Werken met de gedragscode voor
de flora-en faunawet
GESCHIEDENIS
Vanaf 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden, op dat
moment nog alleen voor nieuwe
werken. Plant- en diersoorten
worden door deze wet beschermd
en moeten worden ontzien en
beschermd tijdens diverse werkzaamheden. Vanaf 2005 is deze
wet ook voor onderhoudswerk
gaan gelden waarop door de Unie
van Waterschappen een gedragscode is ontwikkeld waarmee door
de waterschappen gewerkt kan
worden. Door te werken met deze
gedragscode wordt voorkomen dat
er voor allerlei handelingen een
ontheffing zouden moeten worden
aangevraagd. In 2008 Is er door
het waterschap vanuit de gedragscode een implementatiedocument
opgesteld specifiek gericht op het
gebied van waterschap Rijn en IJssel. Hiermee wordt vanaf het begin
van dit jaar mee gewerkt en heeft
natuurlijk consequenties op de
wijze waarop het onderhoud moet
worden uitgevoerd.

CONSEQUENTIES
Een aantal opvallende ecologische randvoorwaarden die zijn
opgenomen in dit document zijn:
1. Maaien bij voorkeur tussen 15 juli en 1 november (1e voorkeursperiode)
2. Taluds alternerend maaien (eerst één zijde, minimaal 5 weken later andere
zijde)
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3. Geen maaisel deponeren op natuurvriendelijk ingerichte oevers
4. Bij afvoeren maaisel waar mogelijk maaisel minimaal 48 uur en maximaal 96
uur laten liggen
5. Naklepelen van maaisel minimaal 48 uur na maaien profiel watergang
6. Nat profiel niet maaien met maaiboot tijdens grote droogte en weinig of geen
afvoer ( i.v.m. vissterfte door zuurstofloosheid)
7. Nat profiel niet maaien als watertemperatuur beneden 10 of boven de 25
graden Celsius is
8. Bij watergangen met bodembreedte > 1 m altijd (het gehele jaar door) minimaal 25% van de bodembegroeiing laten staan
9. Bodemslib zo min mogelijk opwoelen
10. Goed letten op nesten van vogels en deze ontzien
11. Doodlopende einden (watervoerende bovenlopen) maaien vanaf bovenstrooms eind naar benedenstrooms
12. Klepelen in het profiel van de watergang mag alleen als andere maaimethoden niet meer toereikend zijn door houtopslag en/of hoeveelheid biomassa
Daarnaast worden er op een aantal plaatsen nog specifieke maatregelen
getroffen om zwaar
beschermde soorten
te ontzien, hier valt te
denken aan bijvoorbeeld het uitzoeken
van maaisel op de
aanwezigheid van de
grote modderkruiper.
Maar ook door een
afwijkend tijdstip van
maaien om de boomkikker te beschermen.

UITVOERING
Al deze maatregelen zijn verwerkt in onderhoudspakketten welke van toepassing zijn op de verschillende typen watergangen in het gebied van het waterschap en zijn eenvoudig
terug te vinden op de onderhoudskaarten die gebruikt worden in het veld. Met
deze maatregelen voldoet het waterschap aan de Flora-en faunawetgeving en kan
toch op een efficiënte wijze het nodige onderhoud worden uitgevoerd.
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