werkzaam bij Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) of
de inventarisatie dient uitgevoerd te worden door een ter zake kundige.
Een ter zake kundige is een persoon die:
• Op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt
(Nederlandse) ecologie en/of;
• Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus en/of;
• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij
de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Das en Boom, VZZ,
RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap,
KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON etc) en/of;
• Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of –bescherming.

PGO’s die benaderd kunnen worden ten behoeve van een inventarisatie zijn:
• de zoogdiervereniging vzz (www.vzz.nl)
• SOVON voor informatie over broed- en wintervogels (www.sovon.nl)
• de vlinderstichting heeft veel informatie over het voorkomen en de bescherming van
vlinders en libellen (www.vlinderstichting.nl)
• stichting Floron heeft deze informatie over planten (www.floron.nl)
• RAVON is er voor reptielen, amfibieën en vissen (www.ravon.nl)
• De stichting European Invertebrate Survey Nederland (EIS) voor libellen, sprinkhanen,
mollusken en ander ongewervelden (www.naturalis.nl/eis)
Over de aard (frequentie, detaillering etc) van een inventarisatie is in de flora- en faunawet
niets opgenomen. Er geldt: voordat een activiteit wordt uitgevoerd, moet bekend zijn of het
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mogelijk schade oplevert voor beschermde soorten. Het is afhankelijk van de soort en het
aantal waarnemingen wanneer gegevens gedateerd zijn. Als er bijvoorbeeld maar één of enkele
waarnemingen van een soort bekend zijn, dan kan het zijn dat de betreffende soort al helemaal
is verdwenen uit het plangebied of dat een soort juist in de actuele situatie het hele plangebied
koloniseert. Om bij initiatieven een goede uitspraak te kunnen doen over de natuurwaarden
van het betreffende plangebied wordt geadviseerd om met veldgegevens te werken die niet
ouder zijn dan vijf jaar. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de soort en het
aantal waarnemingen. De ter zake kundige beoordeelt of de bestaande gegevens nog up-todate zijn of dat er een aanvullende inventarisatie nodig is.
2.5

Zorgplicht

Voor alle soorten is altijd en overal een zekere basiszorgplicht van toepassing; de algemene
zorgplicht zoals die is omschreven in artikel 2 van de Flora- en Faunawet. De zorgplicht is een
algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende
zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren en planten (dus niet alleen
beschermde soorten) en hun leefomgeving.
2.6

Calamiteiten

Wanneer in verband met calamiteiten, in het belang van de algemene veiligheid of het
veiligstellen van drinkwatervoorziening werkzaamheden moeten plaatsvinden die geen uitstel
kunnen velen, wordt daarbij zoveel als redelijkerwijs mogelijk zorgvuldig gewerkt zoals in
deze gedragscode wordt gedefinieerd (hoofdstuk 3). Het gaat bijvoorbeeld om de volgende
situaties:
• Het verhelpen van storingen bij de drinkwaterproductiemiddelen indien die storing de
leveringszekerheid van drinkwater in gevaar brengt. Het kan hierbij onder andere gaan om
calamiteiten bij putten, lekkende leidingen en het spuien van leidingen bij calamiteiten.
• Maatregelen die geen uitstel kunnen velen omdat bij uitstel de functie van het terrein
ernstig in het geding komt.
• Het verhelpen van lekkage aan bedrijfsgebouwen zoals reinwaterkelders.
• Het opruimen van stormhout, of van stervende of dode bomen langs wegen en paden of in
de nabijheid van gebouwen en parkeerplaatsen, waarbij vallend hout schade kan
veroorzaken.
• Het opruimen van strooisel en plantenresten na brand.
• Het herstel van hekwerk na schade door storm, brand of vandalisme, mits acuut herstel
noodzakelijk is vanwege ontsnappingsgevaar voor bijvoorbeeld vee of voor bescherming
van eigendommen.
Bij calamiteiten dient – indien enigszins mogelijk - een ter zake kundige betrokken te worden.
De ter zake kundige (definitie in 2.4) kan adviseren op welke wijze de maatregelen uitgevoerd
kunnen worden zodat schade aan beschermde soorten (zo veel mogelijk) voorkomen wordt. De
genomen maatregelen en de eventuele effecten op beschermde soorten dient goed
gedocumenteerd te worden.
2.7

Ketenverantwoordelijkheid

Indien een aannemer wordt ingeschakeld, dient de beheerder afspraken te maken over de wijze
waarop de aannemer/uitvoerder het werk dient uit te voeren. Uitvoering dient in
overeenstemming te zijn met de gedragscode indien er beschermde soorten aanwezig zijn en er
geen ontheffing is aangevraagd. De afspraken worden vastgelegd. Voor alle gevallen geldt dat
de aannemer/uitvoerder verantwoordelijk is voor een goede invulling van de algemene
zorgplicht tijdens de uitvoering. De beheerder dient de aannemer/uitvoerder hierop te wijzen.
De aannemer/uitvoerder zorgt ervoor dat de werkzaamheden conform de vastgelegde
Gedragscode Flora- en Faunawet voor drinkwaterbedrijven
© KWR
- 12 -

KWR08.090

afspraken plaatsvinden en dat zijn personeel en eventuele onderaannemers daarover wordt
geïnstrueerd.
Indien de beheerder zelf het werk uitvoert, wordt ook vastgelegd dat de beheerder volgens de
gedragscode gaat werken.
2.8

Checklist en verslaglegging

De beheerder en de aannemer/uitvoerder zijn verantwoordelijk voor de rapportage van de
uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. eventuele controle door de handhavende instantie.
Voor aanvang van de werkzaamheden vult de beheerder de checklist in van bijlage 2, zowel de
beheerder als de aannemer/uitvoerder tekenen de checklist. De ondertekende checklist dient
aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De checklist bevat de volgende
elementen:
• Vastleggen van de locaties van eventuele broedende vogels of tabel 2 of 3 soorten, in te
vullen door beheerder.
• Afspraken over planning en uitvoering van de werkzaamheden
• Indien van toepassing de gekozen voorzorgsmaatregelen, inclusief een motivatie voor
de gekozen voorzorgmaatregelen, in te vullen door beheerder
De beheerder en de aannemer/uitvoerder zijn verantwoordelijk voor de verslaglegging van de
uitvoering van de werkzaamheden. Indien alles gelopen is zoals gepland kan de verslaglegging
kort gehouden worden. Indien er afwijkingen zijn geconstateerd tijdens uitvoering, dienen
deze te worden vastgelegd. Hierbij dient dan ook te worden aangegeven welke maatregelen
zijn getroffen en op welke wijze eventuele schade is hersteld of gecompenseerd. Afwijkingen
van in de gedragscode beschreven maatregelen vallen echter alleen onder de reikwijdte van de
goedkeuring, wanneer in de rapportage de volgende zaken gemotiveerd worden:
• Waarom het in dit concrete geval niet mogelijk is, of, gelet op de negatieve effecten voor de
betreffende soort, niet wenselijk is te handelen volgens de gedragscode;
• De gekozen alternatieve werkwijze voor de betreffende soort minimaal hetzelfde effect
heeft als de in de gedragscode beschreven maatregelen, dan wel een gunstiger effect heeft.
• De afwijkingen dient door een ter zake kundige gemotiveerd te worden en dient te allen
tijden beschikbaar te zijn ten behoeve van het toezicht op de naleving van de wet. Indien
afwijkingen niet aan deze voorwaarden voldoen, dient op de grond van artikel 75 van de
Flora- en faunawet alsnog een ontheffing te worden aangevraagd.
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3

