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Wnb: wat is wordt er beschermd?

• Bescherming houtopstanden

• Gebiedsbescherming

• Bescherming soorten

> Eis GEO-certificering (voldoen aan alle NL wet-en regelgeving)

> Overtreding is een economisch delict (met zeer hoge boetes) 



Bescherming van soorten

Het gaat om:

• Algehele zorgplicht voor alle in het wild levende planten & 

dieren in NL (als goed huisvader/-moeder)

• Bescherming soorten van artikel 3.5 en 3.10.

• Bescherming van vaste voortplantings- en verblijfplaatsen;

• Bescherming van essentieel leefgebied.

• Bescherming van alle broedende vogels

• Bescherming van alle jaarrond beschermde nesten





Jaarrond beschermde nesten



Vaste voortplantings- en verblijfplaatsen

• Dassen burchten (inclusief primair foerageergebied)

• Verblijfplaatsen vleermuizen (bijvoorbeeld in boomholtes)

• Nesten van eekhoorns



Twee mogelijke situaties binnen Wnb

• Ruimtelijke Ontwikkeling

• Bestendig Beheer



1. Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)



Wat is een RO?

Ingreep die niet regelmatig wordt uitgevoerd:

• Verbouwing clubhuis

• Wijziging of aanleg nieuwe wegen en paden

• Wijziging of aanleg nieuwe speelelementen

• Graven nieuwe poel of watergang

• Aanleg beregening



Hoe handelen bij RO?

• Uitvoeren van quickscan flora & fauna (bepalen welke 

beschermde soorten kunnen niet worden uitgesloten)

• Uitvoeren natuuronderzoek naar beschermde soorten die 

niet kunnen worden uitgesloten (uitvoering onderzoek conform 

‘soortprotocollen’)

• Aanvragen ontheffing
• Voorwaarden provincie (o.a. ecologische begeleiding & mitigerende maatregelen)



2. Bestendig Beheer (BB)



Wat is BB en hoe ihkv Wnb te handelen?

BB = Beheer dat regelmatig terugkomt

Invulling Wnb = voorkomen overtreding wet 

natuurbescherming middels ecologisch werkprotocol.



BB: bescherming van soorten tijdens het 

uitvoeren van het dagelijkse beheer



Voorbeeld Kennemer

Beschermde soorten:

• Rugstreeppad

• Eekhoorn

• Bruine eikenpage



Rugstreeppad



In WP staat hoe te handelen!

Leefgebied rugstreeppad en 

andere amfibieën

Werkzaamheden aan het water vinden plaats in de periode oktober tot en met 

februari. 

Baggeren en opschonen van water en het maaien van vegetatie vindt gefaseerd 

plaats, waarbij op minimaal een kwart van de poel of vijver vegetatie achterblijft.

Het schonen gebeurt op zo’n manier dat water en de daarin voorkomende zaden en 

dieren kunnen terugstromen naar het water. Schoonsel blijft minimaal 48 uur naast het 

water liggen, zodat amfibieën terug kunnen vluchten naar het water.



Eekhoornnesten



In WP staat hoe te handelen!

Bomen met eekhoornnest Werkzaamheden rondom een nestboom buiten de periode februari tot en met september.

Vellingsrichting van omliggende bomen is van de nestboom af. Bomen met een eekhoornnest niet 

vellen en ook de buurbomen direct rond de nestboom niet vellen. 



Bruine eikenpage



WP: hoe te handelen?

Leefgebied beschermde 

dagvlinders

Waardplanten (dauwbraam en zomereiken) worden nooit in zijn geheel verwijderd. 

Duinviooltjes worden tijdens het beheer zoveel mogelijk ontzien. Aangeraden worden in 

de toekomst vast te stellen of en waar deze soorten precies voorkomen op de 

Kennemer Golf.

Nectarplanten voor vlinders worden zoveel mogelijk ontzien tijdens het beheer.



LOCATIE MAATREGEL

Vogelnest met broedende vogel of met jongen. Nest sparen en in zone van 5 meter rondom het nest niet werken.

Locaties met veel broedende vogels (bos, struweel, ruigte 

etc.)

Kap-, snoei- en maaiwerkzaamheden niet tussen 15 maart-15 juli, of inventarisatie, waarna nesten tijdelijk worden gemarkeerd en ontzien, inclusief een strook 

van 5 meter rond het nest.

