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Aanleiding 

Naar aanleiding van plannen van Gemeente Aalburg voor het realiseren van een sportcomplex aan de 

zuidrand van het dorp Veen, is een quickscan uitgevoerd (‘Quickscan natuurwetgeving Sportpark 

Veen’, ARCADIS 19 maart 2012; kenmerk B01055.000258).. Uit deze quickscan blijkt dat er nader 

onderzoek nodig is naar beschermde vissoorten in de (te vergraven) sloten binnen het plangebied om 

een volledige effectbeoordeling mogelijk te maken. Te verwachten is de aanwezigheid van bittervoorn 

en kleine modderkruiper, beide soorten zijn opgenomen in de Flora- en Faunawet.  

 

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen, dient vooraf te worden beoordeeld of 

er mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten en/of beschermde natuurgebieden optreden. Er 

dient rekening gehouden te worden met het beleid en de wet- en regelgeving op het gebied van 

natuur. Voorliggende memo richt zich op het voorkomen van beschermde vissoorten. Deze memo 

wordt gebruikt om te onderbouwen of er vervolgstappen noodzakelijk zijn zoals een ontheffing in het 

kader van de Flora- en Faunawet en welke mitigerende maatregelen genomen kunnen worden ten 

aanzien van beschermde vissoorten. Deze memo is een aanvulling op de quickscan rapportage.  

 

Werkwijze 

In het kader van het visonderzoek is een veldinventarisatie uitgevoerd door een aquatisch ecoloog van 

ARCADIS (ir. Mark J.D. van Heukelum). Het veldonderzoek is uitgevoerd op donderdag 10 mei 2012. 

Weersomstandigheden waren regenachtig, bewolkt en er stond een matig tot krachtige wind, kracht 3-

4. Minimum temperatuur was die dag 17˚C en de maximum temperatuur 22-25˚C (dag gegevens 

KNMI meetstation De Bilt). De inventarisatie is steekproefsgewijs in de sloten rond het perceel 

uitgevoerd in de oevers. Dat wil zeggen dat om de twintig meter de oever bemonsterd is. De 

inventarisatie is uitgevoerd met behulp van een standaard fijnmazig RAVON schepnet.  

Het afvissen van de oevers voor het aantonen van beschermde vissen valt binnen het 

onderzoeksprotocol van RAVON. Na de veldinventarisatie zijn de effecten van de werkzaamheden 

getoetst aan de Flora- en Faunawet.  
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Resultaten 

Tijdens het visonderzoek zijn 3 vissoorten gevangen (figuur 1 en 2) en is 1 vissoort waargenomen. 

Hiervan staat kleine modderkruiper opgenomen in de Flora- en Faunawet en is daarmee wettelijk 

beschermd. Tijdens de inventarisatie is de verwachtte bittervoorn niet aangetroffen.  

 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke soorten zijn aangetroffen tijdens het veldonderzoek. 

 

Vissoort 

Kleine modderkruiper - Cobitis taenia 

Driedoornige stekelbaars - Gasterosteus aculeatus 

Tiendoornige stekelbaars - Pungitius pungitius 

Brasem - Abramis brama (niet gevangen) 

Tabel 1. Aangetroffen vissoorten in het plangebied 

 

 
Figuur 1. Kleine modderkruiper 
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Figuur 2. Driedoornige stekelbaars (boven) en tiendoornige stekelbaars (onder)Figuur 3. Een indruk van de 

verschillende sloten rondom het plangebied (links: sloot aan de oostzijde, rechts: sloot aan de zuidzijde) 

 

Visstand algemeen 

De algemene indruk is dat de visstand in de omliggende sloten laag is. Ook de variatie in de 

aangetroffen soorten is laag. Dit wordt gezien de diepte (5-20 cm, enkele delen 40cm), beperkte 

aanwezigheid van waterplanten en de sliblaag ook verwacht. Vis werd alleen aangetroffen aan de 

noord- en oostzijde van het perceel. De slootjes aan de zuid- en westzijde van het perceel zijn smal, 

ondiep en gedeeltelijk droogstaand (figuur 3). 