Risicominimalisatie per activiteit

Dit hoofdstuk geeft per activiteit aan hoe schade aan beschermde soorten kan worden
voorkomen. Onderstaande zaken dienen voor aanvang van alle activiteiten beschouwd te
worden:
•

Veel schade kan voorkomen worden door uitvoering in een bepaalde periode van het jaar
te laten plaatsvinden. De voorkeursperioden worden per activiteit genoemd en samengevat
in de kalender in bijlage 3. De kalender geeft slechts een indicatie, de aangegeven gunstige
en ongunstige perioden dienen als richtlijnen te worden beschouwd.

•

Het broedseizoen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de voorkeursperiode. In de
Flora- en Faunawet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen. Sommige
vogelsoorten, zoals de Blauwe reiger en de Bosuil, beginnen al in februari te broeden en
bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. De meeste vogels in dorpen, steden en
bossen broeden echter ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere
watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus. Behulpzaam bij het bepalen van
het broedseizoen kunnen zijn: de kalender voor broedende vogels op de bijgevoegde CD
ROM, de website van het Ministerie van LNV (www.minlnv.nl) of SOVON
(www.sovon.nl).

•

De voorzorgsmaatregelen voor de bescherming van waardplanten zijn alleen noodzakelijk
als soorten van tabel 2 en 3 aanwezig zijn die gebruik maken van de betreffende
waardplanten.

•

Als maatregel om schade te voorkomen wordt vaak genoemd ‘houd voldoende afstand om
verstoring te voorkomen’. In bijlage 4 staat hoeveel meter afstand wordt aanbevolen.

•

De definitie van een ter zake kundig persoon is gegeven in paragraaf 2.4

•

Tijdens het uitvoeren van de activiteiten kan het zijn dat onverwachts toch beschermde
soorten (onvoorziene natuurwaarden) worden aangetroffen. In dit geval dient contact
opgenomen te worden met een ter zake kundige.

•

Vóór aanvang van de werkzaamheden wordt de checklist ingevuld (bijlage 2), deze dient
aanwezig te zijn tijdens uitvoering. Van de uitvoering wordt een verslag gemaakt.

3.1

Uitbaggeren spoelvijvers

Spoelvijvers zijn in gebruik om ijzerslib of aluminiumslib op te vangen. Het slib uit de
spoelvijvers wordt, nadat het is ingedroogd, uitgegraven en afgevoerd.
Stap 1
Indien

(1) de spoelvijver minstens 1 keer per jaar uitgebaggerd wordt of
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(2) de spoelvijver minder vaak dan 1 maal per jaar wordt uitgebaggerd, maar er geen
beschermde soorten zijn aangetroffen,
werk dan volgens de punten onder zorgvuldig werken.
Indien de spoelvijver minder vaak dan 1 maal per jaar wordt uitgebaggerd en de aanwezigheid
van beschermde soorten mogelijk is, ga dan verder met stap 2. De aanwezigheid van
helofytenvegetatie (lisdodde of riet) kan een aanwijzing zijn voor de mogelijke aanwezigheid
van beschermde soorten (amfibieën en vissen).
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Voorkom morsen van het slib op bermen en oevers.
• Slib mag niet terugvloeien naar het water.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring veroorzaakt (geluidsoverlast,
betreding en omwoelen van de oevers).
• Slib niet op voedselarme terreindelen afzetten.
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• De maanden september en oktober hebben de voorkeur. September/oktober is de periode
na de voortplanting en voor de winterrust van vissen en amfibieën. Bovendien hebben in
deze periode vrijwel alle water– en oeverplanten zaad gezet.
• Indien er nog broedende vogels voorkomen in september/oktober, wacht dan met
uitvoering tot na het broedseizoen.
• Indien er alleen beschermde vissen en amfibieën voorkomen, kan in de maand november
ook nog worden gebaggerd zolang de winterrust van vissen en amfibieën nog niet is
ingetreden, dat wil zeggen, zolang de watertemperatuur boven de 10°C blijft.
• Bij de uitvoering moet rekening gehouden worden met de temperatuur van het water. Als
die te hoog (>25 ºC) of te laag (<10 ºC) is dan is baggeren niet toegestaan.
• Op de kant gedeponeerd slib wordt direct gecontroleerd op aanwezigheid van soorten.
Deze worden teruggezet in het water. Het terugzetten geldt voor alle in het wild levende
soorten, dus niet alleen de beschermde soorten.

3.2

Plaatsen peilbuizen en productieputten en putregeneratie

Het kan nuttig zijn om voor aanvang van de werkzaamheden schadebeperkende maatregelen
te treffen. Er kan voor gekozen worden om het werkgebied tijdelijk ongeschikt te maken voor
soorten van tabel 2 en 3 en broedvogels door de vegetatie zeer kort te houden. Dergelijke
maatregelen dienen uitsluitend het voorkómen van de vestiging, niet het bestrijden van al
aanwezige soorten.
Stap 1
Indien
(1) er buiten het broedseizoen gewerkt wordt en
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(2) er geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten (tabel 2 en 3) of waardplanten
met beschermde libellen of vlinders uit tabel 2 en 3 voorkomen,
neem dan de aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht. Werk in andere gevallen volgens
de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld geluidsoverlast,
betreding, omwoelen of, indien ongewenst, vernatting van de bodem zoals bij spuien op
kan treden).
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Markeer verblijf- of groeiplaatsen van beschermde soorten en bewoonde nesten in het veld
of op een kaart.
• Verwijder na afloop van de werkzaamheden de markeringen die in het veld aangebracht
zijn.
• Tijdens werkzaamheden voldoende afstand tot de markeringen houden om verstoring of
aantasting te voorkomen.
• Indien snoeien noodzakelijk is om werkzaamheden uit te voeren (bijvoorbeeld voor de
toegang voor machine) dan moet dit snoeien volgens de voorschriften van deze
gedragscode uitgevoerd worden (zie 3.8).

