ONDERNEMEN MET CUMELA - TOOLBOX
VOOR MEER INFO OVER VEILIG WERKEN,
KIJK OP WWW.AGROARBO.NL.

Tekst en foto’s:
Corina van Zoest-Meester, adviseur arbo

TIPS EN VUISTREGELS
VOOR DE TOOLBOXMEETING

Flora en fauna
bij maaiwerkwerkzaamheden

Verschillende wetgeving regelt de bescherming (van leefgebieden) van
planten en dieren. Als je gaat maaien, moet je zeker weten dat er geen verbod
is om te maaien, omdat er bijvoorbeeld vogels broeden. Ga zorgvuldig om
met de beschermde planten en dieren in Nederland en bereid je goed voor.

Bron: Gedragscode waterschappen

ALLE TOOLBOXEN ZIJN OOK DIGITAAL TE GEBRUIKEN VIA DE VEILIG VAKWERK-DIENST.
GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR WWW.VEILIGVAKWERK.NL
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WETGEVING EN GEDRAGSCODES
Wet natuurbescherming (en wettelijke soortbescherming)
Deze wet regelt de bescherming van onze topnatuurgebieden (Natura
2000), de bescherming van houtopstanden en de bescherming van
soorten. Voor de rust- en voortplantingsplaatsen gelden verbodsbepalingen voor maaien, schonen en snoeien.

Gedragscodes natuurbescherming
Dit zijn gedragscodes van Stadswerk, Unie van Waterschappen,
Rijkswaterstaat, enzovoort. Zie de website van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (rvo.nl) voor het volledige overzicht voor
agrarische ondernemers. Gedragscodes maken het eenvoudiger om
zorgvuldig te werken en hebben als voordeel dat er geen ontheffingsprocedure hoeft te worden doorlopen.

DEZE TOOLBOX IS GEEN VERVANGING VOOR DE
TRAINING WET NATUURBESCHERMING. DE VOLGENDE
ONDERDELEN BEHOREN TOT DE TRAINING:
•	De belangrijkste punten uit de Wet natuurbescherming voor
uitvoerende medewerkers.
•	Het herkennen van 25 soorten flora en fauna en hun rust- en
verblijfplaatsen.
•	Beschermde soorten en rust- en verblijfplaatsen.
•	Verboden en geboden binnen de huidige wetgeving.
•	Typen rust- en verblijfplaatsen en gebruik.
•	Zorgvuldig handelen.
•	Vrijstelling en gedragscode.
•	Communicatie en werkproces.

Hoe ga je in de praktijk zorgvuldig om met beschermde soorten?
Weet wat er in de desbetreffende gedragscode staat en controleer of
de juiste voorbereidingen zijn getroffen. Als je je niet aan de regels
houdt, resulteert dat in schade aan de natuur, een verstoorde relatie
met de opdrachtgever en hoge boetes. Werk volgens je werkinstructie.

VOORBEELD WERKINSTRUCTIE

•	Op locaties met beschermde soorten:
- Werk uitvoeren tussen 7.00 en 18.00 uur.
- Werken bij droge ondergrond: insporing minder dan
vijf centimeter.
- Maaihoogte acht tot twaalf centimeter ten opzichte
van maaiveld.
- Eerste baan langs de weg, maaisnelheid lager dan 8 km/u,
machine blijft op de weg.
- Tweede baan aansluitend op eerste baan, machine rijdt
op de weg of op de eerste baan, maaisnelheid lager dan 8 km/u.
- Overig areaal: niet maaien.
- Concentreren van maaisel naar de weg toe.
- Maaisel in balen persen langs de weg en dezelfde dag afvoeren.

•	Aanvullende specificaties:
- Adder:
• Uitvoering in oktober.
• Maximaal 75 procent van het areaal maaien: alleen delen langs
de weg. Bij delen met heide maximaal 25 procent maaien.
Zie maaigrens op de kaart.
Loop onderstaande punten na:

•	Bestudeer de maaikaart of digitale informatie over het perceel en

Zie ook www.perceelwijzer.nl (Noord-Brabantse waterschappen)

beoordeel de volgende zaken:
- Welke soorten zijn aanwezig?
- Waar mag je niet maaien? Ken de nestlocaties en de maaigrenzen.
- Hoe je mag maaien? Alles of gefaseerd, welke maaihoogte, welke
maaisnelheid?
- Wanneer je mag maaien?
		• Buiten de kwetsbare periode (onder andere de broedperiode)
van de aanwezige soorten.
		• Binnen welke tijden op de dag mag je maaien?

•	Vraag bij de uitvoerder na welke zorgvuldige werktechnieken
en beschermingszones moeten worden gebruikt.
Als je tijdens het werk nieuwe of onbekende soorten aantreft, meld
het dan bij de uitvoerder.
GRONDIG 3 2021
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

69

