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Advies werken zonder gedragscode soortenbescherming bosbeheer 
VBNE, 7 juli 2022 
 
De Gedragscode soortenbescherming bosbeheer wordt naar verwachting geldig per 1 september 

2022, en dus niet zoals gecommuniceerd op 15 juli 2022. 

 
Wanneer je boswerkzaamheden uitvoert kan je te maken hebben met beschermde soorten. Als uit 
inventarisatie blijkt dat deze aanwezig zijn of soorten blijken pas tijdens de uitvoering aanwezig te 
zijn, dan gelden de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. De Gedragscode 
soortenbescherming bosbeheer voorziet in een werkwijze die een zorgvuldige omgang met 
beschermde soorten borgt en praktische uitvoerbaarheid van bosbeheer mogelijk maakt. Een 
ontheffing is daarbij niet nodig, want er geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming, mocht er onverhoopt schade worden toegebracht aan een beschermde soort.   
 
Nu er geen geldige gedragscode is kan er ook niet worden teruggevallen op de vrijstelling van de 
verbodsbepalingen bij onverhoopte schade aan beschermde soorten.  
 
De VBNE heeft het volgende advies opgesteld voor de periode tot 1 september: 
  

1. Heb je nu boswerkzaamheden in de planning staan, bedenk dan of je het kan uitstellen 

tot 1 september. 

2. Wil je toch boswerkzaamheden uitvoeren in de periode tot 1 september, dan geldt:  

1. Indien uitstel niet mogelijk is moeten risico’s op verstoring van beschermde soorten 

zo veel mogelijk worden uitgesloten, door de gedragsregels van de Gedragscode 

soortenbescherming bosbeheer te volgen (zie 

https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015 ) en 

(vrijwel) zeker te zijn dat er bijvoorbeeld geen mogelijk nog laat broedende vogels 

verstoord kunnen worden. Daarbij hoort ook een check in het perceel waar 

bosbeheerwerkzaamheden zijn gepland. Zie Bijlage A voor welke beschermde 

soorten er onder de gedragscode vallen.  

2. Lukt het onvoldoende de risico’s op verstoring van beschermde soorten verder uit te 

sluiten omdat bijvoorbeeld mogelijk laat broedende vogels niet goed zijn te 

lokaliseren? Stel dan de werkzaamheden uit tot 1 september. Of maak de afweging 

tussen het werken volgens de gedragsregels van de gedragscode met een klein risico 

op verstoring van beschermde soorten en in de wetenschap dat de vrijstelling van de 

verbodsbepalingen niet geldt, versus het belang van doorgang van de 

bosbeheerwerkzaamheden.   

3. Een aantal werkzaamheden kan het hele jaar door worden uitgevoerd, deze zijn in de 

gedragscode soortenbescherming als volgt beschreven en kunnen worden uitgevoerd, 

waarbij altijd gedragsregel 1 geldt over de zorgplicht. Zie daarvoor bijlage B. 

4. In situaties waar veiligheid acuut in het geding is, kan bosbeheer gewoon doorgaan 

5. Boswerkzaamheden waar apart ontheffing in het kader van de soortbescherming voor 

geregeld is, kunnen gewoon doorgaan 

6. Het nu nog aanvragen van een ontheffing heeft een dusdanig lange doorlooptijd dat dit geen 
oplossing biedt voor de tussenliggende periode. 

 

https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015
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Er zijn natuurlijk meerdere issues op de achtergrond die meespelen of je op deze wijze aan de slag 
wilt gaan: 

• Er zijn al werkafspraken tussen 15/7 en 1/9, met bijvoorbeeld aannemers. Het is overmacht 

dat we nog geen Gedragscode soortenbescherming bosbeheer hebben. 

• De werkgeversverantwoordelijkheid; als mensen werken conform een niet-geldige 

gedragscode, is er potentieel risico op het begaan van een overtreding. Wij denken dat die 

kans zeer gering is, maar hij is er. 
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Bijlage A:  
Overzicht bossoorten die onder de reikwijdte van de gedragscode vallen  
 
 

Het betreft soorten van artikel 3.1, 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming waarvoor geen algemene 

vrijstelling geldt en die in bossen aangetroffen kunnen worden 

Planten en mossen 

 

Bergnachtorchis 

Blaasvaren 

Bosboterbloem 

Bosdravik 

Dennenorchis 

Geelgroene wespenorchis 

Gladde zegge 

Grote bosaardbei 

Karwijselie 

Knollathyrus 

Knolspirea 

Rood peperboompje 

Steenbraam 

Stofzaad 

Tonghaarmuts 

Vliegenorchis 

Wolfskers 

Zweedse kornoelje 

 

Amfibieën 

 

Alpenwatersalamander 

Boomkikker 

Heikikker 

Kamsalamander 

Poelkikker 

Rugstreeppad 

Vinpootsalamander 

 

 

Reptielen 

 

Adder 

Gladde slang 

Hazelworm 

Levendbarende hagedis 

Ringslang 

Zandhagedis 

 

Insecten 

 

•  Vlinders 

Aardbeivlinder 
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Bosparelmoervlinder 

Bruine eikenpage 

Grote vos 

Grote weerschijnvlinder 

Iepenpage 

Kleine ijsvogelvlinder 

Sleedoornpage 

Spiegeldikkopje 

Veenbesblauwtje 

Zilveren maan 

Teunisbloempijlstaart 

 

•  Kevers 

Vermiljoenkever 

Vliegend hert 

 

•  Libellen 

Gaffellibel 

Gevlekte witsnuitlibel 

Oostelijke witsnuitlibel 

Sierlijke witsnuitlibel 

Bosbeekjuffer 

Gevlekte glanslibel 

Gewone bronlibel 

Speerwaterjuffer 

 

Vogels 

Alle broedgevallen binnen de broedperiode 

Jaarrond broedgevallen en nesten van roofvogels en uilen 

 

Zoogdieren 

 

Bever 

Boommarter 

Damhert 

Edelhert 

Das 

Eekhoorn 

Eikelmuis 

Grote bosmuis 

Hazelmuis 

Steenmarter 

Wild zwijn 

Wilde kat 

 

•  Vleermuizen 

Baardvleermuis 

Bechstein’s vleermuis 

Bosvleermuis 

Franjestaart 

Gewone dwergvleermuis 

Gewone grootoorvleermuis 

Grote rosse vleermuis 
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Kleine dwergvleermuis 

Mopsvleermuis 

Rosse vleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Vale vleermuis 

Watervleermuis 

 

 

 

 

 

 

Bijlage B 

Werkzaamheden die jaarrond uitgevoerd kunnen worden onder voorwaarde van de zorgplicht: 

- uitvoeren van monitoring, inventarisatie en boomveiligheidscontrole; 
- houtmeting; 
- uitvoeren van toezicht en handhaving; 
- markeren van bomen (blessen), flora- en fauna-elementen, werkpaden en houtstapelplaatsen; 
- onderhoud aan weglichaam en berm van bospaden en -wegen; 
- handmatig rooien, kneuzen of breken van vegetatie, bijvoorbeeld met (elektrische) handzaag of 

schaar; 
- opsnoeien van staande bomen met handgereedschap; 
- aanplanten van bomen en struiken met handgereedschap; 
- afkorten en stapelen van stammen aan bospaden of -wegen; 
- plaatsen, wegnemen of onderhouden van recreatieve voorzieningen, zoals routepalen, 

informatieborden en banken; 
- plaatsen, wegnemen of onderhouden van afrastering; 
- plaatsen, wegnemen of onderhouden van preventiemiddelen tegen wildschade, zoals 

plantkokers; 
 

 