3.3

Onderhoud pompstation en overige bedrijfsgebouwen

Stap 1
Gezien de hygiënische eisen die aan bedrijfsgebouwen voor waterwinning gesteld worden, zijn
deze gebouwen vaak zo ingericht dat vleermuizen, permanent verblijvende soorten (bijv. uilen)
of broedende vogels zoveel mogelijk geweerd worden. Indien er geen beschermde soorten of
broedende vogels voorkomen, kan beheer en onderhoud zonder voorzorgsmaatregelen en het
gehele jaar plaatsvinden. Indien beschermde soorten (denk aan vleermuizen, uilen, amfibieën,
reptielen, planten of broedende vogels) waargenomen zijn rond de bedrijfsgebouwen, ga dan
naar stap 2.
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem ook de aanwijzingen voor zorgvuldig
werken in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien een enkele vleermuis (geen kolonie dus nog geen langdurig verblijf) is aangetroffen
en verwijdering absoluut noodzakelijk is vanwege de hygiënische eisen aan het
bedrijfsgebouw, kan de potentiële verblijfplaats worden afgesloten. Vervangende
verblijfplaatsen dienen dan aanwezig te zijn op voldoende afstand van de
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•
•

•

3.4

bedrijfsgebouwen. De verblijfplaats kan pas worden afgesloten als is vastgesteld dat de
vleermuis het gebouw heeft verlaten.
Indien een kolonie vleermuizen verblijft op een bedrijfsgebouw, dienen vervangende
verblijfsplaatsen gecreëerd te worden op afstand van de bedrijfsgebouwen.
Indien een vogel is aangetroffen en verwijdering is absoluut noodzakelijk vanwege de
hygiënische eisen aan het bedrijfsgebouw, kan de verblijfplaats worden afgesloten. Een
vervangende verblijfplaats moet dan aanwezig zijn op enige afstand van de
bedrijfsgebouwen. De verblijfplaats kan pas worden afgesloten als is vastgesteld dat de
vogel het gebouw heeft verlaten
Indien beschermde soorten geen bedreiging vormen voor de hygiënische eisen aan het
bedrijfsgebouw dan kan er gekozen worden voor fasering van de werkzaamheden:
o Bij aanwezigheid van broedvogels: werk buiten het broedseizoen. Wel rekening
houden met eventuele aanwezigheid van permanent verblijvende soorten zoals
bijv. de kerkuil of steenuil. Deze soorten zo min mogelijk verstoren. Indien het
toch noodzakelijk is tijdens het broedseizoen te werken, dan nesten opsporen,
markeren, en niet verstoren.
o Bij aanwezigheid van amfibieën en reptielen van tabel 2 en 3: werkzaamheden
buiten de overwinteringperiodes (1 november en 1 april). Indien het
noodzakelijk is binnen de overwinteringperiode te werken, de
overwinteringplekken niet verstoren.

Vervanging op bestaand tracé, inbouw en reparatie

De werkzaamheden behelzen het graven en dichtgooien van sleuven t.b.v. onderhoud aan
leidingen en kabels. Oppervlaktes boven leidingen zijn vaak met gras begroeid, soms ook met
houtige gewassen en leidingen liggen vaak langs paden of wegen. Gras wordt kort gehouden
en daarom is de kans op het voorkomen van broedende vogels of beschermde soorten uit tabel
2 of 3 klein.
Het kan nuttig zijn om voor aanvang van de werkzaamheden schadebeperkende maatregelen
te treffen. Er kan voor gekozen worden om het werkgebied tijdelijk ongeschikt te maken voor
soorten van tabel 2 en 3 en broedvogels door de vegetatie zeer kort te houden of tevoren te
frezen en/of door het terrein dagelijks te betreden. Dergelijke maatregelen dienen uitsluitend
het voorkómen van de vestiging, niet het bestrijden van al aanwezige soorten.
Stap 1
Indien
(1) er buiten het broedseizoen wordt gewerkt,
(2) er geen holen van diersoorten van tabel 2 en 3 of
(3) er geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en waardplanten van
beschermde soorten voorkomen op of in de directe omgeving van het werkgebied,
neem dan de onderstaande aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in ander gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld in de zin van
geluidsoverlast, betreding of omwoelen).
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•
•

Let bij de graafwerkzaamheden op de bodemopbouw. Bij het dichten van sleuven lagen zo
veel mogelijke teruggooien in de oorspronkelijke opbouw.
Indien snoeien noodzakelijk is om werkzaamheden uit te voeren dan moet dit snoeien
volgens de voorschriften van deze gedragscode uitgevoerd worden.

Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht
Voorzorgsmaatregelen
• Markeer verblijf- of groeiplaatsen van beschermde soorten in het veld of op een kaart.
Tijdens werkzaamheden voldoende afstand houden tot de markeringen houden om
verstoring of aantasting te voorkomen.
• Verwijder na afloop van de werkzaamheden de markeringen die in het veld aangebracht
zijn.
• Indien er sleuven gegraven moeten worden ter hoogte van de beschermde plant, dient de
plant uitgegraven en verplaatst te worden.
3.5

Onderhoud aan beschoeiing, steigers, dammen, sluizen en duikers

Het betreft werkzaamheden om bestaande objecten schoon te houden, te vervangen of te
repareren. De werkzaamheden dienen gericht te zijn op het behoud van de bestaande situatie.
Stap 1
Indien
(1)
(2)
(3)
(4)

er buiten het broedseizoen wordt gewerkt,
er geen beschermde vissen, reptielen en amfibieën,
er geen holen van diersoorten van tabel 2 en 3 of
geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en waardplanten van beschermde
libellen en vlinders voorkomen in de directe omgeving van het werkgebied,
neem dan de aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in ander gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld in de zin van
geluidsoverlast, betreding of omwoelen van de bodem).
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht .
Voorzorgsmaatregelen
• Indien aanwezig, markeer op kaart of in het veld:
o Verblijfplaatsen (holen) van dieren van tabel 2 en 3.
o Groeiplaatsen van plantensoorten van tabel 2 en 3 en waardplanten van
beschermde vlindersoorten.
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•
•
•
•
•

