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1 INLEIDING 
 
 
Achtergrond 
De Gasunie is voornemens werkzaamheden uit te voeren aan de zuidwest kant van 
Woudrichem. Hier liggen momenteel twee gasleidingen parallel aan elkaar. Ter hoogte van de 
Middelvaart in Woudrichem komt een koppelingen tussen deze leidingen met een lengte van 
ongeveer 75 meter. Voor de aanleg van de koppelleiding zullen een aantal bomen gekapt 
dienen te worden en wordt een B-watergang doorkruist.  
 
Aanleiding 
Realisatie van ruimtelijke ingrepen kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen in de 
Nederlandse natuurwetgeving, waarbij de volgende twee wetten van belang zijn: 

1. De Flora- en faunawet (in het vervolg Ffw), die de bescherming regelt van plant- en 
diersoorten. Overtreding van de Ffw ten aanzien van streng beschermde soorten1 
vereist mogelijk een ontheffing ad artikel 75 (zie Bijlage 1 voor een inleiding op de 
Ffw). 

2. De Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg Nbw), die de bescherming regelt van 
natuurgebieden. Indien het voorgenomen project in strijd is met de 
instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, is mogelijk een vergunning 
Nbw noodzakelijk. 

 
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid en vergunbaarheid van de voorgenomen ingreep dient 
een actueel en volledig beeld te bestaan van het voorkomen van beschermde soorten op de 
ingreeplocatie of binnen de invloedsfeer ervan. Aan de hand daarvan dient de voorgenomen 
ingreep getoetst te worden aan de bepalingen in de Ffw. 
 
Aangezien er geen Natura 2000-gebieden aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van de ingreep, 
is er geen noodzaak voor toetsing aan de Nbw. Deze wetgeving komt in voorliggende 
rapportage verder niet meer aan de orde. 
 
Probleemstelling 
Een actueel en/of volledig verspreidingsbeeld van beschermde flora en fauna op de planlocatie 
of binnen de invloedssfeer van de voorgenomen ingreep ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk of 
er een kans bestaat op overtreding van verbodsbepalingen uit de Ffw ten aanzien van streng 
beschermde soorten. 
 
Opdrachtformulering 
Op verzoek van de Gasunie heeft Bureau Natuurbalans – Limes Divergens BV een quickscan 
uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten op de ingreeplocatie en de 
verplichtingen die bij realisatie van de voorgenomen ingreep voortvloeien uit de bepalingen in 
de Flora- en faunawet. 
 
  

                                                                 
1 Streng beschermde soorten: de zogenaamde ‘overige soorten’ uit tabel 2 en de strikt beschermde soorten uit tabel 3 
van de Flora- en faunawet. Deze soorten vereisen bij activiteiten de te kwalificeren zijn als ruimtelijke ontwikkeling, in 
geval van schade, mogelijk een ontheffing van de Ffw. Soorten uit tabel 1 van de Ffw hebben vrijstelling van ontheffing. 
Zie bijlage 2 voor een soortenoverzicht en beschermingsregimes. 
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Doelstelling 
Doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in eventuele consequenties van de 
voorgenomen ingreep met betrekking tot de Ffw. Het onderzoek zal antwoord geven op de 
volgende vragen: 
1. Komen op de planlocatie streng beschermde soorten voor (tabel 2 en 3 Ffw) of kunnen 

deze hier worden verwacht? 
2. Wat zijn eventuele negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op deze beschermde 

soorten? 
3. Op welke wijze kunnen eventuele negatieve effecten beperkt of voorkomen worden?  
4. Is voor uitvoering van de ingreep een ontheffing op de Flora- en faunawet noodzakelijk en 

zo ja, voor welke soorten en onder welke voorwaarden? 
5. Wordt vervolgonderzoek noodzakelijk geacht? 
 
Leeswijzer  
Hoofdstuk 2 beschrijft ligging en begrenzing van de ingreeplocatie en gaat in op de 
voorgenomen ingreep. In hoofdstuk 3 volgen opzet en uitvoering van het voorliggende 
onderzoek. In hoofdstuk 4 wordt de voorgenomen ingreep getoetst aan de Ffw. In hoofdstuk 5 
worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet.  
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2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN INGREEP 
 
Aan de zuidwest kan van de bebouwde kom van Woudrichem ter hoogte van de Middelvaart 
zal een koppeling gerealiseerd worden tussen twee bestaande gasleidingen. De nieuw te leggen 
leiding heeft een lengte van ongeveer 75 meter (zie onderstaande kaart voor een overzicht van 
de situatie). De leiding komt vanaf de bestaande leiding aan de oostkant voor het grootste deel 
te liggen in een grasveld aan de rand van de bebouwde kom. Op het grasveld staan enkele 
fruitbomen en een zomerlinde. De leiding zal verder een B-watergang doorkruisen en uitkomen 
bij de westelijke leiding die door een bouwland ligt, waar momenteel mais wordt verbouwd. 
 
Figuur 1. Ligging van de ingreeplocatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de aanleg en instandhouding van deze leiding zullen maximaal een 19-tal bomen gekapt 
worden. Daarnaast zullen tweeleidingen de B-watergang aan de westkant doormiddel van twee 
droge zinkers kruisen. Hiervoor wordt een gedeelte van de watergang droog gezet. Om de 
nieuwe leiding realiseren is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. De uitvoer van het 
project staat gepland omstreeks september 2015. Na de werkzaamheden zal er herplant van 
bomen plaatsvinden. 
 