 

De bittervoorn is tijdens de inventarisatie niet aangetroffen en wordt gezien de waarnemingen in het 

veld ook niet verwacht. De habitat is matig geschikt voor deze soort; er is geen hard substraat 

aanwezig waarop de zoetwatermossel zich kan vestigen, vegetatie is beperkt aanwezig en het water is 

ondiep en heeft een dikke sliblaag.  
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De gevangen kleine modderkruipers  zijn tussen de vijf en tien centimeter groot. De waargenomen 

brasem was ongeveer 40 centimeter groot. Zowel kleine modderkruiper als driedoornige- en 

tiendoornige stekelbaars zijn veelvuldig aangetroffen (2-3 exemplaren per schep aan de noord- en 

oostzijde van het perceel). In bijna alle watergangen is kleine modderkruiper in relatief hoge 

dichtheden aangetroffen. De sloten vormen daarmee permanent leefgebied voor deze soort. 

 

Overige waarnemingen 

Tijdens het onderzoek zijn een tiental kleine watersalamanders gevangen. De planlocatie is daarmee 

actueel leefgebied van deze algemeen beschermde soort (Tabel 1 Flora- en faunawet). Zoals in de 

quickscan is beschreven geldt een vrijstelling voor deze soort waardoor er geen consequenties zijn 

voor de voorgenomen plannen. Vanuit de zorgplicht (Artikel 2) dienen aanwezige dieren gelijk met 

het wegvangen van de kleine modderkruiper verplaatst te worden naar geschikt habitat net buiten de 

planlocatie. 

 

Toetsing aan wetgeving 

Flora- en Faunawet 

De Flora- en Faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. In de 

wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden 

en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene verbodsbepalingen, artikelen 

8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende 

planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe 

leefomgeving van beschermde soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te 

verstoren. De Flora- en Faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen.  

 

Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht 

om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbodsbepalingen. 

Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen 

worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder 

bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling, wordt door het ministerie van LNV goedkeuring gegeven 

aan de mitigerende maatregelen, of is het mogelijk van de minister van LNV ontheffing van de 

algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting. In het kader van ruimtelijke ingrepen kan voor beschermde soorten van tabel 2 van de 

Flora- en faunawet gewerkt worden conform een goedgekeurde Gedragscode. Het werken volgens een 

gedragscode voorkomt een te doorlopen ontheffingsprocedure. De meeste reguliere werkzaamheden 

zijn reeds verwerkt in een bestaande gedragscode. De gedragscode Unie van Waterschappen en 

Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn twee voorbeelden van te gebruiken goedgekeurde 

gedragscodes. 

 

Toetsing 

Werkzaamheden aan de watergangen zal leiden tot aantasting van leefgebied (artikel 11) en tot 

verstoring van individuen (artikel 9) van beschermde vissen (kleine modderkruiper). Kleine 

modderkruiper is opgenomen in Tabel 2 van de Flora- en Faunawet. Vanuit dit kader is de soort 

beschermd conform de zogenaamde lichte toets. Er dient in dit kader sprake te zijn van een 

aannemelijk belang en de werkzaamheden mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van 
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instandhouding. Vanuit de zorgplicht dient verstoring van individuen tot een minimum beperkt te 

worden. 

 

Mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffingen 

De kleine modderkruiper is een beschermde inheemse diersoort (artikel 4 van de Flora- en Faunawet) 

en behoort niet tot de beschermde soorten genoemd in de EU-Habitatrichtlijn en het Besluit vrijstelling 

beschermde dier- en plantensoorten (28 november 2000, Stb. 525). Op grond van artikel 75, lid 5, van 

de Flora- en Faunawet worden ontheffingen slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan 

aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Dit betekend dat voorafgaand en tijdens de 

werkzaamheden maatregelen moeten worden ondernomen, zoals: 

 Het zoveel mogelijk wegvangen en verplaatsen van dieren naar aangrenzend water;  

 Bij eventueel baggeren wordt de bagger uitgesmeerd op de oever en nagelopen op dieren; 

 Bij het wegvangen en verplaatsen van dieren dient een deskundige op het gebied van visecologie 

aanwezig te zijn. 

