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Natuurwetgeving in Nederland

• Natuurbeschermingswet:
bescherming van bijzondere gebieden

• Flora- en faunawet:
bescherming van zeldzame soorten
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De Natuurbeschermingswet

1. Instandhoudingsdoelen Natura 2000

2. Beheerplan inclusief toetsing ‘bestaand gebruik’

3. Indien geen schade: vergunningvrij

4. Indien toch schade: vergunning verplicht
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Flora- en faunawet

1. Onderzoeksplicht

2. Schadevrij werken: geen verboden handelingen

3. Indien toch schade: ontheffing verplicht
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Achterstallig onderhoud, 
waterbodemsanering
(incidenteel, niet-cyclisch)

Ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting
(“nieuwe werken”)

Onderhoudsbaggeren
(cyclisch)Beheer en onderhoud
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Een nieuwe mogelijkheid: gedragscodes!

Doel: zelfde wettelijke bescherming bieden, zonder 
ontheffing

(“gecertificeerde werkwijze”)

Goedkeuring nodig van de Minister van LNV
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Inhoud gedragscode Unie

• Lijst van vrijgestelde activiteiten (53)

• Protocollen voor zorgvuldig werken
- Bestendig beheer en onderhoud
- Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

• Afspraken over gegevensverzameling en 
gegevensbeheer

• Afspraken over inbedding in de organisatie 
(ketengarantie)
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Borging in de keten

• Besluit directie of DB/AB nodig

• Uitwerking in beheer- en onderhoudsplannen

• Instructie aan de medewerkers

• Documentatie op de trekker, baggerboot etc.

• Werkprotocol opnemen in bestek aannemers

• Afwijkingen documenteren
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Baggerprotocol in gedragscode UvW (1)

Voor algemene soorten als bermpje en bittervoorn

• Voorkeur voor september en oktober

• Niet in broedseizoen

• In juni en juli controleren op broedende vogels

• Watertemperatuur tussen 10 en 25 ºC

• Faseren (minimaal 25 % laten liggen)
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Baggerprotocol gedragscode UvW (2)

Overige beschermde soorten
Lokaal maatwerk in onderhoudsplan: faseren, 

isoleren, diervriendelijk materiaal etc.

• Let op broedende vogels
• Let op beschermde dieren en planten in de oevers
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Reactie Minister:
Op de kant geworpen schoonsel altijd controleren 

op beschermde diersoorten en zwanemossels (op 
plaatsen waar beschermde soorten voorkomen)
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• Krabbescheervegetaties: maximaal 50 % schonen 
en eerst herstel voordat overig 50 % wordt 
geschoond. Krabbescheer teruggooien
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Wie mag de gedragscode van de Unie 
toepassen?

• (Vrijwel) alle waterschappen
- Borging in de keten; bestuursbesluit
- Vertaling naar werkwijze waterschap

• Alle anderen
- Ja, mits goed geborgd in de keten en goed 

gedocumenteerd en gemotiveerd
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Afwijkingen

• Afwijken mag, mits overtuigend gemotiveerd en 
mits: 

- geen afbreuk aan duurzaam voortbestaan 
van de populatie

- of als werkwijze beter is

• Advies en motivatie door een ecologisch ter zake 
kundige

• Andere situaties: ontheffing aanvragen
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Vertaling Gedragscode voor Wetterskip Fryslan
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Baggerprotocol Wetterskip Fryslân

Bevat instructies voor

• Alle wateren (basisafspraken)

• Wateren waar tabel-2 of -3 soorten worden 
vermoed

• Instructie per soort (ook rode lijst soorten)

• Foerageergebieden van wintervogels
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Screening Baggerprogramma Provincie Fryslan
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Conclusies screening baggerprogramma

• Diverse beschermde soorten.
Grootste risico in Friese kanalen: Grote 
modderkruiper (tabel 3) 

• Beoordelingskader + werkprotocol

• Voor 10 trajecten nader advies op basis van voor 
Grote modderkruiper geschikte locaties
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Praktijkdag Unie van Waterschappen, 
workshop ‘baggeren’

• Met baggerprotocol valt te werken

• Plan onderzoek en werkzaamheden tijdig!

