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Bijlage 2 Maatregelen ter voorkoming van een overtreding van de Flora 
en Faunawet 
Algemeen 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. 
Dit om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een 
ander leefgebied te benutten. 

 Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 
gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik 
van de werkzaamheden 

 In verband met verstoring van aanwezige dieren worden de werkzaamheden zoveel 
mogelijk overdag uitgevoerd. 

 
Vissen & amfibieën 

 Om schade aan vissen, en dan met name de Kleine Modderkruiper, Rivierdonderpad 
en Bittervoorn, te beperken moeten de werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel 
mogelijk worden uitgevoerd in de periode augustus tot en met april en buiten 
vorstperiodes in verband met de voortplantingsperiode. 

 watergangen worden slechts gedempt bij een watertemperatuur beneden de 25 
graden, een luchttemperatuur boven het vriespunt en indien geen ijs op het water 
aanwezig is.  

 De grond-, en graafwerkzaamheden langs de te dempen watergangen worden in één 
richting en richting een open einde (richting water waarmee de te dempen sloten in 
verbinding staan) uitgevoerd. Hierdoor hebben vissen de gelegenheid te vluchten en 
kunnen de aanwezige amfibieën aan de werkzaamheden ontsnappen. 

 Indien te dempen watergangen niet in verbinding staan met andere watergangen, 
worden de aanwezige vissen en amfibieën voorafgaand aan de 
dempingswerkzaamheden weggevangen en overgeplaatst naar water in de omgeving. 

 Dempingswerkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten de gevoelige 
perioden van vissen, namelijk de voortplanting en in mindere mate de overwintering. 
Er wordt daarom niet gewerkt in de periode mei t/m juli. 

 
Vogels 

 Werkzaamheden worden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd. Het 
broedseizoen verschilt per soort. Globaal moet rekening gehouden worden met de 
periode tussen half februari en half augustus.  

 Als er toch werkzaamheden tijdens het broedseizoen gepland worden, worden de 
werkzaamheden voorafgaand aan het broedseizoen gestart, dus vóór 15 februari. 
Door continue verstoring als gevolg van de werkzaamheden zal het plangebied voor 
broedvogels ongeschikt zijn. 

 Indien de werkzaamheden worden opgestart ná 15 februari, wordt het plangebied 
door een deskundige op het gebied van vogels geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
broedende vogels. 
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Rugstreeppad 

 (Grond)werkzaamheden worden zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd. Het 
zoveel mogelijk aaneengesloten uitvoeren van grondwerkzaamheden helpt om 
kolonisatie te voorkomen. 

 Er wordt, met name in de voortplantingsperiode april-juli) voorkomen dat ondiepe 
vegetatieloze plassen (voortplantingsplaats, zoals ondiepe plassen, kuilen en 
bandensporen met water) kunnen ontstaan, door rijplaten te gebruiken. 

 Opslag van open zand (landbiotoop in zomer en winter, alsmede winterverblijfplaats) 
wordt afgedekt met wegendoek. 

 Ter voorkoming van kolonisatie door de rugstreeppad worden er schermen van glad 
landbouwplastic van 50 centimeter hoog geplaatst. Deze schermen worden minimaal 
10 centimeter ingegraven in de grond. De schermen worden regelmatig gecontroleerd 
op kieren en overhangende vegetatie.  

 
Vleermuizen 

 Alvorens de aanwezige gebouwen te slopen dienen deze door een deskundige op het 
gebied van vleermuizen te worden geïnspecteerd op het voorkomen van vleermuizen.  

 
Platte Schijfhoren 
Goed uitzoeken of deze ooit in het plangebied is aangetroffen en of hiervoor mitigerende 
maatregelen zijn op te stellen 
 
 


