


GedraGscode 
BestendiG Beheer 
GroenvoorzieninG
Om voor een eenvoudige implementatie van de Ffwet 
te zorgen zijn verschillende gedragscodes ontwikkeld. 
Een gedragscode is een door de overheid goedge-
keurde praktische vertaling van het werken binnen de 
kaders van de Ffwet. De gedragscode gericht op de 
implementatie van de Ffwet binnen de groenvoorzie-
ningsbranche is de Gedragscode groenvoorziening. 
Deze is sinds 2008 beschikbaar en toch wordt er nog 
(te) weinig mee gewerkt. Hoe komt dat?

Flora- en Faunawet
De Flora- en faunawet (Ffwet) is in april 2002 in werking getreden. De wet beschermt alle in 
het wild levende flora en fauna in Nederland. Bij het uitvoeren van werkzaamheden moet 
altijd rekening worden gehouden met de eisen vanuit de Ffwet. Toch blijken deze eisen 
anno 2013 bij een groot aantal groenvoorzieningswerkzaamheden nog onvoldoende te 
worden geïmplementeerd, dat is niet alleen slecht voor de flora en fauna, maar kan ook 
schade opleveren aan het imago van de uitvoerende of aanbestedende instantie en kan 
in geval van overtreding tot hoge boetes leiden. Het is dus van groot belang om op korte 
termijn bij alle groenvoorzieningswerkzaamheden conform de eisen van de Ffwet te gaan 
werken. In deze brochure geven wij uitleg hoe u dat aan kunt pakken.



eenvoudig werken 
met het 
ontzorgpakket FFw
Een belangrijke reden om weinig aandacht aan de 
Ffwet te schenken is dat de wet als ingewikkeld en com-
plex wordt beoordeeld. Zelfs als wordt gewerkt vanuit 
een goedgekeurde gedragscode. Wellicht is dat ook zo, 
zeker in het begin. Toch kan het anders. Als u besluit 
gebruik te maken van het door Gedragscodegroen.nl 
ontwikkelde Ontzorgpakket Ffwet, voldoet u eenvoudig 
aan de eisen van de Ffwet zonder dat het u veel tijd 
kost: dat is winst, zowel voor u als voor de natuur. 

de opbouw 
van het 
ontzorgpakket 
Het door gedragscodegroen.nl ontwikkelde Ontzorg-
pakket Ffwet is speciaal voor de groenvoorzienings-
branche gemaakt. Het Ontzorgpakket is praktisch 
opgebouwd en eenvoudig in het reguliere beheer te 
implementeren. Het pakket bestaat uit een interactieve 
website met informatie over alle beschermde plant- en 
diersoorten en alle mogelijke beheersingrepen, onze 
GIS-viewer met daarin alle locaties van de (voor de Ff-
wet) relevante soorten en professionele ondersteuning 
door ecologen. Als u gebruik maakt van het Ontzorg-
pakket Ffwet, betekent dit automatisch dat u volgens 
de uitgangspunten van de Ffw werkt. 

1.  www.gedragscodegroen.nl
2.  gis-viewer FFwet
3.  proFessionele ondersteuning



1. www.gedragscodegroen.nl
Met behulp van de website kunt u snel en eenvoudig  
beheersrichtlijnen voor beschermde soorten selecteren. 
Door bij de uitvoering te werken volgens deze beheers-
richtlijnen, voldoet u aan de eisen vanuit de Ffwet. Bor-
ging vindt plaats door vastlegging van deze gegevens 
in een compact rapport. Dit rapport wordt automatisch 
via de website gegenereerd.

2. gis-viewer FFwet
Alle relevante Ffwet-gegevens worden in onze GIS-vie-
wer opgeslagen. Hierdoor kunt u de gegevens overal 
snel en eenvoudig in zien. Ook nieuwe gegevens zijn 
gemakkelijk aan de viewer toe te voegen. Natuurlijk 
kunt u ook gegevens van voorgaande jaren opvragen. 
De GIS-viewer is zo ingericht dat alle gegevens in een 
moderne GPS te laden zijn, zodat u ook de locatie van 
de beschermde soorten eenvoudig in het veld terug 
kunt vinden. 

3. proFessionele ondersteuning
Het Ontzorgpakket Ffwet biedt tenslotte ondersteuning 
door ervaren ecologen. De ondersteuning bestaat uit 
het uitvoeren van een Ffwet-inventarisatie. De inven-
tarisatie is gericht op het in kaart brengen van Habita-
trichtlijn-, tabel 3,2,1-, zeldzame en Rode lijst-soorten. 
De resultaten worden in onze GIS-viewer ingebracht, 
zodat u ze kunt inzien en terugvinden. Tevens bieden 
de ecologen ondersteuning bij het beoordelen van 
de geselecteerde beheersrichtlijnen. Daarnaast kunt u 
jaarrond met al uw flora- en faunavragen bij ons terecht 
en krijgt u ondersteuning bij de verplichte jaarlijkse 
Ffwet-evaluatie. 
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 reptielen en amfibieën

 3



 in of in de nabijheid van water, vennen/venoevers, oeverbegroeiing, ruigte, struweel, houtwallen , bos, heide, moerassen/moerasachtige
begroeiingen, grasachtige begroeiingen, tuin en parklandschap, spoor en wegbermen, oeverhoekjes, ondergronds in muizen of
konijnenholen,

 vrijwel landelijk, NoordHolland, Friesland, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Drenthe,

 kleinschalig open water, grootschalig open water, stromend water, stilstaand water, in kleine poelen, in grote poelen, Legt eieren in
broedhopen van rottend materiaal.,

 op het land 0101 t/m 3112

winterslaap 0101 t/m 3103

actief 1503 t/m 3110

voortplanting 0104 t/m 3105

eitjes 1505 t/m 1508

in het water 0105 t/m 3110

juveniel 0108 t/m 1510

winterslaap 1510 t/m 3112

 kwetsbaar,



 Waterbegroeiingen en overgangen land/water, drijvende waterplanten, (onder) waterbegroeiing, oeverbegroeiing, rietland, moeras.

