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Website: www.bureaunatuurzorg.nl
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Voor u ligt ons plan van aanpak flora en fauna, met daarin ook opgenomen het EWPu
(ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase). Dit document is eenvoudig te lezen en voor de
betrokkenen bedoeld als praktisch hanteerbaar naslagwerk voor dit werk in de vrije
buitenruimte. Daarin bijzondere aandacht voor beschermde soorten flora en fauna,
(invasieve) exoten en biodiversiteit. Er zijn in het EWPu, naast specifieke soorten, ook per
algemene risicogroep aanwijzingen en instructies aangegeven. Tevens zijn foto’s
ingevoegd ter herkenning van de diverse voorkomende beschermde soorten.
De hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 kunnen door de uitvoerders worden geprint en naast het
werkprotocol van HDSR, op iedere werkset worden meegenomen.
Dit plan sluit aan bij de Wet natuurbescherming, de Gedragscode voor Waterschappen en
de werkprotocollen van HDSR.
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1. Informatie project
Dit plan van aanpak flora en fauna is opgesteld ten behoeve van het schonen van
watergangen (uitgezonderd boezemwateren) binnen het beheergebied van HDSR. Specifieker,
regio IJssel en Regio Kromme Rijn, voor de periode 2020-2022 met een mogelijke verlenging
van twee jaar.
Uitgangspunt is door het werk bewerkstelligen van een goede doorstroming van het water
tegen een maximaal behoud van de ecologische waarden en biodiversiteit.

Projectgebied “paars en rood”

Werkbeschrijving

Om aan de waterschapstaken te kunnen voldoen onderhoud HDSR zorgvuldig alle
watergangen binnen haar beheergebied. HDSR heeft daarbij de doelstelling om de
ecologische waarden te beschermen en waar het kan zelfs te laten toenemen. Wij begrijpen
de belangen en doelstellingen en werken daar graag aan mee.
De toegewezen watergangen moeten met regelmaat worden geschoond om de af- en
doorvoer van water te kunnen waarborgen. Voor de uit te voeren werkzaamheden zetten wij
twee tot vier Mecalac’s in en een maaiboot. De inzet van ons materieel is afhankelijk van de
maaironde en wordt ook afgestemd op de ondergrond. De inzet van de maaiboot wordt ook
bepaald door de waterkolom in een te schonen watergang. Een dynamische planning wordt
separaat opgesteld en als bijlage aan dit document toegevoegd.
Risicoanalyse
Ten aanzien van flora en fauna is er een risico dat soorten worden beschadigd of gedood. Het
werk is dusdanig van aard dat door de bewegingen en geluiden een flink deel van de soorten

Onderzoek en
aanpak exoten
—
Aquatische
ecologie
—
Flora en fauna
Inventarisaties
—
Flora en fauna
adviezen
—
Flora en fauna
werkplannen
—
Ecologisch
werkprotocol
uitvoeringsfase
—
Project
begeleiding
—
Bevorderen
biodiversiteit
—
Natura 2000
projecten
—
Ontheffingen
—
Waterkwaliteit
verbeteringen
en NVO advies
—
Soorten
monitoring
—
Bever, Otter en
Das
—
Weidevogels
—
Vleermuizen
—
Muissoorten
—
Beheerplannen

4

fauna van het werk vandaan vluchten, maar dat neemt niet weg dat de rest van die soorten
achterblijft en nadelige gevolgen kunnen ondervinden. Daarnaast komen er soorten voor die
bij gevaar schuilplaatsen opzoeken, bijvoorbeeld de Grote modderkruiper die de baggerlaag
induikt. Een belangrijk deel van het leefgebied (vaak de oeverzones) moeten worden
behouden voor soorten fauna en soorten aquatische vegetatie. Na het schonen kan vanuit die
zones de ecologie weer snel herstellen. Om alle soorten flora en fauna maximaal te behouden,
worden beschermende maatregelen opgenomen in het EWPu (hoofdstuk 3).
Risicomanagement
Om het risico op beschadigen of doden van soorten tot een minimum te beperken is het
ingevoegde EWPu (ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase) opgesteld. Dit is te vinden onder
hoofdstuk 3 van dit document. De daarin opgestelde instructies bevatten de begrippen
algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen.
Het project wordt vanuit ons bedrijf geleid door uitvoerders dhr. Gijs de Gier en dhr. Arie de
Gier. Deze zien toe op de naleving van de natuurwetgeving, zorgplicht flora en fauna, de
werkprotocollen en de juiste wijze van handelen voor, tijdens en na de werkzaamheden ten
opzichte van beschermde soorten en bijzondere natuurwaarden. Het werk is gericht op een
maximaal resultaat tegen minimale schade aan soorten en natuurwaarden.
Alle medewerkers worden vooraf door Bureau Natuurzorg geïnformeerd over de flora en
fauna in het plangebied en hoe daar mee om te gaan. Wij doen dit tijdens het
startwerkoverleg. Hier krijgen alle medewerkers ook de werkinstructies mee naar de
werkplek. Vondsten van beschermde soorten en (invasieve) exoten worden ter beoordeling,
naast de opdrachtgever, ook voorgelegd aan Bureau Natuurzorg, zodat in overleg en na
goedkeuring van de opdrachtgever op tijd passende maatregelen kunnen worden getroffen
om deze te beschermen.

Algemeen zorgvuldig handelen
Inzet deskundigheid
Alle in te zetten medewerkers zijn deskundig in het uitvoeren van werken in relatie tot flora
en fauna. De medewerkers hebben allen het flora en fauna certificaat niveau 1 en Arie de Gier
het flora en fauna certificaat niveau 3.
Bij het project betrekken wij ecoloog Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.
Verzamelen gegevens
In ons logboek flora en fauna, ingevoegd onder hoofdstuk 5, worden dagelijks aantekeningen
gemaakt van onze bevindingen. Hierop worden ook beschermde soorten en hun locatie
vermeld. Dit document is een substantieel onderdeel van de dossiervorming op het gebied
van flora en fauna. Deze logboeken zijn voor de opdrachtgever en werknemers vrijelijk
inzichtbaar. Aan het einde van iedere week worden deze documenten, of kopieën daarvan,
ter kennisgeving en beoordeling overgedragen aan de opdrachtgever en bij bijzonderheden
ook aan Bureau Natuurzorg.

Onderzoek en
aanpak exoten
—
Aquatische
ecologie
—
Flora en fauna
Inventarisaties
—
Flora en fauna
adviezen
—
Flora en fauna
werkplannen
—
Ecologisch
werkprotocol
uitvoeringsfase
—
Project
begeleiding
—
Bevorderen
biodiversiteit
—
Natura 2000
projecten
—
Ontheffingen
—
Waterkwaliteit
verbeteringen
en NVO advies
—
Soorten
monitoring
—
Bever, Otter en
Das
—
Weidevogels
—
Vleermuizen
—
Muissoorten
—
Beheerplannen