Figuur 2. Impressie van de ingreeplocatie. 
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3 ONDERZOEKSMETHODE 
 
 

3.1 OM WELKE SOORTEN GAAT HET 
 
In geval van activiteiten die te kwalificeren zijn als ‘ruimtelijke ontwikkelingen’, zoals 
voorliggend project, gaat het bij toetsing aan de Ffw om soorten die landelijk gezien zeldzamer 
zijn. Deze hebben een zwaardere bescherming en zijn in de Ffw opgenomen in tabel 2 en 3 van 
beschermde soorten. 
Voor beschermde soorten die algemeen zijn geldt een lichtere vorm van bescherming. Deze zijn 
in de Ffw opgenomen in tabel 1. Bij uitvoer van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor deze 
soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffw. 
Bijlage 1 bevat een beknopte toelichting op de Ffw. 
 

3.2 INVENTARISATIE BESCHERMDE SOORTEN 
 
Bureaustudie 
Archiefgegevens over het voorkomen van beschermde flora en fauna op de ingreeplocatie zijn 
geanalyseerd. De gegevens zijn afkomstig uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). 
Deze databank bevat waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren.  
 
Veldonderzoek 
Op 11 augustus 2014 is de ingreeplocatie bezocht door een tweetal ecologen van Bureau 
Natuurbalans. Het doel van dat veldbezoek was tweeledig: 
1. Er is een inschatting gemaakt van de potenties van de ingreeplocatie voor beschermde 

soorten. Deze inschatting is gemaakt op basis van een beoordeling van aanwezige biotopen 
en habitats op de planlocatie (expert judgement), in combinatie met uitvoerige kennis over 
ecologie en landelijke verspreiding van beschermde soorten. 

2. Er is specifiek gezocht naar aanwezigheid van in Nederland beschermde planten- en 
diersoorten. Hierbij is extra aandacht besteed aan het voorkomen van beschermde 
vissoorten, door de watergang te bevissen met een draagbaar elektrovisapparaat. (zie 
onderstaand “methode onderzoek vissen”) 

 
Het veldonderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de quickscan was beperkt van opzet. 
Mocht aanvullend onderzoek nodig zijn, dan is dat in de aanbevelingen opgenomen. 
 
Methode onderzoek flora 
De ingreeplocatie is onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. Daarbij is de 
aandacht speciaal uitgegaan naar kansrijke locaties (bosjes, houtwallen, slootoevers, 
uiterwaarden etc). In combinatie met de archiefgegevens is hiermee een goede onderbouwing 
mogelijk voor het vaststellen van de kans op negatieve effecten op beschermde flora. 
 
Methode onderzoek vleermuizen 
Een uitgebreide vleermuisinventarisatie heeft niet plaatsgevonden aangezien de noodzaak 
daarvoor in dit stadium ontbrak. Wel is tijdens het veldbezoek gelet op de aanwezigheid van 
mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen op de ingreeplocatie. Daarbij valt te denken aan 
bomen met holten of scheuren.  
 
 



 
 
 

N A T U U R B A L A N S  –  L I M E S  D I V E R G E N S  B V  a d v i e s b u r e a u  v o o r  n a t u u r  &  l a n d s c h a p  

 

10 Quick scan beschermde natuur – koppeling van een tweetal gasleidingen bij Woudrichem 

Methode onderzoek broedvogels 
Het onderzoek naar vogels heeft zich gericht op (kansen op) aanwezigheid van vogels met een 
vaste verblijfplaats, zoals uilen, spechten of roofvogels. Daarbij is de aandacht specifiek 
uitgegaan naar aanwezigheid van dikkere bomen met holten. 
Een volledige inventarisatie naar broedvogels is niet uitgevoerd, aangezien er geen wettelijke 
plicht is tot het uitvoeren van een dergelijk intensief onderzoek. Werkzaamheden vinden 
namelijk plaats buiten het broedseizoen, waardoor er geen kans is op een verstoring van 
broedende vogels en hiermee op een overtreding van de Ffw. 
 
Methode onderzoek amfibieën en vissen 
Aanwezige wateren op de ingreeplocatie zijn éénmalig bemonsterd op aanwezigheid van 
beschermde vissen met behulp van een elektrovisapparaat. Hierbij dient de beugel van het 
schepnet als anode (pluspool) en wordt er een stroomkring (ongeveer 1 meter in diameter) in 
het water gecreëerd. Vissen binnen deze stroomkring raken verdoofd en worden richting de 
anode getrokken. Bij het onderbreken van de stroomkring zullen de vissen vrijwel direct weer 
wegzwemmen. Naast vissen wordt hierbij extra gelet op amfibieën die ook op de stroom 
reageren. Daarnaast zijn de oevers onderzocht op eventueel aanwezige amfibieën 
(bijvoorbeeld inspringende kikkers e.d.). 
 

3.3 TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET 
 
Voor uitvoering van ruimtelijke ingrepen op een locatie met beschermde soorten worden twee 
mogelijkheden geboden: 

1. Mitigerende maatregelen 
2. Ontheffingsaanvraag 

 
1. Mitigerende maatregelen 
Voorkom overtreding van de Flora- en faunawet door uitvoering van mitigerende maatregelen. 
Van belang is dat de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen 
gewaarborgd blijft.  
Om zeker te zijn dat de voorgenomen maatregelen voldoende zijn, kunnen deze ter controle 
worden voorgelegd aan Dienst Regelingen (DR). Indien DR akkoord gaat, ontvangt u een besluit 
waarin staat dat u geen ontheffing nodig heeft, omdat de voorgestelde maatregelen zijn 
goedgekeurd. Met deze beschikking kan worden aangetoond dat men zich houdt aan de Flora- 
en faunawet, bijvoorbeeld als iemand bezwaar maakt. 
 