Jaarrond beschermd nest Vellingsrichting van de nestboom africhten. De boom met nest niet kappen, directe buurbomen zoveel mogelijk sparen.

Binnen de broedtijd binnen een straal van 50 meter van de nestboom geen bomen vellen.

Bomen met holten De bomen zoveel mogelijk sparen.

Bomen pas vellen als vaststaat dat ze niet in gebruik zijn als rust- en voortplantingsplaatsen voor vleermuizen, dagrustplaats voor boommarters of als nestlocatie 

van vogels.

Bomen met eekhoornnest Werkzaamheden rondom een nestboom buiten de periode februari tot en met september.

Vellingsrichting van omliggende bomen is van de nestboom af. Bomen met een eekhoornnest niet vellen en ook de buurbomen direct rond de nestboom niet 

vellen. Mocht het toch nodig zijn een boom met nest te vellen, dan gebeurt dit buiten de perioden februari tot en met september.

Voortplantings- en rustplaatsen bunzing, hermelijn en wezel Holen, takkenrillen, hopen stenen, etc. (zie paragraaf 5.2) worden pas verwijderd als vaststaat dat deze niet als voortplantings- of rustplaats wordt gebruikt.

Buiten de periode februari-oktober mogen kleine delen (<20%) van de mogelijke voortplantings- of rustplaatsen worden verwijderd.

Leefgebied zandhagedis Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren. Als richtlijn, bij bijvoorbeeld maaien of begrazing, geldt dat jaarlijks ten minste 20% van de vegetatie wordt gespaard.

Maaien en chopperen niet van half maart tot en met september.

Werkzaamheden die de bodem beroeren, zoals plaggen, vinden niet plaats van september tot en met maart in verband met de winterrust. 

Bodemberoerende werkzaamheden in de heide/open zand worden in maart-april uitgevoerd. Dit is na de winterrust en voor de eileg van de zandhagedis.

Leefgebied rugstreeppad en andere amfibieën Werkzaamheden aan het water vinden plaats in de periode oktober tot en met februari. 

Baggeren en opschonen van water en het maaien van vegetatie vindt gefaseerd plaats, waarbij op minimaal een kwart van de poel of vijver vegetatie achterblijft.

Het schonen gebeurt op zo’n manier dat water en de daarin voorkomende zaden en dieren kunnen terugstromen naar het water. Schoonsel blijft minimaal 48 uur 

naast het water liggen, zodat amfibieën terug kunnen vluchten naar het water.

Leefgebied beschermde dagvlinders Waardplanten (dauwbraam en zomereiken) worden nooit in zijn geheel verwijderd. Duinviooltjes worden tijdens het beheer zoveel mogelijk ontzien. Aangeraden 

worden in de toekomst vast te stellen of en waar deze soorten precies voorkomen op de Kennemer Golf.

Nectarplanten voor vlinders worden zoveel mogelijk ontzien tijdens het beheer.



Conclusie aanpak Kennemer

• Zeker prima aanpak

• Geeft zeker invulling aan de Wnb binnen BB

• Vraagt wel om inventarisatie per soortgroep

• Inventarisatie is tijdrovend en niet waterdicht

• Aanpak is tijdrovend en dus kostbaar (zeker voor kleinere 

banen)



Nieuwe aanpak NGF ism Buiting Advies

I. Bepalen van mogelijk aanwezige beschermde soorten 

(op én rond de baan) via NDFF

II. Veldbezoek (waarbij geschiktheid biotopen voor beschermde 

soorten wordt beoordeeld en wellicht beschermde soorten worden 

toegevoegd)

III. Standaard WP per biotoop (en dus niet per soort!)



Waarom geen inventarisatie per baan

• Inventarisatie is het kostbaarste onderdeel WP

• Ook met een intensieve inventarisatie krijg je nooit alle 

soorten conform de uitgangspunten van de Wnb in beeld

• Veel (tijd en geld investeren in) inventariseren maakt een WP 

dus niet beter



Invulling nieuwe aanpak NGF ism BA



I. Bepalen soorten mbv NDFF

• Voorverkenning soorten (op de baan én in de omgeving) via 

database NDFF

• Bepalen welke soorten zijn beschermd (op basis van Wnb-

tabel)

• Per beschermde soort vaststellen welke biotopen 

noodzakelijk zijn om te overleven (bv voor amfibieën: 

voortplantings-, zomer- & winterbiotoop met bepaalde specifieke 

kwaliteiten per soort)