•

•

3.6

o Nesten van broedende vogels.
De markeringen na afloop van de werkzaamheden verwijderen.
Houd voldoende afstand tot gemarkeerde locaties om verstoring te voorkomen.
Bij verspreid voorkomen van planten van tabel 2 - m.u.v. muurplanten uit tabel 2 minimaal 33% van de groeiplaats ongemoeid laten. In deze situatie kunnen de
onderhoudswerkzaamheden beter verspreid over meerdere jaren uitgevoerd worden.
Beschermde muurplanten en planten van tabel 3 ongestoord laten.
In het geval van beschermde amfibieën onderhoud aan object bij voorkeur in de maanden
september en oktober uitvoeren. Indien werkzaamheden buiten deze periode vallen dan
gefaseerd onderhoud plegen waarbij minimaal 50% van de beschoeiing ongemoeid blijft. In
dit geval onderhoud uitvoeren in twee opeenvolgende jaren.
In geval van beschermde vissen onderhoud na voortplantingsperiode en voor winterrust
(tussen 1 september en 1 oktober). Bij onderhoud tussen 1 december en 1 maart het
onderhoud gefaseerd uitvoeren, waarbij minimaal 50% van te onderhouden object
ongemoeid blijft. In dit geval onderhoud uitvoeren in twee opeenvolgende jaren.
Onderhoud tussen 1 maart en 1 september alleen als daar noodzaak toe is. Minimaal 50%
van object ongemoeid laten. In dit geval onderhoud uitvoeren in twee opeenvolgende jaren.
In geval van aanwezigheid van waardplanten voor beschermde libellen of vlinders
gefaseerd onderhoud waarbij minimaal 50% van object ongemoeid blijft. Voor het bepalen
van de juiste periode, raadpleeg ook de natuurkalenders op de bijgevoegde CD ROM.
Schonen van watergangen en maaien van oever

Onder ‘schonen’ wordt verstaan het weghalen van drijvende of (onder)waterbegroeiingen, het
weghalen van afval, vrijhouden van duikers en maaien en afvoeren van onderwatervegetatie.
Bij het maaien van de oever (het natte profiel) worden dezelfde voorzorgsmaatregelen
genomen.
Stap 1
Indien
(1) er in de periode september/oktober gewerkt wordt,
(2) geen holen van diersoorten van tabel 2 en 3 of
(3) geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en waardplanten van beschermde
soorten (libellen, vlinders en kevers) voorkomen in de watergang of de directe
omgeving van het werkgebied,
neem dan de onderstaande regels voor zorgvuldig werken in acht.
Werk in ander gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld in de zin van
geluidsoverlast, betreding of omwoelen van de bodem).
• Het schonen geschiedt op zo’n manier dat water en de daarin voorkomende zaden en
dieren kunnen terugstromen naar het oppervlaktewater.
• In het leefgebied van de bittervoorn wordt het schoonsel gecontroleerd op de aanwezigheid
van gastheren zoals zoetwatermosselen.
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•

Laat het schoonsel en maaisel enige dagen naast de watergang liggen, opdat eventuele
reptielen of amfibieën terug naar de watergang kunnen vluchten en zaden kunnen
uitvallen.

Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht .
Voorzorgsmaatregelen
• Indien aanwezig, markeer op kaart of in het veld:
• Verblijfplaatsen (holen) van dieren van tabel 2 en 3.
• Groeiplaatsen van plantensoorten van tabel 2 en 3 en waardplanten van beschermde
vlindersoorten.
• Nesten van broedende vogels.
• De eventuele veldmarkeringen na afloop van de werkzaamheden verwijderen.
• Indien beschermde vissen of amfibieën aanwezig zijn: schonen en maaien kan in de periode
van 15 juli tot 1 november. In de maanden november–december kan nog worden
geschoond zolang de winterrust van vissen en amfibieën nog niet is ingetreden, dat wil
zeggen, zolang de watertemperatuur boven de 10° C blijft.
• Indien geen beschermde vissen of amfibieën aanwezig zijn kan ook tussen 15 maart en 15
juli geschoond en gemaaid worden, mits verstoring van broedende vogels en bloeiende of
zaadbevattende beschermde planten wordt voorkomen.
• Vogelnesten met broedende vogels worden bij het schonen en maaien ruim gespaard. Er
wordt voldoende afstand gehouden om verstoring te voorkomen.
• Indien werkzaamheden in de buurt van een groeiplaats van een plantensoort uit tabel 2 of 3
worden uitgevoerd, zijn maatregelen afhankelijk van de soort:
• Groeiplaatsen van de beschermde planten van tabel 3 worden gespaard; de
groeiplaatscondities dienen niet verstoord te worden.
• Waardplanten van beschermde vlinders of libellen tussen 1 april en 1 september
ongemoeid laten. Bij verspreid voorkomen de planten zoveel mogelijk sparen, maar
minstens 33%.
• Bij aanwezigheid van plantensoorten van tabel 2: als de soort gebaat is bij maaien, kan
gewoon gemaaid worden. In andere gevallen moet met maaien gewacht worden tot na
zaadzetting (oktober) of moeten planten gespaard worden. Bij verspreid voorkomen geldt
hetzelfde onderscheid: als de soort gebaat is bij maaien, kan gewoon gemaaid worden. In
andere gevallen moet met maaien gewacht worden tot na zaadzetting (oktober) of moeten
planten zoveel mogelijk gespaard worden, maar minstens 33%.
• Bij aanwezigheid van beschermde diersoorten wordt minstens 33% niet gemaaid, tenzij er
voldoende dekking (ruigte, houtwallen, oevers, bosjes) langs de oever aanwezig is.
• Op plaatsen waar krabbescheergemeenschappen voorkomen, samen met te beschermen
soorten die afhankelijk zijn van krabbescheergemeenschappen (waaronder groene
glazenmaker, zwarte stern) wordt minimaal 33% van de vegetatie en waterbodem
gespaard.