2. Ontheffingsaanvraag 
Kan behoud van de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van 
beschermde soorten niet worden gegarandeerd, dan is een reguliere ontheffingsaanvraag 
nodig. Bij de beoordeling daarvan worden de volgende vragen gesteld: 

- In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 

- Is er een wettelijk belang? (alleen Tabel 3-soorten) 
- Is er een andere bevredigende oplossing? (Tabel 3-soorten) 
- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 
Indien compenserende maatregelen getroffen moeten worden, houdt dat per definitie in dat 
de functionaliteit niet behouden kan blijven en dat er dus ontheffing aangevraagd moet 
worden. 
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4 TOETSING FLORA- EN FAUNAWET 
 
 

4.1 OVERZICHT STRENG BESCHERMDE SOORTEN 
 
Een overzicht van streng beschermde soorten die bekend zijn uit het onderzoeksgebied is 
weergegeven in tabel 1. De gegevens zijn verzameld tijdens het veldonderzoek op 11 augustus 
2014 en afkomstig uit de NDFF databank. Sommige gegevens uit de databank geven geen 
exacte locatie weer maar een groter vlak (bijvoorbeeld kilometerhok), waarbinnen ook het 
onderzoeksgebied valt. Hierbij is niet met zekerheid te zeggen of de soort ook op het 
onderzoeksgebied voorkomt of alleen daar buiten. Het overzicht geeft een zo volledig mogelijk 
beeld over ongeveer de laatste tien jaar, afhankelijk van de soortgroep. 
 

tabel 1. Streng beschermde soorten in het onderzoeksgebied, waargenomen op locatie tijdens het veldonderzoek op 11 augustus 2014 of 
afkomstig uit waarnemingsarchieven. Van de vogels zijn alleen de soorten weergegeven waarvan het nest buiten de broedtijd als ‘vaste 
verblijfplaats’ wordt beschouwd en als gevolg daarvan jaarrond beschermd is2. 

Ffw: opgenomen in tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet. 

HR: opgenomen in bijlage II of IV van de Europese Habitatrichtlijn. 

VR: opgenomen op de Europese Vogelrichtlijn. 

RL: opgenomen op de landelijke Rode Lijst (ge=gevoelig, kw=kwetsbaar, be=bedreigd, eb=ernstig bedreigd. Indien geen status is 

aangegeven, is de soort thans niet bedreigd). 

jaar: meest recente waarnemingsjaar. 

Nederlandse naam wetenschappelijke naam Ffw HR VR RL jaar 

       

AMFIBIEËN       

Rugstreeppad Bufo Calamita 3 IV  ge 2006 

       

 
 

4.2 VAATPLANTEN 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Volgens de Natuurbank zijn uit het kilometerhok, waarin de planlocatie zich bevindt geen 
beschermde plantensoorten bekend. Op basis van het veldbezoek en expert judgement kan 
worden gesteld dat op de ingreeplocatie geen streng beschermde plantensoorten voorkomen, 
omdat de ter plaatse heersende omstandigheden niet geschikt zijn om als groeiplaats voor deze 
soorten te fungeren.  
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde planten worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor vaatplanten is daarmee niet aan de orde. 
 
 
  

                                                                 
2 Tijdens het broedseizoen vallen alle bewoonde vogelnesten binnen de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet onder de definitie ‘nest’. Daarnaast is van een aantal soorten het nest jaarrond beschermd. Deze nesten 
vallen óók buíten het broedseizoen binnen de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en faunawet en wel onder de 
definitie ‘vaste verblijfplaats’. Deze nesten zijn, voor zover niet permanent verlaten, jaarrond beschermd. 
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4.3 VLEERMUIZEN 
 
Wettelijke status 
Alle soorten vleermuizen zijn opgenomen in tabel 3 van de Ffw. Binnen het leefgebied van 
vleermuizen zijn de volgende elementen beschermd: 

• verblijfplaatsen; 
• belangrijke vliegroutes; 
• essentieel foerageergebied. 

 
Verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen aanwezig zijn in oude bomen en gebouwen. Over het 
algemeen zijn verblijfplaatsen van vleermuizen niet permanent bewoond. De dieren 
verplaatsen zich een aantal keer per jaar, waarbij ze periodiek terugkeren naar dezelfde 
verblijfplaatsen. Om die reden worden alle verblijfplaatsen (winterverblijfplaats, kraamkamer, 
tussenverblijfplaats, paarplaats) gerekend tot vaste verblijfplaatsen en zijn jaarrond beschermd, 
ook wanneer ze tijdelijk niet worden gebruikt. 
Vliegroutes en foerageergebied die essentieel zijn voor het voortbestaan van een populatie 
worden eveneens gerekend tot onderdeel van een vaste rust- of verblijfplaats en zijn derhalve 
ook beschermd. Voor uitvoering van activiteiten die kunnen leiden tot negatieve beïnvloeding 
van een populatie geldt een ontheffingplicht. 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
De binnen de ingreeplocatie zijn alle bomen bekeken op holtes en spleten. Deze zijn niet 
aangetroffen en ook niet te verwachten gezien het nog vrij jonge bomen betreft. Dit maakt ze 
ook minder geschikt als vliegroute voor vleermuizen die mogelijk een verblijfplaats hebben in 
de gebouwen (woningen) rond de ingreeplocatie. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Aangezien er geen negatieve effecten optreden op verblijfplaatsen, vliegroutes of 
foerageergebied dat van essentieel belang is voor verblijfplaatsen in de omgeving, worden 
verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van vleermuizen niet overtreden. Een ontheffing op 
de Ffw voor vleermuizen is daarmee niet aan de orde. 
 