NDFF-verkenning The Dutch



Heikikker



Vleermuizen



Soorten met jaarrond beschermde nesten



II. Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek wordt beoordeeld of:

• Op de baan voor de in de NDFF aangetroffen beschermde 

soorten geschikte biotopen aanwezig is;

• Of die biotopen het volledige pallet aan biotopen, nodig om 

te overleven, dekt (amfibieën: voortplantings- zomer- én 

winterbiotoop)

• De ecologische kwaliteit van het biotoop zodanig is dat het 

waarschijnlijk is dat de soort ook daadwerkelijk voorkomt  



III. Ontwikkeling WP

• Geen WP per soort

• Maar per biotoop

• Sluit ook goed aan bij uitvoering werkzaamheden (altijd 

binnen een biotoop en nooit gerelateerd aan een soort)

• Met presentatie van totaaloverzicht



Voorbeeld Stippelberg
(pilotbaan WP Wnb)



I. Soorten op basis van NDFF

• Omgeving: boomvalk, buizerd, havik, oehoe, ransuil, 

sperwer en wespendief

• Omgeving: bever, bunzing, eekhoorn

• Omgeving: vinpootsalamander

• Omgeving: levendbarende hagedis



II. Beoordeling op basis van veldbezoek

Boomvalk, buizerd, havik, oehoe, ransuil, sperwer & 

wespendief

• Tijdens het veldbezoek zijn geen geschikte nesten voor jaarrond beschermde 
broedvogels aangetroffen. Het is echter niet uit te sluiten dat deze in de toekomst 
op de baan voor zullen gaan komen. Geschikte nestbomen bevinden zich met name 
in het noordwesten van de baan



II. Beoordeling op basis van veldbezoek

Bever, bunzing & eekhoorn

• Aantal wateren zijn geschikt leefgebied voor de bever.

• Bunzing jaagt in ruigtes en langs slootkanten. De voortplantings- en rustplaatsen 
bevinden zich vaak in stenen- of takkenhopen. Op de baan is geschikt leefgebied 
voor de bunzing aanwezig. Zeer waarschijnlijk komt de soort op de baan voor

• Eekhoorns hebben hun nest in bomen. Deze nesten zijn jaarrond beschermd. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen eekhoornnesten aangetroffen. Op de baan zijn 
geschikte nestbomen aanwezig.



II. Beoordeling op basis van veldbezoek

Levendbarende hagedis

De NDFF toont waarnemingen van de levendbarende hagedis in de directe omgeving 
van de baan. De (heischrale) graslanden op de baan zijn geschikt habitat voor deze 
soort. Het is hierom goed mogelijk dat de levendbarende hagedis op de baan voorkomt



II. Beoordeling op basis van veldbezoek

Vinpootsalamander

De vinpootsalamander is bij één poel, op relatief grote afstand van de baan, 
waargenomen. Het betreft een klein aantal waarnemingen. De waterbiotopen op de 
baan vallen niet droog en bevatten waarschijnlijk vis. Hierdoor zijn ze als 
voortplantingswater (voor alle amfibieënsoorten) zeer matig geschikt

Door de grote afstand van de waarnemingen tot de baan en het ontbreken van 
geschikt voortplantingsbiotoop wordt de aanwezigheid van de vinpootsalamander op 
de baan uitgesloten



III. WP per biotoop: struweel

• Kap- & snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd in de periode 15 augustus tot 1 
maart

• Voor uitvoering vindt een inspectie naar de aanwezigheid van in gebruik zijnde 
nesten plaats. Aangetroffen nestlocaties worden gemarkeerd en binnen 5 meter 
rondom deze locaties worden geen werkzaamheden uitgevoerd 



III. WP per biotoop oever

• I.v.m. broedende vogels vinden maaiwerkzaamheden bij voorkeur plaats buiten de 
periode 1 maart – 15 augustus. 

• Er vind altijd eerst een inspectie plaats gericht op in gebruik zijnde nesten. 
Aangetroffen nestlocaties worden gemarkeerd en binnen 5 meter rondom deze 
locaties worden geen werkzaamheden uitgevoerd 

• Maaien van vegetatie rondom open water vindt gefaseerd plaats, waarbij minimaal 
20% gespaard blijft



III. WP totaaloverzicht



Einde,
of zijn er nog vragen?