5

Het consequent onderhouden van een ecologisch dossier is belangrijk. Dit dossier dient tot 2
jaar na afloop van het project te worden bewaard. Tot die tijd kunnen handhavende instanties
nog administratieve controles uitvoeren en dient het volledige dossier beschikbaar te zijn.
Communicatie
Alle medewerkers melden direct alle bijzonderheden rond flora en fauna bij de projectleiding.
Die communiceert dit onmiddellijk met de opdrachtgever en zo nodig met Bureau Natuurzorg,
en bespreekt welke stappen moeten worden ondernomen om de voortgang en het einddoel
van het project niet in gevaar te brengen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren,
afhankelijk van de aard van de situatie.
Alle medewerkers worden door ons (De Gier) en Bureau Natuurzorg vooraf geïnformeerd over
de flora en fauna in het plangebied en hoe daar mee om te gaan. Wij doen dit tijdens het
startwerkoverleg. Hier krijgen alle medewerkers ook de werkinstructies mee naar de
werkplek.
Wanneer medewerkers op gevoelige situaties worden aangesproken door bewoners of
bezoekers van het plangebied, verwijzen zij hen naar de projectleider en/of ingeval van flora
en fauna naar dhr. Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.
Tijdens geplande bouwvergaderingen is de flora en fauna een vast onderdeel op de agenda.
Daar wordt besproken wat de stand van zaken is en wat er nog is te verwachten. Op verzoek is
daarbij ook dhr. Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.,
Calamiteiten
Alle calamiteiten worden direct gemeld bij de projectleiding en opdrachtgever. Op
onverwachtse gebeurtenissen die, acuut of op termijn, invloed hebben op de
volksgezondheid, openbare veiligheid of de natuur en het milieu, moet snel worden
ingespeeld om problemen op te lossen en mogelijke (vervolg)schade te voorkomen.
Bij calamiteiten denken we niet alleen aan een ongeval of een onverwachts aantreffen van
een beschermde soort, maar ook aan zaken zoals stormschade, wateroverlast, lekkende olie,
enzovoort. De te nemen maatregelen worden in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.
Indien nodig wordt omwille van tijdsdruk en/of type probleem gebruik gemaakt van een
derde partij. Zulks in overleg met- en na goedkeuring door- de opdrachtgever.
Calamiteiten die te maken hebben met flora en fauna worden ook direct besproken met dhr.
Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.
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Specifiek zorgvuldig handelen
Gebruik materieel
Belangrijk is dat wij ons in te zetten materieel en de werkwijze goed afstemmen op de
aangewezen watergangen en hun oevers. Niet alleen om schade aan de oevers te voorkomen,
maar bijvoorbeeld ook om vertroebeling tot een minimum te beperken. Overmatige
vertroebeling kan immers leiden tot vissterfte, hetgeen naast schade aan de ecologie ook
schade berokkend aan het imago van HDSR. Wij onderhouden ons materieel goed, hetgeen
onder andere betekent dat we altijd maaien met scherpe messen, opdat de snede glad is en
niet gerafeld waardoor vegetatie nadelig wordt beschadigd.
Wij werken met onze Mecalac’s met een maaikorf met slechts een breedte van 4 meter.
Breder zou schadelijk zijn voor faunasoorten omdat die minder ruimte hebben om te
vluchten. Al onze machines, ook de maaiboot, worden uitgerust met een zgn. Fish Protector.
Door toepassing van stroboscooplampen met flitslicht (dit betreft een innovatie welke eerder
is toegepast voor Waterschap Hollandse Delta) worden watergangen op een visvriendelijke
manier gemaaid. Op de maaikorf worden vier Fish Protectors geplaatst en bij de maaiboot op
de romp gemonteerd. De resultaten tot heden zijn dat deze methode leidt tot 25 a 30%
minder vis op de kant (met als gevolg minder vissterfte);
De maaiboot is ook uitgerust met een peilstok. Iedere watergang wordt eerst gecontroleerd
op voldoende diepgang. Dit om vertroebeling door de aandrijving te voorkomen. Een
wormwiel kan voor een desastreuze vertroebeling zorgen. Indien het water te ondiep is wordt
een andere methode besproken met de projectleiding.
Uitvoerders
Alle machinisten hebben een flora- en faunacertificaat niveau 1, de projectbeheerder (op
kantoor) niveau 3. Door hun lange ervaring in het beheergebied van HDSR zijn zij zich bewust
van de schade aan flora en fauna die zij met het materieel zouden kunnen aanrichten bij het
niet goed uitvoeren van hun taken. De uitvoerders zijn gebaat bij het onder hoofdstuk 3
opgestelde ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase en zullen zich daaraan conformeren.
Biodiversiteit
Iedere opdrachtgever stelt hoge eisen aan tenminste de instandhouding van de biodiversiteit.
Het is zeer waarschijnlijk dat niet meer beschermde soorten zoals bijvoorbeeld orchideeën,
zwanenbloemen, bittervoorntjes en kleine modderkruipers, nog steeds maximaal moeten
worden behouden omwille van de biodiversiteit en het ecologisch belang. Wij houden daar
rekening mee!
(Invasieve) Exoten
Het kan zijn dat je tijdens het werk op plekken komt, waar exoten voorkomen. Denk daarbij
aan de Grote waternavel, Cabomba, diverse verderkruidsoorten, Japanse duizendknoop,
Reuzenberenklauw, enzovoort. Het is voor de opdrachtgever belangrijk dat hij goed op de
hoogte is van de voorkomende soorten en vooral ook de precieze locaties daarvan. Geef
iedere vondst direct door aan de opdrachtgever. Als basisregel geldt “als je even niet weet
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wat je moet doen, doe dan even niets en stop voor overleg”. Dan kan je ook geen verspreiding
veroorzaken. Stuur bij twijfel een goede foto per WhatsApp naar Theo de Kreij zodat die de
soort kan determineren en vervolgstappen kan adviseren. Telefoon 06 – 1243 7949.
Werkplanning
De werkzaamheden zijn in tijd ingepland, maar kunnen gaan afwijken door
klimaatomstandigheden. Voor het behoud of bevorderen van de ecologie is het weleens nodig
later of eerder aan te vangen met het werk. We overleggen dit met de opdrachtgever en
Bureau Natuurzorg.
De praktijk
Dit document is dynamisch. Alle aanwijzingen en instructies zijn opgesteld als leidraad voor
werkzaamheden. In de praktijk kunnen zich soms situaties voordoen waardoor wordt besloten
af te wijken van de aanwijzingen en instructies. Een beslissing om af te wijken, wordt
genomen door Bureau Natuurzorg, altijd na overleg met de uitvoerder en opdrachtgever.
Maatregelen, ook van dit document afwijkende, moeten te allen tijde passen binnen de
natuurwetgeving en mogen geen afbreuk doen aan de goede instandhouding van beschermde
soorten. Dit document dient op de werkplek aanwezig te zijn.
Het ecologisch werkprotocol van HDSR is een duidelijk document dat verder is vertaald naar
de uitvoering. Het onder hoofdstuk 3 ontwikkelde EWPu (ecologisch werkprotocol
uitvoeringsfase) Geeft onze uitvoerders heldere instructies over hoe om te gaan met de flora
en fauna en hoe schade moet worden voorkomen.
De foto’s en informatie in hoofdstuk 5 van dit document, geven een beeld van de beschermde
soorten die in het plangebied voorkomen of mogelijk voorkomen. De uitvoerder kan dit
raadplegen bij een ontmoeting met een voor hem onbekende soort.