 

4.4 OVERIGE ZOOGDIEREN 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Uit de omgeving van de ingreeplocatie zijn geen streng beschermde zoogdieren bekend. Gezien 
de ligging van de ingreeplocatie binnen de bebouwde kom en het biotoop (grasveld), zijn streng 
beschermde zoogdieren hier ook niet te verwachten. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde zoogdieren worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor vaatplanten is daarmee niet aan de orde. 
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4.5 BROEDVOGELS 
 
Wettelijke status 
Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het 
broedseizoen van vogels, dat globaal loopt van half maart tot half juli. Tijdens het broedseizoen 
vallen namelijk alle bewoonde nesten onder de reikwijdte van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet en zijn daardoor beschermd. Een nest is de woonplaats die vogels vervaardigen om 
de eieren uit te broeden en de jongen te verzorgen. Voor een verdere aanscherping van de 
definitie van het begrip ‘nesten’ wordt onderscheid gemaakt tussen broedseizoen en niet-
broedseizoen. 
 
Nesten jaarrond beschermd 
Van een aantal vogels is het nest jaarrond beschermd. De nesten van roofvogels, uilen 
(uitgezonderd bosuil), gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, ooievaar en roek vallen ook 
buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaats’ in artikel 11 van de 
Ffw3 (2009). Deze nesten zijn, voor zover niet permanent verlaten, in principe jaarrond 
beschermd. 
 
Nesten beschermd tijdens broedseizoen 
Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in het 
plangebied te verwachten vogelsoorten wordt hieraan voldaan door werkzaamheden buiten de 
broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende 
maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen 
het plangebied. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader 
van de Flora- en faunawet. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 
 
Nesten van de overige vogelsoorten vallen buiten de broedperiode niet onder de definitie ‘nest’ 
of ‘vaste verblijfplaats’ in artikel 11 van de Ffw. Ze worden namelijk het daaropvolgende 
broedseizoen niet weer in gebruik genomen en zijn buiten het broedseizoen niet van belang 
voor de instandhouding van de soort. 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Geschikte broedlocaties voor vogels moeten vooral gezocht worden in struweel dat in de 
nabijheid van de planlocaties aanwezig is, open grasland grenzend aan de watergangen en 
langs de oevers van de watergangen. 
Nesten die ook buiten het broedseizoen vallen onder de definitie van “vaste rust- of 
verblijfplaats” zijn niet in de directe omgeving van de planlocatie aanwezig. 
 
Negatieve effecten van de voorgenomen ingreep 
Gedurende het broedseizoen kan het kappen van bomen en het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden in grasland of ruigte leiden tot verstoring van broedende vogels. 
 
Voorkómen van negatieve effecten 
Er zijn twee mogelijkheden om overtreding van verbodsbepalingen van de Ff-wet ten aanzien 
van broedvogels te voorkomen (zie ook bijlage 3 Protocol broedvogels): 
• De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen van aanwezige soorten. 

Voor de meeste soorten valt dit in de periode half maart - half juli. Voor het broedseizoen 

                                                                 
3 Bron: Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. (Dienst Regelingen 2009) 
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wordt echter geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet; 
van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

• Het werkterrein wordt vóór aanvang van het broedseizoen ongeschikt gemaakt voor vogels 
om er te broeden. Voorbeelden van maatregelen zijn het rooien van bomen en struwelen 
en het maaien van ruigte, grasland, oevervegetaties etc. Gedurende het broedseizoen 
dient deze situatie gehandhaafd te blijven. Op deze wijze wordt voorkomen dat 
broedvogels gaan broeden op de werkstrook, waarna werkzaamheden ook in het 
broedseizoen kunnen plaatsvinden. 

 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Ontheffingen voor verstorende werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden slechts bij 
hoge uitzondering verleend. Veelal dient gebruik te worden gemaakt van het alternatief om 
werkzaamheden uit te stellen tot na de broedperiode van aanwezige soorten of om de 
planlocatie ongeschikt te maken voor vogels om er te broeden. 
Onder voorwaarde dat verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het 
broedseizoen van aanwezige vogelsoorten, worden verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien 
van vogels niet overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor vogels is daarmee niet aan de orde. 
 
 

4.6 REPTIELEN 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Binnen de planlocatie zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor reptielen. Ook zijn er geen 
archiefwaarnemingen bekend van reptielen uit de directe omgeving.  
Op basis van het ontbreken van geschikte reptielbiotopen, zoals heide, heischrale graslanden 
en goed ontwikkelde bosranden, in combinatie met de regionale verspreiding van reptielen, 
kan worden aangenomen dat streng beschermde reptielen niet op de ingreeplocatie aanwezig 
zijn of er kunnen voorkomen. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde reptielen worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor reptielen is daarmee niet aan de orde. 
 