3.7

Baggeren van waterbodems

Het betreft hier werkzaamheden die tot doel hebben de afvoercapaciteit of doorstroomprofiel
van watergangen te verbeteren. Doorgaans worden deze werkzaamheden niet jaarlijks
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uitgevoerd. Het jaarlijks schonen (maaien van de watervegetatie) van sloten wordt beschreven
in paragraaf 3.6.
Indien de baggerwerkzaamheden niet elk jaar worden uitgevoerd is de kans op de
aanwezigheid van beschermde soorten groot. Beschermde soorten van de volgende groepen
zijn te verwachten: vissen, amfibieën, waterplanten, beschermde planten op de oevers en
waardplanten of gastheren van beschermde soorten, zoals vlinders. Bij de uitvoering moet
rekening gehouden worden met een voorkeursperiode en fasering. Bepaal samen met de ter
zake kundige welke voorkeursperiode van toepassing is en welke fasering de meeste
bescherming biedt.
In alle gevallen moeten onderstaande regels van zorgvuldig werken in acht genomen worden.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld in de zin van
geluidsoverlast, betreding en omwoelen van omliggende terreindelen).
• Indien bagger en oevermateriaal op land wordt afgezet, de bagger niet op locaties met
beschermde soorten afzetten.
• Bagger en oevermateriaal niet op voedselarme terreindelen afzetten.
Voorzorgsmaatregelen
• Een goede periode om te baggeren in september/oktober. Bij de keuze van een gunstige
periode dient ook rekening gehouden te worden met klimaat en ontwikkeling van de
fauna. Zo kan niet gebaggerd worden in september/oktober als blijkt dat in de te baggeren
waterloop zich nog massaal (jonge) dieren ophouden, die of nog het land op moeten
(amfibieën) of zich nog moeten verplaatsen naar grotere wateren (vissen).
• Te beschermen soorten worden tijdelijk weggevangen of geïsoleerd van dat deel van de
watergang waar de werkzaamheden plaatsvinden.
• Indien er nog broedende vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van het werkterrein,
voer dan de werkzaamheden uit na het broedseizoen.
• Delen van de slootvegetatie en van de waterbodem (minimaal 33%) worden gespaard,
zodat te beschermen soorten kunnen vluchten, dan wel de gebaggerde delen opnieuw
kunnen bevolken. Dit kan door het werkgebied gefaseerd te baggeren.
• Op de kant gedeponeerde bagger wordt direct gecontroleerd op aanwezigheid van te
beschermen soorten. Aangetroffen soorten worden in de directe omgeving in een geschikt
habitat uitgezet, op een plek waar geen werkzaamheden (meer) worden uitgevoerd. Dat
geldt ook voor hun eventuele waardplanten en gastheren, zoals zoetwatermosselen in het
leefgebied van de bittervoorn.
• Op plaatsen waar waterplantensoorten van tabel 2 en 3 voorkomen, wordt minimaal 33%
van de vegetatie en de waterbodem gespaard.
• Op plaatsen waar krabbescheergemeenschappen voorkomen, samen met te beschermen
soorten die afhankelijk zijn van krabbescheergemeenschappen (waaronder groene
glazenmaker, zwarte stern) wordt minimaal 33% van de vegetatie en waterbodem
gespaard. Tijdens het baggeren worden op de kant gedeponeerde krabbescheerplanten
zoveel mogelijk teruggeplaatst.
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3.8

Werkzaamheden aan houtige beplanting

Alle zaag- en knipwerkzaamheden zoals kap van bomen en bos, afzetten van struweel,
snoeien, scheren van heggen, afzetten van knotwilgen en ringen. Het gaat hierbij om houtige
vegetatie in een bos, plantsoen of op oevers.

Stap 1
Indien
(1) er buiten het broedseizoen gewerkt wordt,
(2) er geen bomen met horsten, spleten, holten, bewoonde of bewoonbare roofvogel- of
uilennesten of bewoonde nesten van overige vogelsoorten voorkomen,
(3) er geen holen van zoogdieren voorkomen of
(4) er geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten (tabel 2 en 3) of waardplanten
van beschermde libellen of vlinders voorkomen,
neem dan de onderstaande aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in andere gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Laat de strooisellaag zoveel mogelijk intact.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (geluidsoverlast, betreding en
omwoelen van de bodem).
• Vrijkomend hout en takken bij voorkeur afvoeren. Indien afvoer geen optie is, de takken op
hopen of rillen leggen op plekken die al ruiger zijn (bijvoorbeeld met bramen of
brandnetels).
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien aanwezig, markeer op kaart of in het veld:
o bomen met holten, spleten, horsten, bewoonde of bewoonbare nesten.
o bomen die als vaste verblijfplaats dienen voor boommarters en vleermuizen.
o holen en nesten van zoogdieren van tabel 2 en 3.
o groeiplaatsen van plantensoorten van tabel 2 en 3 en waardplanten van beschermde
vlindersoorten.
• De markeringen na afloop van de werkzaamheden verwijderen.
• Gemarkeerde locaties worden altijd gespaard. Uitzondering hierop vormen knotbomen.
• Houdt voldoende afstand tot gemarkeerde locaties om verstoring te voorkomen.
• De velrichting van omliggende bomen is altijd van een gemarkeerde locatie afgewend.
• Bij verspreid voorkomen van een beschermde plantensoort van tabel 2 en waardplanten
van beschermde vlindersoorten worden de planten zoveel mogelijk gespaard, maar
minstens 33%.
• Bij (verspreid) voorkomen van een plantensoort van tabel 3 wordt 100% gespaard en wordt
ruim voldoende afstand gehouden om groeiplaatscondities niet te verstoren.

Gedragscode Flora- en Faunawet voor drinkwaterbedrijven
© KWR
- 22 -

KWR08.090

3.9

Populatie van grote grazers beheren

De voorkeursperiode voor acties als vangen, uitzetten of inscharen is buiten het broedseizoen.
Indien toch tijdens het broedseizoen wordt gewerkt, dienen de regels van zorgvuldig werken
in acht genomen te worden.
Zorgvuldig werken
• Als opdrijven in het broedseizoen noodzakelijk is, dan verstoring van broedende vogels
zoveel mogelijk voorkomen. Indien aanwezig markeer broedende vogels op kaart of in het
veld. Verstoring van broedende vogels kan voorkomen worden door:
o Het terrein niet betreden met een motorvoertuig.
o Bij betreding gepaste afstand tot de nesten houden (zie bijlage 4)
o Vervoer van materieel en vervoer van de dieren met een trailer zoveel mogelijk
over bestaande paden en sporen.
3.10

Onderhoud aan en plaatsen van hekken, afrasteringen en wildrasters

Het betreft hier voornamelijk vervanging of reparaties aan hekken en afrasteringen en
wildrasters. Kleine uitbreidingen van hekken en afrasteringen en het plaatsen van nieuwe
wildrasters horen ook bij deze activiteit. De activiteit dient gericht te blijven op behoud van
bestaand gebruik; de uitbreiding mag niet zodanig van omvang zijn dat er sprake is van een
ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Stap 1
Indien
(1)
(2)
(3)
(4)

er buiten het broedseizoen wordt gewerkt,
er geen beschermde reptielen of amfibieën voorkomen,
geen holen van diersoorten van tabel 2 en 3 aanwezig zijn of
er geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en waardplanten van
beschermde libellen of vlinders voorkomen in de directe omgeving van het werkgebied,
neem dan de onderstaande aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in andere gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Laat de strooisellaag zoveel mogelijk intact.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld in de zin van
geluidsoverlast, betreding en omwoelen van de bodem).
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien aanwezig, markeer op kaart of in het veld:
o bomen met holten, spleten, horsten, bewoonde of bewoonbare nesten.
o bomen die als vaste verblijfplaats dienen voor boommarters en vleermuizen.
o holen en nesten van zoogdieren van tabel 2 en 3.
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groeiplaatsen van plantensoorten van tabel 2 en 3 en waardplanten van
beschermde vlindersoorten.
o verblijfplaatsen van reptielen en amfibieën van tabel 2 en 3.
Gemarkeerde locaties worden altijd gespaard.
Indien werkzaamheden in de buurt van een gemarkeerde locatie worden uitgevoerd, wordt
voldoende afstand gehouden om verstoring te voorkomen.
Bij verspreid voorkomen van een beschermde plantensoort van tabel 2 en waardplanten
van beschermde vlindersoorten worden de planten zoveel mogelijk gespaard, maar
minstens 33%.
Bij (verspreid) voorkomen van een plantensoort van tabel 3 wordt 100% gespaard en wordt
ruim voldoende afstand gehouden om groeiplaatscondities niet te verstoren.
Verwijder de markeringen na afloop van de werkzaamheden.
o

