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INHOUD

• Overleg met RVO en LNV over 
goedkeuring

• Bosbeheer in een veranderende context

• Wat gaat er veranderen in de nieuwe
gedragscode?



Overleg LNV en RVO over 
opstellen nieuwe gedragscode

- Waarom duurde dat zo lang?

- Voornaamste discussiepunten



Bosbeheer in een veranderende
context
- Bos staat meer dan ooit in de 

belangstelling

- Maatschappelijke en politieke 
ontwikkelingen

- Soortenbescherming versus bosbeheer



Het instrument gedragscode
- Drie mogelijkheden voor uitvoering 

bosbeheer i.r.t. beschermde soorten

- Geen ontheffing nodig

- Vrijgesteld van verbodsbepalingen

- Werken met gedragscode niet verplicht



Belangrijkste wijzigingen
- Geen bosbeheerwerkzaamheden in 

broedseizoen

- Alleen groepenkap tot 0,5 hectare kan 
onder de gedragscode worden uitgevoerd, 
en schermkap tot 2 hectare

- Meer gedragsregels voor soorten en 
soortgroepen



Systematiek gedragscode 1/2

- Inventariseren 

- Opstellen Werkprotocol soortenbescherming 
bosbeheer

- Aangeven gedragsregels die gelden

- Aangeven welk wettelijk belang geldt

- Onvoorziene omstandigheden / Aanvullend 
rapport



Systematiek gedragscode 2/2

- Definitie ecologisch deskundige:

Een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden begeleidt op het

gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en 
specifieke ecologische kennis heeft.



Bomen die niet mogen worden geveld (11)

Uitbreiding:

- Bijzondere keverbomen vanwege Vermiljoenkever en 
Vliegend hert

- Bomen binnen 25 meter van bekende
overwintersplaatsen reptielen

- Bomen waarop Tonghaarmuts voorkomt

- Holenbomen ook letten op rottingsgaten onderin
t.b.v. reptielen en amfibieën

- Ook nesten van eekhoorn bijzondere nestboom



Burchten van das, vos, bever (14)

- Uitbreiding:

- Gedragsregel gaat ook over burchten van vos en 
bever. 

- Binnen 20 meter van burcht alleen in specifiek
perioden bosbeheer mogelijk, nooit met rijdend
materiaal



Bosranden en bosbermen (16)

Uitbreiding:

- Struweel en struweelrijke bosranden gefaseerd afzetten
t.b.v. Hazelmuis, Eikelmuis, Grote bosmuis, Boomkikker en 
beschermde vlindersoorten

- Voor Hazelmuis, Eikelmuis, Grote bosmuis, Boomkikker
alleen in specifieke perioden beheer mogelijk

- In bosbermen niet meer dan 50% van houtige opslag
verwijderen



Groepenkap en schermkap (17) 

Uitbreiding:

- Groepenkap tot max 0,5 hectare, schermkap tot 2 hectare. 
Combineren is mogelijk

- Bij groepenkap en schermkap nooit meer dan 15% van het bosgebied
in verjonging. Voor bos kleiner dan 5 hectare is dat 30%. 

- In boszones grenzend aan voortplantingswateren en natte bossen met 
waterlopen en periodiek waterhoudende greppels (amfibieën) is 
groepenkap toegestaan op max 5% van de totale bosoppervlakte per 
jaar



Werkstop in alle bossen (18) 

Uitbreiding:

- Geen boswerkzaamheden in broedseizoen geldt voor alle 
bostypen

- Nog wel uitslepen mogelijk tussen 15 maart en 15 april
mits vermiljoenkever niet voorkomt. 



Flora en fauna elementen die worden ontzien (21) 

Uitbreiding:

- Niet meer rijden over:
- Beschermde plantensoorten of zeldzame waardplanten voor

beschermde vlinders (hengel, bosviooltjes, kamperfoelie en 
boswilg)

- Broeihopen of bekende overwinteringsplaatsen van reptielen

- Reeds aanwezig liggende bomen dikker dan 30 cm diameter

- Boomvoeten van eiken waar Vliegend hert voorkomt



Te ontziene bosdelen (22) 

Uitbreiding:

- Boszones grenzend aan voorplantingswateren en aan
reptielenhabitats (heide, heischrale vegetaties, etc)

- Voor reptielen gaat het om 300 meter, amfibieën 350 meter

- Niet rijden over open plekken (inclusief kapvlaktes), kleinschalig 
reliëf en structuurrijke bosranden

- Op elk moment blijft ten minste 70% van het terrein ongemoeid

- Er wordt altijd met tracks gewerkt

- In kapvlaktes waar inplant noodzakelijk is zijn rijbewegingen wel
toegestaan



Afvoeren gezaagde stammen (23) 

Uitbreiding:

- In verband met vermiljoenkever:
- Bij vastgestelde of vermoede aanwezigheid vermiljoenkever

gezaagde stammen in periode tussen 1 maart en 15 maart max 4 
dagen laten liggen

- Dode staande bomen met schors die vanwege veiligheid moeten
worden gekapt altijd in bos achterlaten, in zo groot mogelijke
delen (minimaal 2 meter) 

- Indien in herpetofaunazones bomen meer dan half jaar in 
bos liggen niet meer afvoeren



Opslagplaatsen takhout en houtchips (24) 

Uitbreiding:

- Als opslagplaatsen voor takhout en houtchips na 15 maart
nog aanwezig zijn in bos dan ontoegangkelijk maken voor
herpetofauna

- Houtstapels niet plaatsen op waardevolle terreinen voor
herpetofauna 



Bodembewerking 1/2 (25,27) 

Uitbreiding:

- Locaties van beschermde planten of waardplanten voor
beschermde vlinder ontzien. Indien aanwezig voldoende
Hengel, Bosviooltje, Boswilg en Kamperfoelie

- Ontzien bosmiernesten, burchten, broeihopen en bekende 
winterverblijfplaatsen van herpetofauna

- In herpetofaunazones klepelen of andere vlaktegewijze
methode op max 5% van de oppervlakte



Bodembewerking 2/2 (25,27) 

Uitbreiding:

- Bodembewerking niet in de broedperiode

- Bodembewerking in de vorm van klepelen of vergelijkbare 
methoden wordt beperkt tot de strooisel- en vegetatielaag 
en alleen pleks/strooksgewijs en/of tot maximaal 50% van 
het totaaloppervlak niet groter dan 0,5 hectare.

- Bodembewerking in minerale bodem altijd pleks en 
strooksgewijs in het kader van plantwerk, verwijderen
exoten, wortelkluiten verwijderen, paal en hekwerk
plaatsen



Verleggen van bestaande onverharde recreatieve 
routes (26) 

Uitbreiding:

- Alleen nog maar verleggen van bestaande onverharde
recreatieve routes mogelijk. Geen aanleg nieuwe
onverharde paden

- Verleggen altijd buiten broedseizoen



Gevaar voor volksgezondheid en openbare 
veiligheid (28) 

Uitbreiding:

- Wanneer werkzaamheden, zoals het vellen van 
houtopstanden of het ruimen van materiaal, niet 
uitgesteld kunnen worden omdat er acuut of op korte 
termijn gevaar is voor de openbare veiligheid of de 
volksgezondheid, kunnen deze maatregelen direct 
worden uitgevoerd. In deze situatie is de Gedragscode 
niet van toepassing, maar is normaliter sprake van 
overmacht in noodtoestand.
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