 

4.7 AMFIBIEËN 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
De op de ingreeplocatie aanwezige watergang is een ondiepe, voedselrijke, afvoerende sloot, 
die vooral gevoed wordt door kwel (veel ijzervlokken). Dergelijke wateren vormen geen 
geschikte voortplantingsplaatsen voor de streng beschermde amfibiesoorten. Op kilometerhok 
niveau is wel rugstreeppad bekend, het huidige habitat is momenteel minder geschikt voor 
deze soort. Rugstreeppad is echter een pioniersoort en heeft een voorkeur voor primeriastadia 
in de ecologische successie. Door een terrein af te graven of grond op aan te brengen kan er 
een geschikt habitat voor rugstreeppad ontstaan. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde amfibieën worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor amfibieën is daarmee niet aan de orde. Gezien de 
aanwezigheid van rugstreeppad in de omgeving is de aanbeveling om buiten de 
voortplantingsperiode van rugstreeppad te werken. De kwetsbare voortplantingsperiode voor 
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rugstreeppad is van maart  t/m augustus. Dit om te voorkomen dat rugstreeppadden uit de 
omgeving gebruik gaan maken (voortplanten) van de nieuwe situatie. 
 
 

4.8 VISSEN 
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Tijdens het veldonderzoek op 11 augustus 2014 zijn in de wateren binnen het plangebied geen 
streng beschermde vissen aangetroffen. Waarnemingen van vissen waren beperkt tot de niet-
beschermde soort tiendoornige stekelbaars. In de omgeving van de ingreeplocatie is in het 
verleden kleine modderkruiper aangetroffen. Gezien het habitat van de watergang binnen de 
ingreeplocatie wordt hier geen kleine modderkruiper verwacht. De sloot heeft een vrij steil 
talud met een vrij harde bodem met daarop een flinke laag ijzervlokken.  
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde vissen worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor vissen is daarmee niet aan de orde. 
 
 

4.9 ONGEWERVELDEN  
 
Aanwezigheid op de ingreeplocatie 
Beschermde dagvlinders, libellen of overige ongewervelden die een juridisch zwaardere 
bescherming genieten komen niet voor op de ingreeplocatie. Oorzaken hiervoor zijn dat 
zwaarder beschermde ongewervelden uiterste zeldzaam zijn in Nederland en dat de 
verspreiding van deze soorten zich beperkt tot bijzondere milieus, zoals hoogvenen, 
kalkgraslanden, voedselarme vennen en oude eikenbossen. Deze milieus zijn op of nabij de 
ingreeplocatie niet voorhanden. 
 
Toetsing aan de Flora- en faunawet 
Verbodsbepalingen van de Ffw ten aanzien van streng beschermde ongewervelden worden niet 
overtreden. Een ontheffing op de Ffw voor ongewervelden is daarmee niet aan de orde. 
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5 CONCLUSIE  
 
 

5.1 CONSEQUENTIES FLORA- EN FAUNAWET 
 
Op de planlocatie zijn geen streng beschermde plant- of diersoorten aangetroffen en deze 
worden hier op basis van het ontbreken van vereiste biotopen ook niet verwacht. De 
voorgenomen ingreep leidt derhalve niet tot negatieve effecten ten aanzien van wettelijk 
streng beschermde soorten zoals bedoeld in de Flora- en faunawet. Een ontheffing op de Ffw 
voor realisatie van de voorgenomen ingreep is daardoor niet nodig. 
 

5.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 
 
Broedvogels 

• Om negatieve effecten ten aanzien van broedvogels te voorkomen, dienen de 
werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van aanwezige 
soorten. Het broedseizoen valt voor de meeste soorten in de periode van half maart 
tot half juli. Voor het broedseizoen wordt echter geen standaardperiode gehanteerd in 
het kader van de Flora- en faunawet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, 
ongeacht de periode. 

• Als alternatief kunnen maatregelen worden getroffen om het plangebied vóór aanvang 
van het broedseizoen ongeschikt te maken voor vogels om er te broeden. 
Voorbeelden van maatregelen zijn het snoeien van struweel, het maaien van ruigte 
etc. Gedurende het broedseizoen dient deze situatie gehandhaafd te blijven. Op deze 
wijze wordt voorkomen dat broedvogels gaan broeden op de werkstrook, waarna 
werkzaamheden ook in het broedseizoen kunnen plaatsvinden. 

 
Amfibieën (rugstreeppad) 

• Om te voorkomen dat de in de omgeving aanwezige rugstreeppad gebruik gaat maken 
van de ingreep, dienen de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode te worden 
uitgevoerd. De voortplantingsperiode van rugstreeppad is van maart t/m augustus.  

• Wanneer in de voortplantingsperiode van rugstreeppad (maart t/m augustus) wordt 
gewerkt, dient de aanbeveling om het werkveld af te zetten met een paddenscherm. 
Dit om te voorkomen dat rugstreeppadden gebruik gaan maken van eventuele plassen 
die ontstaan door neerslag in het kale zand.  

 
Vissen 

• In verband met de algemene zorgplicht (zie ook bijlage 1) wordt aanbevolen om bij het 
dempen of afdammen van een watergang één kant op te werken, zodat vissen de 
mogelijkheid hebben voor de werkzaamheden uit te zwemmen en niet ingesloten te 
worden. Houdt hierbij rekening dat er niet richting een doodlopend punt wordt 
gewerkt, waardoor vissen alsnog worden ingesloten. 