•
•
•
•
•

3.11

Maaien van natuurterrein

Maaien van natuurterreinen met kruidachtige begroeiing met extensief beheer; minder dan
drie keer maaien per groeiseizoen.
Stap 1
Indien
(1)
(2)
(3)
(4)

er buiten het broedseizoen wordt gewerkt,
er geen beschermde reptielen en amfibieën van tabel 2 en 3 voorkomen,
er geen holen van diersoorten van tabel 2 en 3 voorkomen,
er geen groeiplaatsen van beschermde plantensoorten voorkomen die op dat moment
nadeel ondervinden van maaien of,
(5) er geen waardplanten met beschermde libellen of vlinders voorkomen,
neem dan de onderstaande aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in ander gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Laat het maaisel enige dagen liggen, maar niet langer dan een week.
• Voer het maaisel af naar buiten het terrein.
• Gebruik faunasparende methodes zoals maaien van binnen naar buiten en indien nuttig het
gebruik van een wildredder. Maai met een lage rijsnelheid.
• Maai gefaseerd en wissel het gespaarde deel bij verschillende maaibeurten om verruiging te
voorkomen.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring geeft (bijvoorbeeld geluidsoverlast).
• Waar Jakobskruiskruid een probleem vormt, gelden geen beperkingen indien die het
beheersen van het Jakobskruiskruid onmogelijk maken. Het is afdoende om op
grensgebieden naar agrarisch gebruikte gebieden een rand van 25 meter te maaien, vlak
voor de zaadzetting (eind juni - begin juli) van het Jakobskruiskruid.
Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien aanwezig, markeer op kaart of in het veld:
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holen en nesten van zoogdieren van tabel 2 en 3.
groeiplaatsen van plantensoorten van tabel 2 en 3 en waardplanten van
beschermde vlindersoorten.
o verblijfplaatsen van reptielen en amfibieën van tabel 2 en 3.
Gemarkeerde locaties worden altijd gespaard.
Maai bij droog weer.
Indien werkzaamheden in de buurt van een groeiplaats van plantensoorten van tabel 2 en 3
worden uitgevoerd, zijn voorzorgsmaatregelen afhankelijk van de soort;
o Waardplanten van beschermde vlindersoorten tussen 1 april en 1 september
ongemoeid laten. Bij verspreid voorkomen de planten zoveel mogelijk sparen,
maar minstens 33%.
o Bij aanwezigheid van plantensoorten van tabel 2: als de soort gebaat is bij
maaien, kan gewoon gemaaid worden. In andere gevallen moet met maaien
gewacht worden tot na zaadzetting (oktober) of moeten planten gespaard
worden. Bij verspreid voorkomen geldt hetzelfde onderscheid: als de soort
gebaat is bij maaien, kan gewoon gemaaid worden. In andere gevallen moet met
maaien gewacht worden tot na zaadzetting (oktober) of moeten planten zoveel
mogelijk gespaard worden, maar minstens 33%.
o Bij aanwezigheid van plantensoorten van tabel 3 geldt: planten moeten gespaard
worden; er dient ruim voldoende afstand gehouden te worden om
groeiplaatscondities niet te verstoren.
Indien er beschermde reptielen of amfibieën aanwezig zijn:
o alleen overdag en tijdens droogweer maaien zodat de kans op verstoring nihil is
o gefaseerd maaien of van binnen naar buiten maaien zodat vluchtroutes blijven
bestaan.
o
o

•
•
•

•

3.12

Maaien van rietland

Stap 1
Indien
(1) maaien plaatsvindt in de wintermaanden (zoals gebruikelijk is) na bladval van het riet
(december-februari) en
(2) geen soorten aangetroffen zijn van tabel 2 en 3 die schade kunnen ondervinden van de
werkzaamheden,
neem dan de aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht. Werk in andere gevallen volgens
de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Voer het maaibeheer uit in de periode december - februari.
• Voer het maaisel af naar buiten het terrein of verbrandt het op hopen op ruigere delen van
het terrein en niet aan de randen.
• Van rietpercelen wordt jaarlijks een rand riet gespaard om te snelle verruiging tegen te
gaan. Dit deel betreft in opeenvolgende jaren telkens een ander deel (van de randen). De
omvang van de gespaarde randen wordt door de ecoloog/coördinator bepaald.
• Van rietkragen wordt jaarlijks ook een deel gespaard. Dit deel betreft in opeenvolgende
jaren telkens een ander deel van de rietkraag. De omvang van de gespaarde rietkragen
wordt door de ecoloog/coördinator bepaald.
• Vorming van bos en struweel wordt tegengegaan.
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Stap 2
Overleg met ter zake kundige over welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen van
toepassing zijn en genomen moeten worden. Neem de aanwijzingen voor zorgvuldig werken
ook in acht.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien soorten van tabel 2 en 3 aanwezig zijn of zouden kunnen zijn die direct of indirect
via bijvoorbeeld waardplanten en/of een specifieke vegetatiestructuur gevoelig (kunnen)
zijn voor maaien (Noordse woelmuis, heikikker, kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker
en grote vuurvlinder), dan worden de desbetreffende plekken bij werkzaamheden op
ruime schaal gespaard.
• Indien gewerkt wordt in februari en de temperatuur is hoger dan 10°C en/of er is sprake
van of kans op regelmatige zonneschijn, worden aangetroffen amfibieën en reptielen van
tabel 2 en 3 verplaatst naar een gelijkwaardige omgeving ruim buiten het terrein dat
verstoord wordt als gevolg van de werkzaamheden.