Ecologie
Gedragscode voor Waterschappen
Per 22 januari 2019 is ten dele de nieuwe gedragscode van de Unie van Waterschappen
ingegaan. De nieuwe gedragscode gaat voorlopig alleen in op het onderdeel “Bestendig
beheer en onderhoud”. Deze gedragscode wordt nu ook meegewogen in dit rapport. Indien
deze gedragscode kan worden gevolgd, geld het volgende ten aanzien van diverse algemeen
voorkomende beschermde soorten fauna:
Behoudens de maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht gelden er geen nadere
voorwaarden voor wat betreft periode en werkwijze voor handelingen die betrekking hebben
op vrijgestelde beschermde soorten. Deze soorten staan op de lijst die overeenkomt met de
soorten die zijn genoemd zijn in bijlage 13 van de Regeling natuurbescherming van 16 oktober
2016 en die in de meeste provincies zijn vrijgesteld van nadere voorwaarden. Deze vrijstelling
betekent dat de meldingsplicht, zoals deze in verschillende provincies geldt, niet langer geldt is
als deze nieuwe gedragscode wordt gevolgd.
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In de nieuwe gedragscode (februari 2019) zijn een aantal zaken aangepast aan de huidige
natuurwetgeving. Er zijn enkele punten die van belang zijn voor dit project.
1. Zo wordt in de nieuwe gedragscode de term “broedseizoen” niet meer gehanteerd. De
wetgeving koppelt immers geen datum aan broedgevallen. Tegenwoordig doelt men op
het “voortplantingsseizoen”. Daarmee is niet meer alleen aandacht vereist voor
broedende (water)vogels, maar ook voor alle voortplantende flora en fauna. In geval van
baggerwerkzaamheden dus ook op soorten zoals vissen, amfibieën, reptielen, enzovoort.
Dit sluit ook beter aan bij de wettelijke Zorgplicht flora en fauna.
2. Ook nieuw is het loslaten van de minimum of maximum watertemperatuur waarbij mag
worden gewerkt. De bovengrens en ondergrens moet nu worden bepaald door een
deskundig ecoloog. Daarom nemen wij contact op met projectecoloog Theo de Kreij van
Bureau Natuurzorg, indien de watertemperatuur hoger is dan 22 graden of lager is dan 2
graden. Bij ijsvorming beslist de projectecoloog over het stoppen of doorgaan onder
voorwaarden. Wij volgen dan zijn instructies.
3. Al vanaf medio februari, bij een gunstig klimaat, kan de soort Meerkoet gaan broeden.
Nesten zijn beschermd, maar ingeval van de Meerkoet mag onder de nieuwe gedragscode
voor waterschappen en onder toezicht van een ecoloog, een nest wel worden verplaatst,
mits de verplaatsing geen nadelige gevolgen heeft voor het broedsel.
Inventarisatie en beschermde soorten
Informatie van de opdrachtgever geeft aan dat er binnen het plangebied door de Wet
natuurbescherming beschermde soorten voorkomen, of kunnen gaan voorkomen. De hier
benoemde soorten zijn vooral de soorten die afhankelijk zijn van een aquatische omgeving.
Dit zijn:
Broedvogels: te water, te land en in het riet.
Vissen: Grote modderkruiper, Paling.
Zoogdieren: Waterspitsmuis, Noordse woelmuis.
Amfibieën: Rugstreeppad, Heikikker, Poelkikker, Kamsalamander.
Reptielen: Ringslang.
Weekdieren: Platte schijfhoren.
Ongewervelden: Groene glazenmaker (en dus ook Krabbenscheer), Gevlekte witsnuitlibel,
Gestreepte waterroofkever.
Voorgenoemde soorten zijn ontheffingsplichtig indien men verwacht ernstige schade te
berokkenen aan de soorten zelf en aan hun habitat(leefgebied). De plekken waar deze soorten
voorkomen of kunnen voorkomen, zijn opgetekend in de kaarten die we kunnen raadplegen
via de verspreidingskaarten flora&fauna in de Collector app/Arcgis.
Voorafgaand aan de werkzaamheden worden door de machinist de te reinigen watergangen
gecontroleerd op aanwezigheid van broedvogels.
Wij volgen het opgestelde ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase (hoofdstuk 3) om zoveel
mogelijk schade te voorkomen. Indien wij deze, of andere niet benoemde beschermde
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soorten, soorten daadwerkelijk ontmoeten, stoppen wij met het werk en overleggen direct te
nemen maatregelen met onze projectecoloog Theo de Kreij. Zijn instructies volgen wij op.
We hanteren, naast het werkprotocol van HDSR, het EWPu onder hoofdstuk 3. In de natuur
kunnen altijd soorten komen en gaan. Daarom zijn we alert op álle beschermde soorten, zoals
ook floratypen en hanteren zorgvuldig de Zorgplicht voor alle flora en fauna.
Strategiekeuze t.b.v. beschermde soorten en hun habitats
Daar waar beschermde soorten voorkomen is het soms mogelijk om in het volledige
groeiseizoen te kunnen schonen. Hiervoor moet dan een uitvoeringsstrategie gekozen
worden. Deze strategieën zijn binnen het plangebied op diverse locaties van toepassing. Deze
locaties zijn weergegeven op de maaikaarten van HDSR in de Collector app/Arcgis.
Er zijn drie strategiekeuzes, te weten:
1. De habitatbenadering (code SK1).
2. Het eerste alternatief (code SK2).
3. Het tweede alternatief (code SK3).
Bij de strategies behorende maatregelen zijn opgenomen in het EWPu onder hoofdstuk 3.
Maatwerk per watergang
Per watergang komen verschillende beschermde dier- en plantsoorten voor, wat om
verschillende maatregelen vraagt per watergang. Om de informatiestroom naar de machinist
overzichtelijk te houden wordt de aangeboden informatie van bovenstaande sitemap vertaald
in een pakket maatregelen per watergang. Deze maatregelen worden tijdens het accepteren
van watergangen in de digitale werkomgeving ingevuld, zodat deze tijdens de uitvoering
eenvoudig op watergangniveau te raadplegen zijn. Hierbij wordt redundantie vermeden, als
een maatregel van toepassing is voor meerdere soorten.
(Invasieve) Exoten
Het kan zijn dat we tijdens het werk op plekken komen, waar exoten voorkomen zoals de
Grote waternavel, Cabomba, diverse vederkruidsoorten, Japanse duizendknoop,
Reuzenberenklauw, enzovoort. Het is voor de opdrachtgever belangrijk dat hij goed op de
hoogte is van de voorkomende soorten en vooral ook de precieze locaties daarvan. We geven
iedere vondst direct door aan de opdrachtgever. Als basisregel geldt “als je even niet weet
wat je moet doen, doe dan even niets en stop voor overleg”. Dan kan je ook geen verspreiding
veroorzaken. We sturen bij twijfel een goede foto per WhatsApp naar Theo de Kreij zodat die
de soort kan determineren en vervolgstappen kan adviseren. Telefoon 06 – 1243 7949.
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2. Wet natuurbescherming
Wet natuurbescherming

De nieuwe Natuurwet (officieel Wet natuurbescherming) is een samenvoegsel van de Floraen faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet. Onder de vorige wetgeving gemaakte
afspraken lopen door tot de einddatum van die afspraken. Bijvoorbeeld gedragscodes,
verleende ontheffingen en lopende ontheffingsaanvragen.
Artikel 1.11 – de Zorgplicht onder de Wet natuurbescherming
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun
directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de
noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel
mogelijk beperkt of ongedaan maakt.
Het zinsgedeelte “een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden” slaat vooral ook op
iedereen die professioneel werkt in de buitenruimte.
De Wet natuurbescherming kent nu drie categorieën beschermde soorten:
Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd
volgens het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn (allen EU wetgeving).
Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag
van Bern en het Verdrag van Bonn (allen EU wetgeving).
Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten
vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen
Artikel 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (EU wetgeving)
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoelt in
het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder
zich te hebben.
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4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (EU wetgeving)
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen.
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk
te vernielen of te rapen.
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in
het eerste lid te beschadigen of te vernielen.
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de
Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.
Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten (nationale wetgeving)
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij
deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in
onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet,
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op
de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.
Let op: het overtreden van voorgenoemde verboden wordt gezien als het plegen van een
economisch delict. Dat betekent dat het vergrijp persoonlijk wordt aangerekend en men niet
kan terugvallen op uitspraken zoals “dat moest van de opdrachtgever of van mijn baas”.
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3. Ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase (EWPu)
In de gedragscode voorgeschreven werkzaamheden bij beheer en onderhoud, gedeelte
‘schonen en maaien wateren’, is aangegeven dat een ecologisch werkprotocol (EWP) moet
worden opgesteld. Onderstaand ecologisch werkprotocol uitvoeringsfase (EWPu) bevat de
maatregelen uit het werkprotocol van HDSR, aangevuld met praktijkgerichte instructies om te
helpen voorkomen dat men het werk niet uitvoert volgens de Wet natuurbescherming en de
daarbij horende Zorgplicht flora en fauna. Bij enig dispuut is het EWP van waterschap HDSR
leidend.
Sloten tijdens het voortplantingsseizoen (grofweg van 1 maart tot 31 september) is mogelijk,
maar vergt van iedere betrokkene het uiterste ten aanzien van de zorg rond
voortplantingsgevallen in het algemeen en beschermde soorten in het bijzonder. Het is dan
ook belangrijk deze instructies goed op te volgen. Deze werkinstructies sluiten aan bij de
gedragscode van HDSR, het werkprotocol van HDSR en de natuurwetgeving.
Er is een belang voor alle soorten flora en fauna. In dit ecologisch werkprotocol zijn daarom
ook andere soortgroepen opgenomen die men onverwacht kan tegenkomen. Gebruik dit
document en de gegeven instructies dan ook als naslagwerk bij deze ontmoetingen.