• Aandacht voor communicatie naar burgers, 
boeren en natuurorganisaties
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Ten slotte

• Zorg voor tijdige planning

• Zorg (bijtijds!) voor voldoende gegevens over te 
beschermen soorten

• Redeneer vanuit de bescherming van het dier/de 
plant

• Zorg voor een goede instructie aan ‘de man in het 
veld’

• Documenteer en onderbouw de keuzes
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Dank u ! 
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De Natuurbeschermingswet 1998

•Doel: bescherming van bijzondere gebieden 
(Natura 2000 en beschermde 
natuurmonumenten)

• IJkpunt zijn ‘instandhoudingsdoelen’

•Baggeren als ‘bestaand gebruik’ in 
beheerplan

•Bestaand gebruik wordt getoetst.
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Flora- en faunawet

Vanaf 2002 (onderhoudsbaggeren vanaf 
2005)

Doel bescherming van zeldzame en bedreigde 
soorten (in Europees perspectief)
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Tabel 3 (voorbeelden)

Waterspitsmuis

Otter 

Ringslang

Bittervoorn

Grote modderkruiper

Poelkikker

Groene glazenmaker

Drijvende 
waterweegbree

Tabel 2 (voorbeelden)

Alpenwatersalamander

Bermpje

Meerval

Kleine modderkruiper

Rivierdonderpad 

Inheemse rivierkreeft

Rietorchis

Waterdrieblad

Tabel 1 (voorbeelden)

Groene kikker

Bruine kikker

Kleine 
watersalamander

Woelrat 

Dotterbloem

Zwanebloem
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met

Maar ook:

Groepen foeragerende 
ganzen of zwanen niet 
verontrusten

Reigerkolonies niet 
vernielen

Rekening houden

Nesten en eieren van:

Eenden 

Futen

Meerkoeten

IJsvogel

Oeverzwaluwen 

etc.

tijdens het broeden

Vogels:

Alle vogels zijn 
beschermd:

Geen vogels doden of 
verwonden

Geen nesten verstoren

Geen eieren 
beschadigen
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Baggerprotocol in gedragscode UvW (1)

Voor algemene soorten als bermpje en bittervoorn

• Niet tussen 15 maart en 1 juni, tenzij … 
• Periode 15 juli tot 15 maart is toegestaan 
• Voorkeur voor september en oktober
• In juni en juli controleren op broedende vogels
• In november en december toegestaan, mits water 

warmer dan 10 ºC
• Tussen 1 juni en 15 juli en van november t/m half 

maart: alleen op kleine schaal en gefaseerd
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Baggerprotocol Waterschap Rijn en IJssel

Volgt Gedragscode 

Rode/oranje/groene perioden 

Uitgewerkt per aandachtssoort

Voorkeur voor baggerpomp
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Conclusies quick scan 
baggerprogrammering

Geen invloed op beschermde soorten op de 
waterkant

Mogelijk wel invloed op
• Tabel 3: bittervoorn, grote modderkruiper, 

rivierprik
• Tabel 2: kleine modderkruiper, meerval, rivier-

donderpad
• Rode lijst: vetje, winde, kroeskarper
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Relevante ARCADIS-projecten

O.a.
• Opstellen van de gedragscode van de Unie

• Implementatie gedragscode, diverse 
waterschappen

• Baggerprotocol Wetterskip Fryslan

• Screening baggerprotocol Provincie Fryslan
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Baggerprogrammering Provincie 
Fryslan

• Géén gedragscode, baggeren is ontheffingplichtig

• 26 provinciale kanaal-trajecten

• Quick scan: beschermde soorten en risico’s in 
beeld