3.13

Verwijderen exoten

Het gaat om het beheersen van woekerende plantaardige exoten (bijv. Amerikaanse vogelkers
of Amerikaanse eik) en exoten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid (zoals Ambrosia en
Reuzenbereklauw). Amerikaans vogelkers wordt verwijderd m.b.v. machines (uittrekken van
de planten met een klein kraantje op rupsbanden), d.m.v. begrazen met koeien en/of begrazen
door schapen (uitputting) en uiteindelijk handmatige verwijdering.
Het verwijderen van plantaardige exoten in natuurterreinen kan in het kader van
natuurbehoud uitgevoerd worden2. Neem tijdens de uitvoering altijd de volgende regels in
acht.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste wegen, sporen en paden.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring teweegbrengt.
Er is een kleine kans dat in de te bestrijden exoot een nest wordt aangetroffen. Verplaatsing is
alleen mogelijk als dit naar verwachting niet tot blijvende verstoring en/of cruciale
onderbreking van het broeden, ofwel verstoring, beschadiging van uitgekomen jongen leidt. Of
verplaatsing mogelijk is, dient te worden vastgesteld door een door VBN of SOVON
aangedragen te zake kundige op het gebied van vogels. Indien verplaatsing onmogelijk is,
wordt het broedseizoen afgewacht.
3.14

Maaien, verticuteren en inzaaien van cultuurgrasland

Onder cultuurgrasland wordt terrein verstaan dat 3 of meer keer per zomerseizoen wordt
gemaaid. De ecologische functie is ondergeschikt aan de andere functies zoals representativiteit
en toegankelijkheid. Gezien de beheersintensiteit en de gebruiksfunctie van cultuurgrasland is
de kans klein dat op het grasland zelf broedende vogels of beschermde soorten aanwezig zijn.
Aan de randen van cultuurgrasland kunnen wel beschermde plantensoorten voorkomen. In

2 Voor de bestrijding van plaagorganismen zoals de muskusrat of de grote waternavel geldt het
Vrijstellingenbesluit niet. Voor deze situaties gelden de artikelen 65 tot en met 74a uit de Flora en
Faunawet.
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een bepaalde periode kan cultuurgrasland toch veel amfibieën bevatten, bijvoorbeeld als het
gelegen is naast een watertje en wanneer de amfibieën massaal het land opgaan.
Indien
(1) er geen broedende vogels op het te maaien grasland worden aangetroffen
(2) er geen amfibieën worden verwacht en
(3) er aan de randen van werkterrein geen planten van tabel 2 of waardplanten van
vlinders uit tabel 3 zijn aangetroffen,
neem dan de aanwijzingen onder zorgvuldig werken in acht.
Werk in andere gevallen volgens de aanwijzingen onder stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Gebruik een methode die zo min mogelijk verstoring teweegbrengt (bijvoorbeeld in de zin
van geluidsoverlast).
Stap 2
Afhankelijk van welke beschermde soorten voorkomen dient samen met ter zake kundige der
bepaald te worden welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen genomen moeten
worden.
Voorzorgsmaatregelen
• Indien broedende vogels aanwezig zijn, houd dan bij het maaien voldoende afstand tot het
nest om verstoring te voorkomen.
• In het geval dat amfibieën het land opgaan, stel dan het maaien op deze plek uit
• Delen waar beschermde plantensoorten voorkomen: niet maaien tijdens bloei zodat
zaadzetting mogelijk is. Als de soort gebaat is bij maaien, kan gewoon gemaaid worden.
• Bij werkzaamheden tussen 1 april en 1 september worden de groeiplaatsen van
waardplanten van beschermde dieren gespaard door tenminste 0,5 meter uit de buurt van
die plant(en) te blijven; bij verspreid voorkomen van de waardplanten moet minimaal 33%
ervan gespaard blijven.
3.15

Schoffelen en aanplanten van borders en plantsoenen

Gezien de beheersintensiteit en de gebruiksfunctie van borders en plantsoenen is de kans op
aanwezigheid van beschermde plantensoorten klein. Let wel op ingangen van potentieel
bewoonbare holen van muizen; de grote bosmuis (tabel 2) en de eikelmuis en veldspitsmuis
(tabel 3) zijn beschermde soorten. Afzetten van struweel, snoeien en scheren van heggen in
plantsoenen wordt besproken in paragraaf 3. 10.
Stap 1
Indien
(1) er geen beschermde planten uit tabel 2 of tabel 3 voorkomen of
(2) er geen waardplanten voor beschermde libellen en vlinders voorkomen,
neem dan volgens onderstaande regels van zorgvuldig werken in acht.
Werk in de andere gevallen volgens stap 2.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Spaar ingangen van potentieel bewoonbare holen van muizen.
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•
•
•
•

Houd voldoende afstand tot broedende vogels om verstoring te voorkomen.
Bladhopen waarin zich slangen of amfibieën kunnen bevinden, worden gespaard.
Indien amfibieën en reptielen worden aangetroffen, worden de dieren zoveel mogelijk
verwijderd van het werkgebied en naar een gelijkwaardige locatie verplaatst.
Indien een maaibeurt samenvalt met het massaal op het land komen van amfibieën in de
periode augustus-oktober, wordt de maaibeurt uitgesteld.

Stap 2
Afhankelijk van welke beschermde planten voorkomen dient samen met ter zake kundige der
bepaald te worden welke van de onderstaande voorzorgsmaatregelen genomen moeten
worden.
Voorzorgsmaatregelen
• Delen waar beschermde plantensoorten of waardplanten voorkomen: locatie niet schoffelen
zodat planten en groeilocaties worden gespaard.
3.16

Bestrijding van begroeiing en gladheidbestrijding op verhardingen

Het gaat hier om al aanwezige infrastructuur zoals verhardingen, borden, rondom meubilair,
dammen, sluizen en duikers. De berm van paden en wegen valt niet onder infrastructuur.
Werkzaamheden kunnen het gehele jaar plaatsvinden, mits de regels onder zorgvuldig werken
in acht genomen worden.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Aangetroffen amfibieën en reptielen worden in de directe omgeving in een geschikt habitat
uitgezet, op een plek waar geen werkzaamheden (meer) worden uitgevoerd.
• Indien bekend is dat beschermde plantensoorten langs de infrastructuur voorkomen, geen
schadelijke middelen gebruiken voor gladheidbestrijding.
3.17