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

Informatie van de opdrachtgever geeft aan dat er binnen het plangebied door de Wet
natuurbescherming beschermde soorten voorkomen, of kunnen gaan voorkomen. De hier
benoemde soorten zijn vooral de soorten die afhankelijk zijn van een aquatische omgeving.
Dit zijn:
Broedvogels: te water, te land en in het riet.
Vissen: Grote modderkruiper, Paling.
Zoogdieren: Waterspitsmuis, Noordse woelmuis.
Amfibieën: Rugstreeppad, Heikikker, Poelkikker, Kamsalamander, Alpenwatersalamander.
Reptielen: Ringslang.
Weekdieren: Platte schijfhoren.
Ongewervelden: Groene glazenmaker (en dus ook Krabbenscheer), Gevlekte witsnuitlibel,
Gestreepte waterroofkever.

De navolgende instructies gelden voor alle te schonen vakken binnen dit project. Er
zijn vakken die speciale aandacht behoeven of waar anders te werk moet worden
gegaan. Raadpleeg daartoe de beschikbaar gestelde kaarten op Arcgis/de collector
app.
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Algemene instructies
Algemeen
- Zorg er voor dat je op de hoogte bent van de aanwezige flora en fauna in relatie tot je
werkzaamheden.
- Lees dit werkprotocol goed door. Later zeggen dat je iets niet wist terwijl het wel is
beschreven, kan je opbreken. Mis je nog iets in dit werkprotocol, gebruik makend van
je praktijkervaring, meld het dan bij Bureau Natuurzorg. Het protocol kan dan worden
aangevuld. We zijn per slot als team bezig om problemen met het bevoegd gezag te
voorkomen.
- Zorg er voor dat dit Ecologisch Werkprotocol altijd aanwezig is op je werkplek.
- Werk zoveel als mogelijk richting open water zodat vis en andere fauna kan vluchten.
Lukt dit echt niet, laat dan voor de vis tussen materieel en oever voldoende ruimte
over om alsnog te kunnen vluchten.
- Bij ernstige vertroebeling treed zuurstofgebrek op. Vissen kunnen dan doodgaan. Volg
het stappenplan verderop in dit EWPu.
- Stop met werken wanneer je bijzonderheden aantreft zoals een beschermde soort of
naar lucht happende of gewonde en dode vissen. Meld dit direct bij de uitvoerder.
- De uitvoerder is vrijwel dagelijks aanwezig om te controleren of er volgens het
integraal plan, het protocol en de instructies word gewerkt.
- Gebruik indien noodzakelijk rijplaten bij werkzaamheden op/vanaf de oever.
- Vondsten van beschermde soorten en bijzondere natuurwaarden moeten direct
worden gemeld bij de projectleider en de opdrachtgever. Vermeld daarbij ook de
exacte locatie van de waarneming.
- Meld twijfelgevallen en vondsten direct bij Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg.
Maak bij voorkeur een goede foto en verstuur die via WhatsApp ter determinatie.
Mitigerende maatregelen kunnen dan worden besproken.
Ecologisch dossier
- Het is belangrijk om een dossier ecologie aan te leggen. Daarin horen onder andere de
mogelijk gehouden quickscan en aanvullend onderzoek, dit EWP, alle rapportages van
de projectecoloog, alle flora en fauna logboeken, gemaakte ter zake dienende foto’s
en andere gerelateerde documenten.
- Dat dossier moet worden bewaard tot 2 jaar na afloop van het project en de
werkzaamheden. Overheidsinstanties kunnen tot die datum nog administratieve
controles uitvoeren.
- Leg dagelijks bevindingen zoals (bijzondere) flora en fauna vast in het “Logboek Flora
en Fauna” en meld bijzonderheden bij de uitvoerder. Herken je een soort niet, dan is
dat mogelijk een zeldzame/beschermde soort. Maak een foto en stuur die via
WhatsApp naar de begeleidend ecoloog. Die kan dan de soort direct determineren en
eventuele maatregelen voorschrijven.
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Specifiek zorgvuldig handelen
Neem een foto van alles wat je doet om iets te beschermen en bewaar die bij het ecologisch
dossier!
Broedvogels: te water, te land en in het riet.
- Kijk iedere dag vooruit naar alle broedende vogels. Een nest is beschermd vanaf de
aanleg tot aan het uitvliegen van de jonge vogels.
- Hou daarbij rekening met de jongen van de meerkoet. Deze gebruiken om te rusten
het nest nog tot circa 14 dagen na uitkomst van de eieren.
- Neem contact op met de projectecoloog wanneer een nest is aangetroffen binnen de
invloedsfeer van het werk en volg de gegeven aanwijzingen op.
- Markeer en registreer de vindplaats zodat die bekend is bij de volgende maaironde.
- Maak een foto voor registratie in de maai-app. Noteer bevindingen in het logboek F&F
- Lees verder de instructies onder de kop ‘Algemeen zorgvuldig handelen’.
Vissen: Grote modderkruiper, Kwabaal.
- Locaties met vondsten of vermoeden van aanwezigheid zijn te vinden in de collector
app/arcgis
- Op de door HDSR aangeven locaties mag worden geschoond, mits iedere 10e bak
wordt visueel gecontroleerd op de aanwezigheid van deze soort. Bij aanwezigheid
direct stoppen en Bureau Natuurzorg bellen voor te ondernemen stappen.
- In de watergang waar de Grote modderkruiper is aangetroffen dient in ieder geval
iedere eerder op de kant gezette hoop te worden nagekeken. Exemplaren altijd
terugzetten in de zelfde watergang, in het deel dat reeds is geschoond.
- Zorg voor een schepnet(je) om aangetroffen exemplaren te redden uit het maaisel of
watergang. Zet daarna het exemplaar weer uit in het geschoonde gedeelte van
dezelfde watergang.
- Zorg dat je de bodem spaart, 25% van de vegetatie dient te blijven staan
- Kenmerkend voor de Grote modderkruiper zijn watergangen zonder vis, met volop
vegetatie, met middelstevige bagger.
- De ecologisch deskundige beslist bij lage of hoge watertemperaturen of er kan
worden doorgewerkt. Zie hiervoor ook het ‘Stappenplan watertemperatuur” verderop
in dit EWPu.
Zoogdieren: Waterspitsmuis, Noordse woelmuis, Otter.
- Locaties met vondsten of vermoeden van aanwezigheid zijn te vinden in de collector
app/arcgis
- Otters hebben hun rust- en kraamplaatsen in ruige bosjes en oeverhoekjes. Deponeer
hier geen maaiafval en rij hier niet doorheen met materieel.
- De Otter is soms nieuwsgierig en kan het plangebied bezoeken om waar te nemen wat
er gebeurt. Bij een ontmoeting dient dusdanig te worden gewerkt dat de Otter op
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-

geen enkele wijze gewond raakt of sterft. Pas het werktempo aan of wacht even tot
de Otter weer is verdwenen.
Als de oever leefgebied is van de Waterspitsmuis of Noordse woelmuis dienen de
werkzaamheden zo te worden uitgevoerd dat de droge en natte oevers niet worden
beschadigd.
Als de oever leefgebied is van de Waterspitsmuis of Noordse woelmuis dient minimaal
50% van de vegetatie te blijven staan (ook in najaar en winter).
Als de oever leefgebied is van de Waterspitsmuis of Noordse woelmuis mag schoonsel
niet in de oever gedeponeerd worden.

Amfibieën: Rugstreeppad, Heikikker, Poelkikker, Kamsalamander.
- Locaties met vondsten of vermoeden van aanwezigheid zijn te vinden in de collector
app/arcgis
-

-

Bij voorkeur schonen in de periode van 15 september tot 1 maart.
Buiten die periode wordt er gewerkt volgens de habitatbenadering, waardoor minimaal
25% van de vegetatie gespaard blijft.
Voortplantingsplaatsen worden geregistreerd en in overleg met ecologisch deskundige
kunnen er extra maatregelen nodig zijn.