 
5.3 VERVOLGONDERZOEK 

 
Uit de quick scan is gebleken dat het verspreidingsbeeld van streng beschermde soorten op de 
planlocatie en binnen de invloedssfeer van de voorgenomen ingreep actueel en volledig is. 
Vervolgonderzoek is niet nodig. 
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BIJLAGE 1 INLEIDING IN DE FLORA- EN FAUNAWET 
 
 
De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten in Nederland. Het 
uitgangspunt van de wet is dat schadelijke effecten op beschermde soorten in principe 
verboden zijn, tenzij uitdrukkelijk toegestaan: het “nee, tenzij”-principe.  
Onder bepaalde voorwaarden kan op grond van artikel 75 ontheffing worden verleend voor 
overtreding van de verbodsbepalingen van de Ffw (zie Kader 1). Deze ontheffingen worden 
slechts verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
 

Kader 1. Algemene verbodsbepalingen Ffw 

De algemene verbodsbepalingen zijn opgenomen in de artikelen 8 t/m 13. 

 
Artikel 8 

Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te 

snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 

groeiplaats te verwijderen. 

 

Artikel 9 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, 

te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 

Artikel 10 

Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.  

 

Artikel 11 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.  

 

Artikel 12 

Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit 

het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.  

 

Artikel 13 

Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, 

behorende tot een beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een 

beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten 

verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten 

vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in 

ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het grondgebied 

van Nederland te brengen of onder zich te hebben. 
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Stroomschema beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen 
(bron: Dienst Regelingen) 
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OMGANG MET DE FLORA- EN FAUNAWET BIJ RUIMTELIJKE INGREPEN 
 
Voor uitvoering van ruimtelijke ingrepen in een gebied met beschermde soorten zijn er twee 
mogelijkheden (zie ook stroomschema hiernaast): 
1. Voorkom overtreding van de Ffw door het treffen van mitigerende maatregelen; 
2. Vraag ontheffing aan  
 
1. Voorkom overtreding van de Ffw door middel van mitigerende maatregelen 
Overtreding van de Ffw kan worden voorkomen door mitigerende maatregelen te treffen, 
waarmee negatieve gevolgen van de activiteit voorkomen worden. Het gaat dan om het 
behoud van de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van 
aanwezige beschermde soorten. Het betreft hier de functies van het leefgebied die ervoor 
zorgen een soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld behoud van migratieroutes 
en foerageergebied. Veiligstellen ervan kan betekenen dat mogelijk geen ontheffing meer nodig 
is. Om hiervan zeker te zijn kan vooraf goedkeuring gevraagd worden aan Dienst Regelingen. 
Voor het verkrijgen van een goedkeuring dient rekening gehouden te worden met een looptijd 
die overeenkomt met een ontheffingsaanvraag. 
 
2. Vraag ontheffing Ffw aan 
Voor activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling wordt bij 
toetsing aan de Ffw onderscheid gemaakt in drie beschermingsregimes. In Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden. is een overzicht opgenomen van de indeling van beschermde 
dier- en plantensoorten in deze beschermingsregimes. 
 
tabel 1. Algemene soorten 
In geval van activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, geldt 
bij overtreding van artikelen 8 t/m 13 van de Ffw ten aanzien van soorten uit tabel 1 een 
vrijstelling van ontheffing. 
 
tabel 2. Overige soorten 
In geval van activiteiten met het oog op het belang ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, geldt 
ten aanzien van soorten uit tabel 2 eveneens een vrijstelling van ontheffing, mits de activiteiten 
worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Is er 
geen goedgekeurde gedragscode, dan is bij overtreding van verbodsbepalingen een ontheffing 
noodzakelijk. Een aanvraag wordt beoordeeld middels de lichte toets: 
• De gunstige staat van instandhouding van de soort dient gewaarborgd te blijven. Om 

schade te voorkomen worden mitigerende maatregelen voorgeschreven. 
 
tabel 3. Streng beschermde soorten 
Bij schade aan soorten uit tabel 3 is altijd een ontheffing op de Ffw nodig. In dit geval is de 
uitgebreide toets van toepassing:  
• De gunstige staat van instandhouding van de soort dient gewaarborgd te blijven; 
• Er is geen minder schadelijk alternatief voor de voorgenomen activiteit; 
• De activiteit voldoet aan een volgend belang: 

o Bijlage 1 soorten: Ontheffing wordt aangevraagd op grond van een belang uit het 
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (bijv. ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling). 

o Bijlage IV soorten Habitatrichtlijn: Ontheffing wordt aangevraagd op grond van een 
belang uit de Habitatrichtlijn: 
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 Bescherming van flora en fauna. 
 Volksgezondheid of openbare veiligheid. 
 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
• In geval van activiteiten die te karakteriseren zijn als ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 

dient ‘zorgvuldig handelen’ in acht te worden genomen. Hiertoe dient de aanvrager actief 
op te treden om alle mogelijke schade aan de soort te voorkomen. 

 
Vogels 
Bij bescherming van vogelnesten wordt onderscheid gemaakt tussen nesten die jaarrond zijn 
beschermd en nesten die alleen tijdens het broedseizoen zijn beschermd. 
 
Bescherming vogelnesten tijdens broedseizoen 
Tijdens het broedseizoen vallen alle bewoonde vogelnesten binnen de reikwijdte van artikel 11 
van de Ffw onder de definitie ‘nest’, en zijn beschermd. Een nest is de woonplaats die vogels 
vervaardigen om de eieren uit te broeden en de jongen te verzorgen. Het verstoren van 
broedende vogels en hun nesten tijdens de broedtijd is verboden. 
 