 Uitmaaien droog talud van watergang,



 Vooraf zal worden bepaald waar zich concentraties bevinden, deze zullen worden ontzien. Werkzaamheden zullen hiervoor in delen
worden uitgevoerd, waarbij een gedeelte op een later tijdstip in het seizoen of zelfs in het daarop volgend jaar wordt uitgevoerd.

 Er zal worden gewerkt richting het water zodat soorten veilig naar het water kunnen vluchten.




Maaiwerkzaamheden zullen pas na tien uur s'morgens worden uitgevoerd, de toch nog aanwezige amfibie?n zijn dan opgewarmd en
kunnen makkelijker aan de maaimachine ontkomen, de maaihoogte bedraagt minimaal 10 cm, het maaisel moet direct worden afgevoerd
zodat het niet als tijdelijke schuilplaats kan worden gebruikt en de amfibie?n hiermee alsnog het risico lopen met het maaisel te worden
afgevoerd.




Er zal gebruik worden gemaakt van kleinschalig materiaal, bij voorkeur zal er worden gewerkt met een bosmaaier.
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werking Flora & Faunawet
Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de buitenruimte spelen de eisen vanuit de Ffwet 
een belangrijke rol. Op basis van de Ffwet moet iedereen die werkzaamheden uitvoert 
een zorgplicht ten aanzien van planten en dieren in acht nemen. Naast deze algehele 
zorgplicht is een aantal soorten extra beschermd. De bescherming is afhankelijk van de 
zeldzaamheid van de soort. Er geldt: hoe zeldzamer een soort, hoe hoger de bescher-
mingscategorie.

De Ffwet kent een indeling in tabel 1-, tabel 2-, tabel 3- en habitatrichtlijnsoorten (ook 
wel Bijlage IV soorten genoemd). Van de laatste categorie is niet alleen het individu, maar 
ook het leefgebied beschermd. Naast deze categorieën zijn ook nog vaste verblijfplaatsen 
(zoals horsten, mierenhopen en dassenburchten) en alle vogels tijdens het broedseizoen 
(15 maart - 15 juli) beschermd. Binnen de Ffwet wordt onderscheid gemaakt tussen een 
ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer. 

ruimtelijke 
ontwikkeling
Bij een Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) gaat om het ver-
anderen van zaken in het buitengebied, maar ook over 
het afbreken of renoveren van gebouwen en schuren. 
Voorbeelden van een RO is de aanleg van sportvelden 
of graven van een nieuwe watergang. Ook de renovatie 
of herbouw van een gebouw valt onder een RO. Voor 
een Ruimtelijke Ontwikkeling kan een ontheffing nodig 
zijn. Wordt een gebied echter ‘gewoon’ beheerd dan is 
sprake van bestendig beheer en daar is vrijwel nooit 
een ontheffing in het kader van de Ffwet voor nodig.

 

BestendiG 
Beheer
Er is sprake van bestendig beheer als een gebied wordt 
beheerd zoals dat altijd al wordt gedaan. Onderhoud 
van groen in de stad is een voorbeeld van bestendig 
beheer, maar ook het reguliere onderhoud van een 
sportcomplex of het snoeien van laanbomen is besten-
dig beheer. Om bij het uitvoeren van bestendig beheer 
aan de eisen vanuit de Ffwet te voldoen zijn drie zaken 
van belang:
•  Altijd moet worden voldaan aan de algemene zorg-

plicht: het niet verstoren, verontrusten of vernieti-
gen van planten en/of dieren;

•  Altijd moet rekening worden gehouden met het 
broedseizoen en de bescherming van vaste rust en 
verblijfplaatsen (burchten, horsten, mierenhopen, 
e.d.);

•    Altijd moet het werk worden uitgevoerd volgens 
een goedgekeurde gedragscode. Binnen de groen-
voorzieningbrache is dit de gedragscode Bestendig 
Beheer Groenvoorzieningen (2008).



Vooral dit laatste punt is van groot belang. Door te wer-
ken vanuit een gedragscode wordt gegarandeerd dat 
bij de uitvoering van beheer op de juiste manier met de 
aanwezige flora en fauna wordt omgegaan en dat is nu 
juist het kernpunt van de Ffwet!

FFwet viewer & 
toekomstige 
ruimtelijke 
ontwikkelingen
Tijdens het uitvoeren van de Ffwet-inventaristies wordt 
de inventarisatieroute met behulp van GPS vastgelegd. 
Vervolgens wordt deze route in de GIS-viewer weer-
gegeven. Hierdoor weet u niet alleen waar de Ffwet 
relevante soorten zijn vastgelegd, u weet ook waar 
geen beschermde soorten zijn aangetroffen. Zo kunt 
u de flora en fauna informatie uit de Ffwet-viewer ook 
gebruiken bij het beoordelen van toekomstige Ruimte-
lijke Ontwikkelingen of bij het beoordelen van andere 
beheersactiviteiten. Dat is niet alleen erg makkelijk, 
maar zorgt er ook voor dat u goedkoop en snel kunt 
werken. 



Contactgegevens:
Industrieweg 33
9781 AC  Bedum

050 - 301 2500
www.gedragscodegroen.nl
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