Reptielen: Ringslang.
- In het winterseizoen (oktober t/m medio april) worden op plaatsen waar reptielen
voorkomen wortelkluiten en bladhopen gespaard.
- Schoonsel en maaisel wordt niet op de oever gedeponeerd als deze op dat moment
door reptielen als voortplantingsbiotoop in gebruik is.
- Op de oevers in het “buitengebied” kunnen rustplaatsen voorkomen, bijvoorbeeld
oude riethopen, oude bomen, puinhopen en houtstapels. Deze moeten worden
geïnspecteerd, maar nog beter is het op voorhand plaatsen van markeringen. Plaats
markeringen rond deze hopen zodat deze niet worden beschadigd.
- In geval dat er inderdaad het vermoeden is van de aanwezigheid van een Ringslang in
een (winter)rust- of voortplantingsplaats, dient de projectecoloog ter plekke een
beschermingszone te bepalen.
- Let bij oplopende temperaturen op de directe omgeving van de rustplaats van de
Ringslang. Deze kan koud de nacht uitkomen en zich liggen opwarmen in de zon.
Markeer de locatie en blijf minimaal 3 meter bij de slang vandaan.
- De Ringslang verplaatst zich graag via het water. Geef hem de tijd om weg te
zwemmen.
Weekdieren: Platte schijfhoren.
- Locaties met vondsten of vermoeden van aanwezigheid zijn te vinden in de collector
app/arcgis
- Er wordt bijvoorkeur geschoond in de periode 1 oktober t/m 1 december, tenzij de
ecologisch deskundige dat anders bepaald.
- Op verdachte locaties blijft 25% van de vegetatie en de waterbodem ongemoeid
(habitat benadering). Volg hierbij ook de maai-app van HDSR. Indien deze een conflict
veroorzaakt met de in het EWP gestelde instructies/aanwijzingen, dan beslist de
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projectecoloog wat er moet gebeuren op basis van soort/habitatbescherming en
prioriteiten.
Ongewervelden: Groene glazenmaker (en dus ook Krabbenscheer), Gevlekte witsnuitlibel,
Gestreepte waterroofkever.
- Locaties met vondsten of vermoeden van aanwezigheid zijn te vinden in de collector
app/arcgis
- Er wordt alleen geschoond in de periode 1 oktober t/m 1 december, tenzij de
ecologisch deskundige dat anders bepaald.
- Minimaal 25% van de vegetatie en de waterbodem blijft ongemoeid.
- Spaar minimaal 50% van de vegetatie en de waterbodem als er krabbenscheerplanten
staan. Indien mogelijk zoveel mogelijk krabbenscheer terug in de watergang zetten.
- Van locaties met krabbenscheer worden vóór aanvang van de werkzaamheden foto’s
gemaakt van de situatie. Deze foto’s worden gedocumenteerd, samen met een kaart
waarop de locaties van de krabbenscheer staan aangegeven.

Algemeen zorgvuldig handelen (ook Zorgplicht)
Neem een foto van alles wat je doet om iets te beschermen en bewaar die bij het ecologisch
dossier!
Vertroebeling van water
- Voorkom onnodige of bovenmatige vertroebeling door het aanpassen van het
werktempo. Het DO (zuurstofgehalte) kan te laag zijn waardoor vissterfte kan
optreden.
- Beperk het aantal vaarbewegingen met de maaiboot tot een minimum.
- Bij toepassing van de maaiboot altijd eerst met de peilstok meten of er voldoende
diepte is voor de boot.
- Indien het wormwiel van de maaiboot door de bagger draait ontstaat een ernstige
vertroebeling. Wanneer niet op een andere manier kan worden geschoond, ga dan
over op varen op kabels en laat het gebruik van het wormwiel achterwege.
- Bij overmatige vertroebeling kunnen vissen aan de oppervlakte komen om lucht te
happen. Stop dan met werken en wacht tot de vis weer is verdwenen. Gebeurt dit
nogmaals, bespreek dit dan met de projectleiding.
Rietkragen
- Wanneer hoge rietkragen je het zicht op eventuele nesten van watervogels
ontnemen, let dan goed op of je watervogels waarneemt in de watergang. Zie je deze
zwemmen, dan kan er ook een nest zijn. Kijk of je toch zicht kan krijgen achter de
rietkraag. Bijvoorbeeld door naar de overkant te lopen of door een waadbroek aan te
trekken en het water in te stappen.
- Noteer deze handeling in het logboek flora en fauna, zodat je kan aantonen dat je
vooruit hebt gekeken om schade te voorkomen.
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(Water)vogels en nestvorming (februari t/m september)
- Controleer dagelijks het te bewerken traject op nesten in het water (watervogels) en
ruim rond de werkzone (oever- en weidevogels). Neem contact op met de
projectecoloog wanneer een nest is aangetroffen binnen de invloedsfeer van het
werk. Volg de gegeven aanwijzingen op.
- Een eenmaal bezet en actief nest moet gepast (op afstand) worden “gemarkeerd” en
gemeden. De beschermingszone is 5 meter in alle richtingen. Na het werk
markeringen verwijderen. Werk rustig en zonder wilde bewegingen of overbodig
geluid.
- Tijdelijk verstoren mag, verjagen niet. Vogels kunnen tijdelijk het nest verlaten. Zij
keren altijd weer terug naar hun nest vanwege hun “broeddrang”. Geef ze dan ook
binnen 10 minuten de ruimte om terug te keren en de tijd (minimaal 1 uur) om de
eieren weer te verwarmen/bebroeden.
- Wanneer blijkt dat door een slechte borging van een watervogelnest, in combinatie
met de werkzaamheden, een nest dreigt te kantelen of weg te drijven, moet het
werktempo worden aangepast om dat te voorkomen. Het nest mag eventueel tijdelijk
worden geborgd met bijvoorbeeld een jalonstok.
- Verplaats een meerkoetennest niet zonder toestemming van de projectecoloog.
- In geval van oever- weidevogels zijn de uitgekomen jongen (nestvlieders) pas na
enkele weken in staat om weg te vliegen. Tot die tijd lopen ze rond. Geef ze de tijd om
van het werk weg te kunnen vluchten.
Vis en belangrijke soorten
- Spaar zoveel mogelijk vis door ze te verjagen.
- Zet vissen terug indien dit mogelijk is.
Groene Glazenmaker, Zwarte stern en Krabbescheer
- Daar waar Krabbescheer voorkomt, moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van de libelle Groene glazenmaker en mogelijk de vogel Zwarte stern
die op de planten kan nestelen.
- Minimaal 50% van de Krabbenscheer moet worden behouden.
- Raap (indien nodig voor die 50%) de planten uit en zet deze weer elders terug in de
watergang. Ook in het koude seizoen wanneer de plant op de bodem ligt.
IJsvogels
- In Nederland komen steeds meer locaties voor waar de IJsvogels broeden. Zie je een
IJsvogel vliegen, neem dan direct contact op met Theo de Kreij van Bureau
Natuurzorg. Probeer te ontdekken waar de IJsvogel in de oever nestelt zodat gepaste
maatregelen kunnen worden getroffen.
- IJsvogels nestelen overwegend in opstaande oevers (broedwand). Hier moet extra
aandacht aan worden besteed.
- Ingeval er tekenen zijn van gaten (nesten) in de oever, moet het werktempo worden
aangepast en moet rustig worden gewerkt.
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-

IJsvogels maken gebruik van over het water hangende boomtakken en over het water
liggende boomstammen. Deze dienen, indien de aanwezigheid van IJsvogels is
bewezen, dan ook te worden gespaard.
Indien dit vanwege het werk absoluut niet mogelijk is, dan mag, alleen onder toezicht
van de projectecoloog, een zich boven het water bevindende boomstam opzij worden
gelegd en moet deze na het passeren van het werk weer worden terug geplaatst.

Kleine zoogdieren
- Deze soorten kunnen het water invluchten. Wacht even tot ze weer veilig zijn.
- Rij niet over holletjes binnen 1 meter vanaf de waterlijn gemeten.
Amfibieën en reptielen
- Ongeacht of het van bijvoorbeeld de Heikikker of van andere kikkers is, eierpaketten
moeten worden behouden. Schep deze eventueel, met water en al, uit met een
emmer en zet ze na het werk voorzichtig en intact weer terug langs de oever.
- De waterbodem langs de oever is in het voortplantingsseizoen belangrijk voor
amfibieën. Spaar zoveel mogelijk exemplaren van alle leeftijdsklassen.

