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Terwijl u wacht: download alvast 
Kahoot! uit de app store



De VBNE zet zich in voor 
het professioneel beheer 
van bos en natuur

www.vbne.nl
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0343-745250
@VBNE_

Fotograaf: Cora de Leeuw

http://www.vbne.nl/
mailto:info@vbne.nl


QUIZ

Download Kahoot! 
uit de app store
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We lopen de gedragscode samen langs:

• Wettelijk kader
• Reikwijdte en toepassing
• Afwijken
• Begrippen
• Maatregelen in het algemeen
• Maatregelen in het broedseizoen
• Maatregelen tijdens de voorbereiding
• Maatregelen tijdens de uitvoering
• Calamiteiten
• Checklist

Pakt u de gedragscode 

er even bij?



Wettelijk kader, p. 6-7

• Was: Flora- en faunawet.

• Is nu: 

Wet natuurbescherming, 

artikel 3.31 

Soortbescherming.

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01


Reikwijdte en 
toepassing, p. 8

Van toepassing op:

• Regulier bosbeheer

• Vellen en uitslepen

• Ook verjongingskap, behalve
bij omvorming naar andere
functie

Niet nodig voor:

• Inventarisatiewerkzaamheden

• Blessen van bomen

• Werkzaamheden op 
boswegen en bospaden en in 
bermen

• Handmatig uittrekken van 
invasieve exoten



Afwijken, p. 9

• Negatief effect op soort.

• Motivatie door ecologisch

deskundige.
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Begrippen, p. 10-11

• Broedgevallen zijn locaties met bewoonde nesten of 
waarvan op basis van territorium aangenomen wordt dat er 
een bewoond nest aanwezig is.
• Bijzondere nestbomen gelden ook voor ‘bewoonbare’ 
nesten van roofvogels, uilen, raven, zwarte kraaien, 
kolonievogels en eekhoorns.
• Inventarisatie ook door iemand die aantoonbaar actief is op 
het gebied van soortenmonitoring en/of soortenbescherming.
• Naaldbos bestaat voor ten minste 80% uit naaldbomen.



Maatregelen in het algemeen, p. 13

• Zorgvuldigheid.

• Aannemer is verantwoordelijk

voor de uitvoering.

• Beheerder is verantwoordelijk

voor het toezicht.

Fotograaf: Anne Reichgelt



Maatregelen in het broedseizoen, p. 13

• Geen werkzaamheden in loofbos 15 maart-15 juli.

• Ook geen werkzaamheden in vak met naaldbos met 

broedgevallen van Rode Lijst.

• 50 meter afstand tot bijzondere nestboom.

• 25 meter afstand tot vleermuizen en boommarters.

• Bomen die niet worden geveld: bewoonde of onbewoonde
nesten, tenzij het gaat om een permanent verlaten nest. 



Maatregelen tijdens de voorbereiding, 
p. 14-15

• Inventarisatie uitvoeren. Met speciale aandacht voor 
wespendieven.
• Aanduiden te beschermen elementen.
• Afspraken vastleggen in checklist.
• Checklist is beschikbaar tijdens de werkzaamheden en wordt 
twee jaar bewaard.



Maatregelen tijdens de uitvoering, 
p. 16-18

• Gebruik vaste infrastructuur.
• Zorg voor korte doorlooptijd.
• Velrichting is afgewend van bijzondere nestbomen, 
holenbomen of bewoonde nestbomen.
• Bomen die niet worden geveld: direct naast een bijzondere 
nestboom of nestboom met broedgeval.
• 20 meter afstand tot dassenburchten.
• Ontzie mierenhopen en jeneverbesbomen.



Calamiteiten, p. 19

• Afwijkingsrapport bij

onvoorziene omstandigheden.

• In het belang van veiligheid

wordt gedragscode gevolgd

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.

Fotograaf: Anja Koning



Checklist, p. 20-23

• Alle vogels worden

geïnventariseerd.

Foto: Wikimedia Commons



Stand van zaken nieuwe gedragscode 
bosbeheer:

• De bestaande gedragscode bosbeheer blijft geldig tot er een 
nieuwe gedragscode bosbeheer wordt goedgekeurd.

• Stand van zaken sinds de vorige Beheerdersdag: de VBNE is 
in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) over de gedragscode bosbeheer. 



Een aantal voorgestelde aanpassingen 
voor de gedragscode bosbeheer:

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

• Mogelijkheid om tot 1 mei boswerkzaamheden uit te kunnen 
voeren bij loofbos in de stakenfase.

• Alleen te gebruiken bij verjongingskap tot 2 hectare; tussen 
0,5-2 hectare aanvullende beperkingen.



De nieuwe gedragscode 
bosbeheer ontvangt u via 

de VBNE nieuwsbrief 
www.vbne.nl/Nieuwsbrief 

Fotograaf: Stijn Smits


