
Baggeren & de Flora- en 
faunawet 

 
Met maatwerk kom je verder 
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 Flora- en faunawet 

 
Artikel 2 Zorgplicht: schade aan dieren en planten redelijkerwijs voorkomen 
Artikel 8  Verbod op beschadigen van beschermde plantensoorten 
Artikel 9   Verbod op doden en vangen van beschermde diersoorten 
Artikel 10   Verbod op opzettelijk verontrusten van beschermde soorten  
Artikel 11   Verbod op verstoren en vernietigen vaste rust- en verblijfplaatsen  
Artikel 12   Verbod op rapen van eieren van beschermde diersoorten 
Artikel 13   Verbod op vervoeren en verplaatsen beschermde soorten 
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Maatwerk is nodig en maakt meer mogelijk 

 
• Komt de soort eigenlijk wel voor in de watergang? 

 
• Welke mogelijke fasering kan je eigenlijk toepassen? 

 
• Begin op tijd met voorbereiding! 

 
• Leg vast wat je doet 
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Jaarrond baggeren, kan dat met de 
gedragscode? 

 
• Nee, in periode half maart-half 

juni, tenzij noodzaak uit primaire 
waterschapstaken. 
 

• Met voorzorgsmaatregelen in 
periode half juni-half maart. 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov dec 

*waterkwaliteit, waterkwantiteit, veiligheid en maatschappelijk belang. 



Het kan natuurlijk ook zonder de gedragscode 

• Artikelen van de Flora- en faunawet tellen. 
 

• Als je geen verbodsbepalingen overtreedt, is de gedragscode niet 
relevant. 
 

• Vraag een ontheffing aan. 
 

 
 
 
 

 
 Maar het waterschap/terreineigenaar moet er wel voor open staan. 



Baggeren in Gouda  
april augustus 
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Broedvogels 

 
 

• Afstand tot nesten: soort- en situatie-afhankelijk. 
• Daadwerkelijke broedperiode? 
• Verstoring of verstoring? 
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Waterschap/terreinbeheerder 

• Geef mogelijkheid om onderbouwd af te wijken. 
 

Baggerbedrijf 

• Zorg dat je kunt onderbouwen. Leg je bevindingen vast! 
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--------> Onderzoek kan meer mogelijk maken<----- 
 

• Zorg voor onafhankelijk onderzoek 
• Begin met relatief veilige en simpele situaties 
• Voor-tijdens-na. 

 
 

• Kan als individuele baggeraar/waterschap. 
• Kan als vereniging. 
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Vragen? 

 


	Dianummer 1
		Flora- en faunawet��Artikel 2	Zorgplicht: schade aan dieren en planten redelijkerwijs voorkomen�Artikel 8 	Verbod op beschadigen van beschermde plantensoorten�Artikel 9  	Verbod op doden en vangen van beschermde diersoorten�Artikel 10   Verbod op opzettelijk verontrusten van beschermde soorten �Artikel 11   Verbod op verstoren en vernietigen vaste rust- en verblijfplaatsen �Artikel 12   Verbod op rapen van eieren van beschermde diersoorten�Artikel 13   Verbod op vervoeren en verplaatsen beschermde soorten���	
	Dianummer 3
	Maatwerk is nodig en maakt meer mogelijk
	Jaarrond baggeren, kan dat met de gedragscode?
	Het kan natuurlijk ook zonder de gedragscode
	Baggeren in Gouda �april augustus
	Dianummer 8
	Broedvogels
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Waterschap/terreinbeheerder
	--------> Onderzoek kan meer mogelijk maken<-----�
	Vragen?