Vleermuizen
- Deze werkzaamheden hebben geen negatieve invloed op vleermuizen. Maatregelen
zijn niet nodig.
Overige flora en fauna
- Ook al zijn soorten niet beschermd, je hebt altijd de (zorg)plicht om ongeplande
schade te voorkomen. Kijk bij het inrichten van een werkplek, rijden door het veld of
aanmeren van vaartuigen eerst of je geen schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld
bomen en vooral nesten en beschermde soorten die zich op de oever kunnen
bevinden. Bij twijfel altijd eerst overleggen met de uitvoerder.
Maaisel op de oevers
- Voor het op de kant zetten van maaisel geld hetzelfde als bij overige flora en fauna.
Hou rekening met de Zorgplicht en voorkom schade, zeker aan bijzondere soorten die
belangrijk zijn voor het behoud van de biodiversiteit. Denk aan stuifmeel dragende
bloemen, orchideeën, dotterbloemen, enzovoort.
Exoten
- Indien je een invasieve exoot tegenkomt die door je werk makkelijk verspreid kan
worden, stop dan direct met werken en neem contact op met Bureau Natuurzorg voor
overleg en te nemen maatregelen.
- Meld exoten (bijvoorbeeld Cabomba, Ongelijkbladig vederkruid, Japanse
duizendknoop, Grote waternavel) bij Bureau Natuurzorg en de directievoerder.
Registreer zorgvuldig de locatie en geef dit door aan het waterschap. Deze brengt de
aantasting in kaart zodat daar de plannen om exoten aan te pakken kunnen worden
verbeterd.
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Calamiteiten
- Ondanks alle zorgvuldig genomen maatregelen kan er toch nog onverwacht een
gebeurtenis optreden die een nadelig effect kan veroorzaken op flora, fauna en het
milieu. Meld iedere calamiteit bij de uitvoerder. Bijvoorbeeld bij het onverwachts
aantreffen van een beschermde soort, maar ook bij een olielekkage of een roetende
dieselmotor. Leg een calamiteit + oplossing vast in een calamiteitenrapport, bij
voorkeur vergezelt van een foto.
Bij twijfel en bijzonderheden
- Raadpleeg bij bijzonderheden Theo de Kreij van Bureau Natuurzorg. Handel niet
zelfstandig als je niet goed weet wat je doet. Bij twijfel neem je een foto en stuur je
deze via WhatsApp naar hem toe om te beoordelen.
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4. Stappenplan bij hoge watertemperaturen
Per februari 2019 is de nieuwe Gedragscode voor Waterschappen, bestendig beheer en
onderhoud, ingegaan. Waar in eerdere gedragscodes, voor het werken in oppervlaktewater,
een bovengrens van 25°C was bepaald, is deze nu vrijgegeven ter beoordeling van een
ecologisch deskundige. Een ecoloog bepaald nu dus of er bij lage of hoge watertemperaturen
kan worden doorgewerkt of niet.
Zo staat dit aangegeven in de gedragscode: “Er wordt niet gebaggerd of geschoond bij
watertemperaturen rond of onder het vriespunt of als deze hoog zijn. De temperatuurgrenzen
en de eventuele extra maatregelen worden bepaald door een ecologisch deskundige”.
Hoge dagtemperaturen en relatief korte nachten zorgen voor het oplopen van de
watertemperatuur. Daardoor komt de voor waterleven hoeveelheid beschikbare zuurstof
steeds lager te liggen. Wanneer dan ook nog, door het baggeren of schonen, sediment het
water vertroebeld, is er nog minder zuurstof beschikbaar. Immers, waar stofdeeltjes in het
water zijn is minder plek voor zuurstof. Bij elkaar opgeteld vormen hoge temperaturen in
combinatie met vertroebeling een zuurstoftekort in het water waardoor vissterfte optreed.
Ecologisch deskundige
De ecoloog bepaald bij lage en hoge temperaturen van het oppervlaktewater of er
verantwoord kan worden doorgewerkt. Er moet ten minste worden voldaan aan de wettelijke
Zorgplicht flora en fauna. Verschillende factoren worden afgewogen om de beslissing te
onderbouwen. Bijvoorbeeld de waterdiepte, breedte van de watergang, aanwezigheid van
vissen en amfibieën, de watertemperatuur, mate van vertroebeling en de beschikbare
hoeveelheid opgeloste zuurstof. Het oordeel van een ecoloog is bindend en wordt
gerapporteerd aan de opdrachtgever.
Vissen en zuurstof
Bij lagere zuurstofgehalten komen vissen hoger in de waterkolom zwemmen. Zeker bij
ondiepe wateren. Door de wind wordt immers zuurstof toegevoegd aan de bovenste
waterlaag. Dit is echter ook de laag die het snelst opwarmt, waardoor die laag ook het snelst
weer zuurstofarm is. Let daarom al vanaf 22 °C goed op het gedrag van vissen en het
verschijnsel van naar lucht happende vissen.
Meten is weten
Iedere werkset moet beschikken over een degelijke temperatuurmeter zodat met regelmaat
de watertemperatuur kan worden gemeten. Blijf dus altijd alert.
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Wat te doen?
Volg het onderstaande stappenplan om te voorkomen dat er problemen ontstaan en het werk
door derden wordt stilgelegd.

STAPPENPLAN WATERTEMPERATUUR
Vanaf 22 °C

1. Meet (zoals gewoonlijk) dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden, de
watertemperatuur in het stroomprofiel op een diepte van circa 10 centimeter.
2. Noteer iedere dag alle bevindingen in het flora- en fauna logboek.

Vanaf 23 °C

1. Meet dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden, de watertemperatuur in het
stroomprofiel op een diepte van circa 10 centimeter.
2. Meet nu ook dagelijks rond het middaguur de watertemperatuur in het stroomprofiel
op een diepte van circa 10 centimeter.
3. Let op of je een patroon waarneemt van nog verder stijgende temperaturen.
4. Stel de opdrachtgever hiervan op de hoogte zodat ook hij weet dat er een risicovolle
periode kan aanbreken.
5. Stel de ecologisch deskundige van Bureau Natuurzorg hiervan op de hoogte zodat ook
die weet dat er een risicovolle periode kan aanbreken. Volg hun aanwijzingen.
6. Noteer iedere dag alle bevindingen in het flora- en fauna logboek.

Vanaf 24 °C

1. Meet dagelijks voor de aanvang van de werkzaamheden, de watertemperatuur in het
stroomprofiel op een diepte van circa 10 centimeter.
2. Meet nu ook dagelijks rond het middaguur de watertemperatuur in het stroomprofiel
op een diepte van 10 centimeter.
3. Meet nu ook dagelijks na het beëindigen van de werkzaamheden, de
watertemperatuur in het stroomprofiel op een diepte van circa 10 centimeter.
4. Let op of je een patroon waarneemt van nog verder stijgende temperaturen.
5. Stel de opdrachtgever hiervan op de hoogte zodat ook hij weet dat er een risicovolle
periode aanbreekt.
6. Er moet nu een beslissing worden genomen of er kan worden doorgewerkt. Neem
contact op met de ecologisch deskundige van Bureau Natuurzorg, zodat die weet dat
er een risicovolle periode is aangebroken. Volg hun aanwijzingen.
7. Stop direct wanneer je naar lucht happende vissen ziet.
8. Noteer iedere dag alle bevindingen in het flora- en fauna logboek.
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Doorwerken of stoppen

1. De ecologisch deskundige van Bureau Natuurzorg bepaald dit moment.
2. Let vooral op het naar lucht happend gedrag van de vissen en stop zelf op tijd. Je hebt
immers te maken met de wettelijke Zorgplicht voor flora en fauna. Vissterfte is een
overtreding van die Zorgplicht.
3. Deel de opdrachtgever en de ecologisch deskundige van Bureau Natuurzorg mee dat
je het werk hebt stilgelegd. Volg hun aanwijzingen.
4. Hou er rekening mee dat het werk mogelijk meerdere dagen kan stilliggen.
5. Meet regelmatig in het stroomprofiel de temperatuur zodat je weet wanneer je het
werk weer kan opstarten. Breng de opdrachtgever en Bureau Natuurzorg hiervan op
de hoogte en start weer na toestemming van Bureau Natuurzorg.
6. Noteer iedere dag alle bevindingen in het flora- en fauna logboek.
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5. Logboek flora en fauna
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6. Soorteninformatie