Bescherming vogelnesten buiten broedseizoen 
Een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde 
nest. Deze soorten zijn met ingang van september 2009 opgenomen op de aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten (Dienst Regelingen 2009). De soorten van deze lijst zijn 
opgenomen in Tabel 3. De nesten van deze soorten zijn, voor zover niet permanent verlaten, 
jaarrond beschermd. Bij jaarrond beschermde nesten worden de volgende categorieën 
onderscheiden: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor 
de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw 
en huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 
(voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk). 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in 
staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 
Als aanvulling op de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten is een aantal 
vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. Deze soorten vallen onder 
categorie 5 (zie ook Tabel 4): 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor 

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 
Deze categorie 5-soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond 
beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten 
of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
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Tabel 2. Lijst jaarrond beschermde vogelnesten. 

SOORT KOLONIE-

BROEDER 

AANWEZIG IN 

BEBOUWDE 

OMGEVING 

AANWEZIG IN 

NATUURGEBIED 

CATEGORIE VASTE 

NESTEN 

Boomvalk nee nee ja 4 

Buizerd nee nee ja 4 

Gierzwaluw nee ja nee 2 

Grote gele kwikstaart nee nee ja 3 

Havik nee nee ja 4 

Huismus ja ja nee 2 

Kerkuil nee ja nee 3 

Oehoe nee nee ja 3 

Ooievaar nee ja nee 3 

Ransuil nee nee ja 4 

Roek ja ja nee 2 

Slechtvalk nee ja ja 3 

Sperwer nee nee ja 4 

Steenuil nee ja nee 1 

Wespendief nee nee ja 4 

Zwarte wouw nee nee ja 4 

 
 

Tabel 3. Vogelsoorten van categorie 5: voor deze soorten is inventarisatie wenselijk. 

Blauwe reiger Grauwe vliegenvanger Raaf 

Boerenzwaluw Groene specht Ruigpootuil 

Bonte vliegenvanger Grote bonte specht Spreeuw 

Boomklever Hop Tapuit 

Boomkruiper Huiszwaluw Torenvalk 

Bosuil IJsvogel Zeearend 

Brilduiker Kleine bonte specht Zwarte kraai 

Draaihals Kleine vliegenvanger Zwarte mees 

Eidereend Koolmees Zwarte roodstaart 

Ekster Kortsnavelboomkruiper Zwarte specht 

Gekraagde roodstaart Oeverzwaluw  

Glanskop Pimpelmees  
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Omgevingscheck 
Als een jaarrond beschermd nest zal verdwijnen door een ingreep is altijd een omgevingscheck 
nodig. Een deskundige moet dan vaststellen of er voldoende gelegenheid is voor de soort om 
zelfstandig een vervangend nest te vinden in de omgeving. Als dat niet het geval is, dient voor 
zover mogelijk een alternatief nest te worden aangeboden. Is dat ook niet mogelijk, dan moet 
ontheffing worden aangevraagd. Houd er in dat geval rekening mee dat ontheffing alleen 
mogelijk is met een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn, te weten: 

• Bescherming van flora en fauna 
• Veiligheid van het luchtverkeer 
• Volksgezondheid of openbare veiligheid 

Op basis van de belangen ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ en ‘uitvoering van 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen’ kan met ingang van september 
2009 geen ontheffing meer worden aangevraagd. 
 
 
ALGEMENE ZORGPLICHT 
 
In de Ffw is een zorgplicht opgenomen: 
• artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren 

en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
• artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 
voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterweg 
te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken). 

• artikel 10: Indien wordt gehandeld overeenkomstig de zorgplicht, dan is van opzettelijk 
verontrusten van beschermde soorten (zoals bepaald in artikel 10) geen sprake. Een 
ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 10 is dan niet aan de orde. 
Vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 10 voor streng beschermde soorten (tabel 
3) is voor bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen wettelijk gezien 
niet mogelijk. Het opzettelijk verontrusten van soorten ten behoeve van bestendig gebruik 
en ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingen is dus niet toegestaan. 

 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ongeacht 
vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dienen dieren en planten zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk is te worden verplaatst, teneinde schade aan deze soorten zo veel mogelijk te 
voorkomen. 
 
VANGEN EN VERPLAATSEN VAN SOORTEN 
 
Als u voor het uitvoeren van uw mitigerende maatregelen dieren moet vangen en verplaatsen 
is dat geen overtreding van de artikelen 9 en 13 van de Ffw. U heeft daarvoor geen ontheffing 
nodig. Het is namelijk niet uw bedoeling de dieren (definitief) aan de natuur te onttrekken. Het 
is toegestaan om soorten te verplaatsen uit de directe gevarenzone naar een vergelijkbare 
habitat in de directe omgeving. Voorwaarde is dat u de soorten in één keer verplaatst, zonder 
onnodig oponthoud. Dit geldt voor alle beschermde planten en dieren, maar uitdrukkelijk niet 
voor vleermuizen, muizen en vogels i.v.m. de stressgevoeligheid van deze dieren. Voor het 
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tijdelijk ergens anders onderbrengen van planten of dieren heeft u wel ontheffing nodig, omdat 
de soorten dan niet direct worden vrijgelaten in de omgeving. 
 
