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Gedragscodes zijn:

• Een landelijke vrijstelling. 

• Bestaande gedragscodes blijven geldig. Dat staat in het 
overgangsrecht. 

• De gedragscode bosbeheer ligt nu voor bij de RVO. De RVO 
consulteert de provincies.

• Leges voor de goedkeuring sinds 1 januari 2017: 3.000 euro. 
Dit is eenmalig en wordt betaald door de VBNE.



De gedragscode natuurbeheer is voor:
Behoud van habitats
• Begrazen van natuurterreinen.
• Omzagen en afzetten van houtige beplantingen.
• Plaggen, chopperen, maaien en strooisel vegen van heide.
• Branden van heide.
• Beheer van weidevogelgrasland.
• Beheer van bijzondere gras- en hooilanden.
• Maaien van rietland.
• Schonen en baggeren van poelen en waterlopen.
• Akkerwerkzaamheden. 
• Onderhoud van gebouwen en bouwwerken.



Gedragscode natuurbeheer 2016-2021

• Is nog goedgekeurd op basis van de Flora- en faunawet.

• De belangrijkste verandering is: 
• Bij een langjarig structureel monitoringsprogramma mogen de 
inventarisatiegegevens ouder zijn dan vijf jaar. 
• Ook hoeft er dan geen nieuwe inventarisatie te worden gedaan.

• Wilt u meedenken over de nieuwe gedragscode 
natuurbeheer, meld u aan bij a.reichgelt@vbne.nl

mailto:a.reichgelt@vbne.nl


De gedragscode bosbeheer is voor:
Regulier bosbeheer

• Vellen en uitslepen van bomen.

• Hakhoutbeheer.

• Ook kaalkap. Behalve bij omvorming gericht op andere 
functie.



Geen ontheffing of gedragscode nodig:

• Inventarisatiewerkzaamheden.

• Blessen van bomen.

• Werkzaamheden op boswegen en bospaden en in bermen, 
waaronder wegonderhoud, aanbrengen van routebebording 
en infopanelen, verwerken van langhout, transporteren van 
hout en chippen van hout.

• Handmatig uittrekken van invasieve exoten.



Gedragscode bosbeheer herzien

• Besproken op de Beheerdersdag 2016.

• Online enquête ingevuld door 80 beheerders, aannemers en 
soortbeschermers.

• Zes maandelijkse bijeenkomsten met een deskundige 
werkgroep. Voor specifieke kennis zijn ook externe 
deskundigen bevraagd. 



Dit zijn de voorgestelde aanpassingen 
voor de gedragscode bosbeheer
• Mogelijkheid om tot 1 mei boswerkzaamheden uit te kunnen 
voeren bij eik, beuk, es en esdoorn in de stakenfase.

• Bescherming van boommarters, mierenhopen en alle 
vogelsoorten blijft hetzelfde. Update Rode Lijst.

• Mogelijkheid om tot vijf meter van een dassenburcht 
werkzaamheden uit te voeren met rijdend materieel. Rekening 
houdend met zonsopgang en zonsondergang.



De nieuwe gedragscode 
bosbeheer ontvangt u via 

de VBNE nieuwsbrief 
www.vbne.nl/Nieuwsbrief 