Broedvogels
In en om de te bewerken watergangen dient altijd rekening te worden gehouden met
broedvogels. De ervaring leert dat broedvogels al zeer vroeg in het jaar aanwezig kunnen zijn
en in gebruik zijnde nesten zijn het gehele jaar door beschermd. De kans dat er broedende
vogels worden aangetroffen is daarom in, maar ook om water, altijd aanwezig. Dit betreft zowel
watervogels als bijvoorbeeld ook weidevogels.
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Kleine modderkruiper (Zorgplicht)
De kleine modderkruiper is een slank, zijdelings afgeplat visje (circa 8-14 cm), die vooral in het
najaar in grote aantallen wordt aangetroffen tussen stenen en puin bij duikers en stuwen. De
kleine modderkruiper verblijft overdag vaak tussen begroeiing van de teen van het oevertalud
of in de bagger op de bodem van een watergang. De kleine modderkruiper komt in veel
watertypen voor met zand-, klein en veenbodems, van polderwatergangen tot oevers van grote
wateren als meren en plassen. Kortstondige lage zuurstofconcentraties (< 3 mg/l) kunnen
worden overleefd.
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Grote modderkruiper
Komt in Nederland in steeds meer wateren voor. De Grote modderkruiper is een langgerekte
spoelvormige vis met een donkerbruine grondkleur, een geeloranje buik en zwarte
lengtestrepen. Hij heeft tien baarddraden. De mannetjes hebben in de paaitijd (april) een oranje
buik en kunnen ook herkend worden aan hun slankere lichaam en de grotere en puntige
borstvinnen.
De soort leeft in wateren met een dikke modderlaag. De Grote modderkruiper is een
bodembewoner die in staat is in zuurstofarm water te overleven. Wanneer het zuurstofgehalte
van het water erg laag wordt, hapt de modderkruiper lucht aan de oppervlakte. De vis komt
voor in grote en kleine plassen en meren, sloten, kleine rivieren, beken en moerassen.
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Bittervoorn en zoetwatermosselen (Zorgplicht)
De Bittervoorn is een klein, hoog zijdelings afgeplat visje (circa 5-9 cm) en heeft een
kenmerkend blauwgroen streepje aan de flanken bij de staart. Een Bittervoorn heeft
zoetwatermosselen nodig voor de voortplanting: de eitjes worden erin gelegd. Paaiperiode:
april-juni. Een rijke waterplanten- en oevervegetatie is een vereiste in het leefgebied van de
bittervoorn. Bittervoorns komen vooral voor in schone stilstaande tot langzaam stromende
wateren (bijvoorbeeld sloten, plassen en meren) van dieper dan 50 cm.
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Heikikker
De Heikikker is een soort die erg kritisch is ten aanzien van zijn habitat. De habitat waar de
Heikikker wordt aangetroffen is in grote lijnen te kenschetsen als schraal, ietwat ruig en vochtig.
Het bestaat vooral uit heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland, maar ook bos en
struweel, alles met een hoge grondwaterstand. De Heikikker is één van de Nederlandse
amfibieënsoorten die vroeg in het voorjaar al begint met de voortplanting. Direct na de
overwintering worden de voortplantingswateren opgezocht. Dit is meestal in maart, maar kan
bij hogere temperaturen ook al eind februari starten. De mannetjes zijn eerder in het
voortplantingswater aanwezig dan de vrouwtjes. De paarperiode is kort: vaak worden alle
eieren in enkele dagen afgezet. De eigenlijke eiafzet vindt vooral plaats in maart, eieren
worden nog gevonden in april. De larven metamorfoseren meestal eind mei en in juni, maar
soms ook nog tot en met september, en gaan dan het land op. De jonge heikikkers zijn in juni
en juli vaak massaal te vinden op de oevers van de voortplantingswateren. Overwintering vindt
plaats op land op vorstvrije plekken in de periode van november tot en met februari.

Mannetje in paarkleur

Normale kleur
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Poelkikker
De poelkikker (Pelophylax lessonae) is de kleinste van de drie groene kikkers. Hij is op de rug
grasgroen tot bruin van kleur (soms met donkere vlekken). En hij heeft vaak een lichte
lengtestreep en een witte buik. Hij heeft relatief korte achterpoten. En hij wordt tot maximaal 8
cm groot. Het belangrijkste kenmerk is de grote harde half maanvormige graafknobbel, die
symmetrisch is. Mannetjes hebben witte kwaakblazen en krijgen, in de paartijd, een ongevlekte
geelgroene kleur met een goudgele iris. De poelkikker komt in Nederland vooral in het Oosten
en Zuiden voor. Het is een zon- en warmteminnende soort met een voorkeur voor
onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur goed begroeid zijn. En het water is
vaak vrij omvangrijk of maakt deel uit van een groter complex van wateren. De Poelkikker is
een kritische soort, die houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voorkeur voor zwak
zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor
in vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Poelkikkers
overwinteren meestal op het land en niet in het water.
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Rugstreeppad
De Rugstreeppad is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c,
van de Flora- en faunawet en is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn,
dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Hij
wordt ook benoemd in Bijlage II van de Conventie van Bern
De Rugstreeppad is een tot 7 centimeter groot wordende amfibie. De kleurstelling kan zeer
variabel zijn. De rug bestaat hoofdzakelijk uit bruine, grijze, gelige of groene grondkleuren. De
naam heeft de soort te danken aan de gele lengtestreep over de rug. Deze rugstreep is echter
niet altijd aanwezig. De iris van de rugstreeppad is groen tot citroengeel, terwijl deze bij de
gewone pad koper- tot goudrood kleurig is. Omdat de rugstreeppad zich vaak later in het
seizoen voortplant dan de gewone pad, is de kans op verwisseling meer beperkt.
Hij is een bewoner van zandige terreinen met een betrekkelijk hoge dynamiek, zoals de duinen,
de uiterwaarden van de grote rivieren, opgespoten terreinen, heidevelden en akkers, maar kan
ook op klei- en veengronden worden aangetroffen. Voor de voortplanting is de rugstreeppad
afhankelijk van ondiepe wateren die vrij snel opwarmen. Vaak wordt gebruik gemaakt van
tijdelijke poeltjes en plassen, maar ook slootjes en vennen kunnen geschikt zijn.
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Kamsalamander
De mannetjes worden ongeveer 11 tot 15 centimeter en zijn daarmee net iets
kleiner dan de vrouwtjes die tot 18 centimeter groot kunnen worden. De buik is zwart-geel of
zwart-oranje gevlekt. Op de flanken en de keel bevinden zich witte spikkels. Ze hebben een
brede kop met een grote bek. In de paartijd, wanneer de dieren in het water verblijven, zijn de
volwassen mannetjes te herkennen aan een hoge, getande rugkam, die met een onderbreking
aan de staartbasis doorloopt tot het einde van de staart. Daarnaast hebben ze midden op de
staart aan beide kanten een opvallende witte band. Vrouwtjes missen deze kenmerken. De rug
is bruin- of blauwzwart van kleur, de flanken zijn wit gespikkeld en de onderzijde van de dieren
is oranjerood tot geel met een zwart vlekkenpatroon. Dit vlekkenpatroon is voor elk dier uniek.
Na de voortplantingstijd trekken de meeste kamsalamanders naar het land en verliezen de
mannetjes hun kenmerkende kam. De tot 8 centimeter grote larven van de soort zijn te
herkennen aan de zwarte vlekken op de staartzoom, die een draadvormig uiteinde heeft, en
aan de lange en dunne tenen.
Kamsalamanders komen voor in oude, kleinschalige cultuurlandschappen. Het landhabitat
waar de kamsalamander wordt aangetroffen is vaak kleinschalig landschap. Het bestaat uit
struikgewas, struweel, ruig grasland en/of bosrijk gebied. Er moet altijd een geschikt
voortplantingswater binnen enkele honderden meters zonder barrières te bereiken zijn. Dit zijn
vaak (veedrink)poelen, kasteelvijvers, verlandde grachten, gebufferde vennen, heldere sloten
en dergelijke. Het voortplantingswater wordt gevormd door vrij grote, geïsoleerde, stilstaande,
half beschaduwde, iets voedselrijke wateren (poelen, vennen, sloten) met een goed
ontwikkelde water- en oevervegetatie.
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Noordse woelmuis
De Noordse woelmuis is een door de Wnb beschermde inheemse diersoort en is ook
opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair
belang die strikt moeten worden beschermd. Hij wordt ook benoemd in Bijlage II van de
Conventie van Bern. De noordse woelmuis staat als kwetsbaar vermeld op de Rode Lijst van
Nederlandse Zoogdieren (2009).
De Noordse woelmuis is een grote woelmuis met een brede kop en een relatief lange staart.
Meestal heeft de noordse woelmuis een donkerbruine rugvacht en een lichte buikvacht, maar
ook lichtere exemplaren komen voor. De vacht is lang en glanzend. De oren vallen nauwelijks
op. De kop-romplengte is tot 16 centimeter en de staart tot 7,5 centimeter. De vrij grote,
donkergekleurde achtervoeten hebben contrasterende witte nageltjes. Met een gewicht tot 60
gram is het een relatief zware soort. De noordse woelmuis lijkt sterk op de aardmuis en
veldmuis. Vooral de subadulten zijn ook voor deskundigen nog moeilijk uit elkaar te houden.
De soort leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. In gebieden waar andere
woelmuizen voorkomen, leeft de soort veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer
extensief gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek
overstroomde terreinen. Doordat de soort geen watervrees heeft, kan hij goed eilandjes
bereiken, waar hij dan vaak als enige woelmuis voorkomt. In gebieden waar geen andere
woelmuizen leven, wordt hij ook wel aangetroffen in drogere gedeelten, zoals in wegbermen of
zelfs in droog naaldbos. De soort is gevoelig voor concurrentie met andere muizen. Hij wordt
daardoor naar natte terreinen verdreven waar hij zich overigens prima heeft aangepast.
De soort is bij hoge temperaturen vooral 's-nachts actief en bij lage temperaturen meer
overdag. Daarbij rust hij regelmatig tussendoor. De dieren kunnen goed graven, waarbij kleine
'molshopen' gevormd worden. Het is vrijwel onmogelijk om aan de hand van andere sporen,
zoals pootafdrukken, knaagsporen en uitwerpselen de aanwezigheid van Noordse woelmuizen
vast te stellen. Deze sporen lijken te veel op die van andere soorten woelmuizen.