 

De werkzaamheden aan de watergangen, waaronder het wegvangen en verplaatsen van kleine 

modderkruiper, kan enkel uitgevoerd worden onder voorwaarde van een door het ministerie van 

Economische zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde Gedragscode. Zonder toepassing van een 

Gedragscode dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden. 

 

Indien de dieren niet (definitief) aan de natuur onttrokken worden en slecht over kleine afstanden en 

binnen korte tijd verplaatst worden om ze te beschermen tegen nadelige gevolgen van het project, is 

ontheffing niet nodig. 

 

Voorkomen en beperken van schade 

Vanuit de algemene zorgplicht dient tijdens de werkzaamheden continu te worden gelet op 

aanwezigheid van al dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van dieren en planten moet 

worden voorkomen dat deze gedood of verwond c.q. onnodig aangetast (bij planten) worden. In het 

geval dat een ingreep onverwacht toch samenvalt met de aanwezigheid van beschermde soorten, 

worden passende maatregelen genomen of er wordt naar een andere oplossing gezocht;  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt geadviseerd de onderstaande zaken (ecologische 

protocol) in acht te nemen om schade aan de voorkomende vissen te voorkomen of te beperken; 

 Bij grond- en baggerwerkzaamheden altijd vanuit de doodlopende uiteinden naar open water 

toewerken zodat vissen de kans krijgen te vluchten; 

 Bij werkzaamheden in oevers zoals uitdiepen altijd de op de kant geworpen bagger en vegetatie 

controleren op de aanwezigheid van vissen en amfibieën (eventueel zoetwatermossel). Hier dient 

een deskundige op het gebied van visecologie bij aanwezig te zijn, die het wegvangen en 

terugzetten verzorgt. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Soortbescherming 

 Tijdens de visinventarisatie is enkel de beschermde kleine modderkruiper aangetroffen, welke is 

opgenomen in de Flora- en Faunawet (Tabel 2); 

 Vanwege de aanwezigheid van deze soort en de voorgenomen verstorende werkzaamheden aan 

het watersysteem is een ontheffingsprocedure in het kader van de Flora- en Faunawet in principe 

noodzakelijk. Een ontheffingsprocedure kan echter vermeden worden door te werken conform een 

goedgekeurde Gedragscode. De Gedragscode voor de Unie van Waterschappen of de Gedragscode 

Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn twee toepasbare gedragscodes. 

 Vanuit de Gedragscode dient onder andere een werkplan opgesteld te worden met daarin concrete 

maatregelen, afspraken, planning en fasering waaruit blijkt dat afdoende rekening gehouden wordt 

met de kleine modderkruiper en er geen sprake is van een overtreding van een verbodsartikel. 

 

Aanbevelingen 

 Voor de voortzetting van de werkzaamheden wordt geadviseerd te werken conform een 

goedgekeurde gedragscode Flora- en Faunawet met betrekking tot de kleine modderkruiper. 

Zonder gedragscode dient een ontheffingsprocedure doorlopen te worden met daaraan gekoppeld 

een mitigatieplan ter onderbouwing van de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

 Ten behoeve van de kleine modderkruiper en tevens vanuit de algemene zorgplicht adviseren wij 

de populatie te verplaatsen naar omliggend water; 

 Door het nieuw te graven water aan te sluiten op het bestaande watersysteem wordt eveneens 

direct nieuw leefgebied gecreëerd voor de kleine modderkuiper en wordt gegarandeerd dat er in de 

nieuwe situatie geen sprake is van een afname van beschikbaar leefgebied, 

 Verder dient bij het afgravingen en/of baggerwerkzaamheden een deskundige op het gebied van 

visecologie aanwezig te zijn om toe te zien dat er geen vissen achterblijven in de bagger die op de 

kant geplaatst wordt. 

 