Onderhoud van paden en wegen

Het betreft hier het maaien van onverharde paden en wegen en onderhoud van verhardingen
(inclusief herbestrating). Het onderhoud van bermen wordt hier niet beschreven. Gezien het
intensieve onderhoud (minimaal 2 maal per jaar maaien) van wegen en paden zal de kans klein
zijn op het aantreffen van beschermde soorten of broedende vogels op de grond.
Werkzaamheden kunnen het gehele jaar plaatsvinden, mits de regels onder zorgvuldig werken
in acht genomen worden.
Zorgvuldig werken
• Houd de doorlooptijd zo kort als redelijkerwijs mogelijk is.
• Houd het werkterrein zo klein mogelijk.
• Tijdens het broedseizoen goed letten op broedende vogels. Bij aanwezigheid van
broedende vogels deze locatie markeren (op kaart of in het veld) en afstand houden bij het
maaien. Na het maaien eventuele markering in het veld verwijderen.
• Bij het afzetten van maaisel wordt rekening gehouden met aanwezigheid van beschermde
planten op ontvangende ondergrond. Maaisel wordt niet afgezet op een ondergrond waar
beschermde planten aanwezig zijn.
• In geval van trekkende amfibieën op werkterrein, nagaan of terrein afgezet moet worden
om de beesten te weren, de amfibieën vangen en overzetten of passageplaatsen maken.
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I Beschermde soorten
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II Checklist
Deze Checklist wordt vóór aanvang van de werkzaamheden door de beheerder ingevuld en
ondertekend. De aannemer/uitvoerder ondertekend deze checklist ook als teken van
ontvangst, kennisname en akkoord. Tijdens uitvoering dient de checklist aanwezig te zijn. De
checklist staat uit ook op de bijgevoegde CD ROM.
Kruis aan welke activiteit(en) worden uitgevoerd:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Uitbaggeren spoelvijver
Plaatsen peilbuizen, productieputten en putregeneratie
Onderhoud pompstation en overige bedrijfsgebouwen
Vervanging op bestaand tracé, inbouw en reparatie
Onderhoud beschoeiing, steigers, dammen, sluizen en duikers
Schonen van watergangen en maaien van oever
Baggeren van waterbodems
Werkzaamheden aan houtige beplantingen
Populatie van grote grazers beheren
Onderhoud en plaatsen van hekken, afrasteringen en wildrasters
Maaien van natuurterrein
Maaien van rietland
Verwijderen exoten
Maaien, verticuteren en inzaaien van cultuur grasland
Schoffelen en aanplanten borders en plantsoenen
Bestrijding van begroeiing en gladheid op wegen en paden
Onderhoud van paden en wegen

Dienen er voorzorgsmaatregelen genomen te worden op basis van de Gedragscode Flora- en
Faunawet voor drinkwaterbedrijven?
□
Ja
□
Nee
Zo, ja wat zijn de voorzorgsmaatregelen?
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In onderstaande tabel dient aangegeven te worden welke locaties van nesten of voorkomens
van tabel 2 en 3 soorten bescherming behoeven. Afhankelijk van activiteit kan de aanwezigheid
gemarkeerd worden op een kaart of in het terrein zelf.
Wijze van markering
Elementen die worden gespaard en ontzien:
• Bomen met holten, spleten, horsten, bewoonde of
bewoonbare nesten
• Bomen die dienen als vaste verblijfplaats voor boommarters
en vleermuizen
• Holen van zoogdieren
•
•
•
•
•
•
Broedgevallen van vogels:
•
•
•
•
•
•
•
•
Andere plant- of diersoorten die bescherming behoeven:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Afspraken tussen beheerder en aannemer/uitvoerder m.b.t. planning en uitvoering:

BEHEERDER

Datum
Plaats
Naam
Handtekening

AANEMER/UITVOERDER

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
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III Kalender van werkzaamheden
Onderstaande kalender geeft een samenvatting van de fasering van de werkzaamheden zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Deze kalender kan alleen gebruikt worden in samenhang met de
corresponderende tekst van hoofdstuk 3. Voor het broedseizoen in half maart tot half juli
aangehouden, deze periode kan echter per soort verschillen. Behulpzaam bij het bepalen van
het broedseizoen kunnen zijn: de website van LNV (www.minlinv.nl) of SOVON
(www.sovon.nl).
Het Ministerie van LNV heeft een uitgebreide natuurkalender van tabel 3 soorten
gepubliceerd. Bij het gebruik van deze kalender is het belangrijk te beseffen dat een
natuurkalender slechts een indicatie geeft. Temperatuur en klimaat zijn belangrijk voor de
fasen in de levencycli van soorten en de plaatsen waar zij zich bevinden. Zo kan in een
natuurkalender staan dat de paddentrek half maart begint. Als gevolg van een iets minder
koud voorjaar kan de paddentrek echter naar februari verschuiven. Ook verschillen de
temperaturen in het noorden van die in het zuiden van Nederland. Kortom de actieve periodes
van bepaalde soorten – de periode dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn – kan verschillen,
afhankelijk van de regio en temperatuur verloop van het jaar van de geplande activiteit.
De aangegeven gunstige en ongunstige perioden staan daarom niet vast, maar moeten
beschouwd worden als een richtlijn.
Op een bijgevoegde CD ROM zijn de LNV natuurkalender voor broedende vogels en tabel 3
soorten te vinden.
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uitbaggeren spoelvijvers (< 1x p.j)

uitbaggeren spoelvijvers 1 x per jaar
plaatsen peilbuizen etc

3.1
3.2
onderhoud pompstation

3.1
3.3
onderhoud beschoeiing of steigers

vervanging op bestaand trace

januari

baggeren van waterbodems

schonen van watergangen en maaien van oever

3.4
3.6

3.5
3.7
populaties van grote grazers

werkzaamheden aan houtige beplanting
onderhoud aan hekken etc

3.8
3.10
maaien van rietland

maaien van natuurterreinen

3.9
3.11

maaien van cultuur grasland

vewijderen exoten

3.12
3.13

bestrijding van begroeiing op verhardingen

schoffelen…plantsoenen

3.14
3.15

onderhoud van paden en wegen

3.16
3.17

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus

voorkeursperiode, zorgvuldig werken, kans op verstoring klein
gedurende deze periode is kans op verstoring groter, overweeg voorzorgmaatregelen
niet werken

september

oktober

november

december

KWR08.090

Gedragscode Flora- en Faunawet voor drinkwaterbedrijven
© KWR
- 40 -

IV Aanbevolen afstanden om verstoring te
voorkomen

Overige planten van
tabel 2 en waardplanten
van beschermde soorten

33 % laten
staan

5m

10 m

33% laten staan

Overige planten van
tabel 3

Overige planten van
tabel 3

10 m

Overige planten van
tabel 2 en waardplanten
van beschermde soorten

Minimale
afstand /
percentage
ongemoeid
laten

Verspreid voorkomen

Waterplanten van tabel 2
en 3 en krabbescheer

Bewoonde nesten en
holen van diersoorten
van tabel 2 en 3

Solitair

100% laten
staan, 10 m
afstand
houden

De aanbevolen afstand voor broedende vogels verschilt per soort. Voor de ene soort is 10 m
voldoende, voor de andere is echter 50 m afstand nodig. De ecoloog/coördinator dient te
bepalen welke afstand tot een nest nodig is om verstoring te voorkomen.
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Postbus 1072 3430 BB Nieuwegein

T 030 606 95 11

F 030 606 11 65

E info@kwrwater.nl

I www.kwrwater.nl