ZORGVULDIG HANDELEN 
 
In gedragscodes en ontheffingsaanvragen in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
waarbij het gaat om soorten van tabel 3, dient zorgvuldig gehandeld te worden. Zorgvuldig 
handelen gaat verder dan de hiervoor genoemde algemene zorgplicht, die een algemeen 
beschaafd en fatsoenlijk handelen inhoudt. Zorgvuldig handelen houdt in dat er geen 
wezenlijke invloed is op beschermde soorten en dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Hiertoe dient de aanvrager actief te handelen. Activiteiten die te bestempelen zijn als 
zorgvuldig handelen zijn mitigerende en compenserende maatregelen. 
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BIJLAGE 2 BESCHERMINGSREGIMES FLORA- EN FAUNAWET 
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BIJLAGE 3 PROTOCOLLEN 
 
 
 
Om schadebeperkend op te treden dienen bij de uitvoering van het werk de instructies van de 
hierna opgenomen protocollen opgevolgd te worden. De uitvoerder van de werkzaamheden 
wordt hierop gewezen. 
 
PROTOCOL BROEDVOGELS 
 
Dit protocol heeft betrekking op potentieel geschikte broedlocaties en is bedoeld om schade 
aan broedvogels te voorkomen. 
 
Werkzaamheden uitvoeren buiten broedseizoen 
Gedurende het broedseizoen vallen alle bewoonde nesten onder de reikwijdte van artikel 11 
van de Ffw en zijn beschermd. Ontheffingen voor verstorende werkzaamheden tijdens het 
broedseizoen worden slechts bij hoge uitzondering verleend. Veelal is er het alternatief om 
werkzaamheden uit te stellen tot na de broedperiode van aanwezige soorten. Het komt er op 
neer dat verstorende werkzaamheden, zoals kappen en snoeien van bomen en struweel, 
plaats dienen te vinden buiten het broedseizoen van aanwezige soorten. Op die manier 
worden geen verbodsbepalingen overtreden en is er geen ontheffing nodig. 
Het broedseizoen loopt voor de meeste soorten van half maart tot half juli. In het kader van de 
Flora- en faunawet wordt echter geen standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. 
Van belang is of een broedgeval door de werkzaamheden wordt verstoord, ongeacht de datum. 
 
Ten aanzien van broedvogels gelden voor de planning van verstorende werkzaamheden de 
volgende voorwaarden: 

• Normaliter worden verstorende werkzaamheden uitgevoerd ná 15 juli en vóór 15 
maart. 

• Op plaatsen waar broedactiviteiten van laatbroedende vogels (zoals kwartelkoning) 
worden vermoed, worden verstorende werkzaamheden uitgesteld tot na 15 augustus. 

 
Alternatief: ingreeplocatie ongeschikt maken voor broedvogels 
Indien voorkomen wordt dat bewoonde nesten verstoord of vernield worden, kunnen 
werkzaamheden ook worden uitgevoerd tijdens het broedseizoen. Daartoe dient de 
ingreeplocatie voorafgaand aan het broedseizoen (dus vóór 15 maart) onaantrekkelijk te 
worden gemaakt als broedlocatie, zodat voorkomen wordt dat vogels er gaan nestelen. 
Voorbeelden van werkzaamheden waarmee de ingreeplocatie vóór aanvang van het 
broedseizoen onaantrekkelijk wordt gemaakt voor broedvogels, zijn: 

• Kappen van bomen, snoeien van struweel, frezen van stobben, versnipperen van 
takken; 

• Verwijderen van de teelaardelaag, zodat de situatie ongeschikt wordt voor 
bijvoorbeeld weidevogels; 

• Kort maaien van riet, ruigte of grasland, waarna deze situatie in stand gehouden wordt 
tot aan het einde van het broedseizoen of, wanneer dit eerder is, tot aan de afronding 
van de werkzaamheden; 

• Zwart maken van bouwland met behulp van een cultivator en deze situatie in stand 
houden tot aan het einde van het broedseizoen of, wanneer dit eerder is, tot aan de 
afronding van de werkzaamheden; 
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• Aanbrengen van optische verstoring op de ingreeplocatie, zoals paaltjes met gekleurd 
lint e.d. 

• Dagelijks betreden van de ingreeplocatie. 
 
Genoemde maatregelen dienen uitsluitend om vestiging van broedvogels te voorkomen, en dus 
niet voor het bestrijden van al aanwezige broedgevallen. 
 
PROTOCOL AMFIBIEËN (RUGSTREEPPAD) 
 
Bij werkzaamheden binnen leefgebied van zwaar beschermde amfibieën dient gewerkt te 
worden conform onderstaande maatregelen: 

• Een belangrijke maatregel om schade op voorhand te voorkomen vormt de planning 
voor uitvoering van werkzaamheden. Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
buiten de kwetsbare periode van aanwezige soorten. De mate van kwetsbaarheid 
hangt daarbij af van het type biotoop: 

o werkzaamheden aan het voortplantingswater vinden bij voorkeur plaats 
buiten het voortplantingsseizoen. Afhankelijk van de soort is dit de periode 
september t/m februari. 

o werkzaamheden aan de winterbiotoop vinden bij voorkeur plaats buiten de 
periode van overwintering. Afhankelijk van de soort is dit de periode april t/m 
september. 

• Wanneer er wel in de kwetsbare periode gewerkt wordt, dient de aanbeveling het 
werkterrein af te zetten met een zogenaamd paddenscherm. Dit om te voorkomen dat 
rugstreeppad tijdens de werkperiode gebruik gaat maken van het werkterrein. 
Rugstreeppad is een pioniersoort en heeft een voorkeur voor primeriastadia in de 
ecologische successie. Door een terrein af te graven of grond op aan te brengen kan er 
een geschikt habitat voor rugstreeppad ontstaan. Met name plassen water door 
regenval die op dit habitat ontstaan, bieden een perfect voorplantingswater voor 
rugstreeppad. 
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