Onderzoek en
aanpak exoten
—
Aquatische
ecologie
—
Flora en fauna
Inventarisaties
—
Flora en fauna
adviezen
—
Flora en fauna
werkplannen
—
Ecologisch
werkprotocol
uitvoeringsfase
—
Project
begeleiding
—
Bevorderen
biodiversiteit
—
Natura 2000
projecten
—
Ontheffingen
—
Waterkwaliteit
verbeteringen
en NVO advies
—
Soorten
monitoring
—
Bever, Otter en
Das
—
Weidevogels
—
Vleermuizen
—
Muissoorten
—
Beheerplannen

33

Waterspitsmuis
De Waterspitsmuis houdt van schoon en niet te voedselrijk water met een goed ontwikkelde
watervegetatie en ruig begroeide oevers. O.a. langs sloten, poelen, rivieren, beken,
moeras(bossen), rietlanden, elzenbroekbossen. Niet strikt aan water gebonden dieren in zeer
uiteenlopende biotopen, waarbij altijd een bodembedekkende (kruiden)vegetatie aanwezig is.
Binnen een straal van maximaal 500 meter is in deze situatie altijd water te vinden.
Leefgebieden zijn langgerekt en lopen evenwijdig aan oever. Actieradius van 30 tot 160 m.
Graven eigen gangen, maar gebruiken ook bestaande gangen. Het nest bevindt zich in
verborgen holten dicht langs de oever, om snel via het water te kunnen wegvluchten.
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Ringslang
De ringslang heeft een ronde pupil en is een bruingrijze, groengrijze tot zwartgrijze grote slang
(mannetjes circa 90 cm, vrouwtjes circa 120 cm) met kleine lengtestreepjes. Vaak hebben ze
een opvallende halvemaanvormige gele/witte band achter de kop. De buik is grijswit of gelig.
De ringslang gaat ongeveer in oktober in winterslaap en overwintert onder andere in holen,
compost-/bladerhopen en onder oude boomstammen. Voortplanting vindt plaats eind
maart/april, waarbij de ringslang onder andere broedhopen voor ei-afzet en ontwikkeling van
eieren gebruikt. De jongen komen rond augustus/september uit hun ei. De ringslang is een
reptiel en dus koudbloedige diersoort die rustige, open plekken nodig heeft om te zonnen om
zo over al zijn lichaamsfuncties te kunnen beschikken. De ringslang eet vooral amfibieën en
vissen en brengt daarom ook tijd door in het water.

Riethoop
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Platte schijfhoren
Kleine waterslak met een plat schijfvormig huisje. De slak is dunwandig en dicht en
fijn gestreept, matglanzend. Het slakje wordt niet groter dan 6 mm breed en
0,8 mm dik en heeft maximaal 5 windingen. De Platte schijfhoren kan worden
verward met andere schijfhorens, omdat de vorm van het huisje van de vier
schijfhoren-soorten kan variëren en de soorten gezamenlijk voor kunnen komen. De slak is
afhankelijk van waterplanten en komt voornamelijk voor is watergangen met een veenbodem.
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IJsvogel
Als we de ijsvogel bekijken zijn er een aantal dingen die direct opvallen en waardoor het vrij
eenvoudig is om hem te herkennen. Ten eerste natuurlijk de opvallende kleuren, de borst is
oranje tot roestbruin, de rug is prachtig blauw, met in het midden een lichtblauwe, bijna
fluorescerende streep, die hem een aantal schitterende bijnamen heeft gegeven zoals de
vliegende edelsteen. De IJsvogel bezoekt stromend en stilstaand zoet water met voldoende
vis, begroeiing en een steile wand of boomkluit om een nest in te graven. Het nest is een zelf
gegraven gang in een steile oever of kluit van omgewaaide boom. Deze vogel broed in de
periode van eind maart tot eind september. De IJsvogel leeft van kleine visjes en gebruikt vaak
een overhangende tak als uitkijkplaats.

IJsvogel

IJsvogelnesten
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Gestreepte waterroofkever

Onderzoek en
aanpak exoten
—
Aquatische
ecologie
—
Flora en fauna
Inventarisaties
—
Flora en fauna
adviezen
—
Flora en fauna
werkplannen
—
Ecologisch
werkprotocol
uitvoeringsfase
—
Project
begeleiding
—
Bevorderen
biodiversiteit
—
Natura 2000
projecten
—
Ontheffingen
—
Waterkwaliteit
verbeteringen
en NVO advies
—
Soorten
monitoring
—
Bever, Otter en
Das
—
Weidevogels
—
Vleermuizen
—
Muissoorten
—
Beheerplannen

38

Gevlekte witsnuitlibel
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Waterdrieblad
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Rietorchis

Onderzoek en
aanpak exoten
—
Aquatische
ecologie
—
Flora en fauna
Inventarisaties
—
Flora en fauna
adviezen
—
Flora en fauna
werkplannen
—
Ecologisch
werkprotocol
uitvoeringsfase
—
Project
begeleiding
—
Bevorderen
biodiversiteit
—
Natura 2000
projecten
—
Ontheffingen
—
Waterkwaliteit
verbeteringen
en NVO advies
—
Soorten
monitoring
—
Bever, Otter en
Das
—
Weidevogels
—
Vleermuizen
—
Muissoorten
—
Beheerplannen

41

Krabbescheer

Groene glazenmaker
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