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Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe gedragscode? 

De belangrijkste wijzigingen betreffen een algehele werkstop in het broedseizoen, groepenkap tot maximaal 

0,5 hectare en schermkap tot 2 hectare mogelijk onder de gedragscode, en meer aandacht voor soorten en 

soortgroepen. Dat gaat met name om reptielen en amfibieën.  

 

Is er een kans dat door een ingediend bezwaar de nieuwe gedragscode een bepaalde tijd niet meer geldig is?  

Na goedkeuring door de minister treedt de gedragscode in werking op de datum van genoemd in het 

goedkeuringsbesluit, ook wanneer derden bezwaar en beroep tegen dat goedkeuringsbesluit aantekenen. Dat 

is slechts anders wanneer men tegelijkertijd bij de rechter in een voorlopige voorzieningsprocedure een 

schorsing van het goedkeuringsbesluit vraagt en de rechter dat verzoek toekent. 

 

Vallen alle beschermde soorten onder de gedragscode bosbeheer? 

Voor zover het habitat van beschermde soorten geheel of gedeeltelijk in bos ligt, vallen ze onder de werking 

van de gedragscode. Als je volgens de gedragscode werkt en de betreffende beschermde soorten komen voor 

in het bos, dan is een ontheffing niet nodig. Enkele bijzondere beschermde soorten vallen niet onder de 

gedragscode, dat zijn wolf, lynx, vuursalamander, geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad en knoflookpad. Check 

bijlage B bij de gedragscode.    

 

Van wanneer tot wanneer geldt de broedperiode volgens de nieuwe gedragscode? 

In de nieuwe gedragscode is de broedperiode hetzelfde gedefinieerd als in de oude gedragscode. We hanteren 

daarbij de periode 15 maart – 15 juli. Het kan zijn dat je te maken hebt met een koud voorjaar waardoor 

vogels misschien later broeden, in dat geval bepaalt de ecologisch deskundige tot wanneer nog kan worden 

gewerkt in het bos. Bij een erg warm voorjaar kan dat juist eerder zijn. Deze flexibiliteit is hetzelfde als in de 

oude gedragscode. 

 

Hoe werkt het Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer? 

Het Werkprotocol soortenbescherming bosbeheer is in de plaats gekomen van de Checklist. Deze moet 

ondertekend worden door de uitvoerder en de opdrachtgever (dat was altijd al zo), maar ook door de 

begeleidend ecologische deskundige. Het ondertekende Werkprotocol moet tijdens de uitvoering ter plekke 

aanwezig zijn (in alle machines en in de schaftgelegenheid) en daarna worden bewaard. Dit laatste gold ook al 

voor de checklist.   

 

Hoe gaat de nieuwe gedragscode om met noodzakelijke werkzaamheden (o.a. calamiteitenkap) bij 

gevaarlijke situaties? 

Gedragsregel 28 gaat hierover: 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, dan kunnen deze maatregelen direct worden uitgevoerd. In deze situatie is 

de Gedragscode niet van toepassing, maar is normaliter sprake van overmacht in noodtoestand. 

 

Als er dus sprake is van acuut gevaar voor veiligheid of volksgezondheid, haal dan vooral die bomen weg die 

zorgen voor het acute gevaar. Als er geen sprake is van acuut gevaar (bijvoorbeeld staande dode fijnsparren in 

een opstand ver van het pad af) dan kun je de gedragscode gebruiken en betreffende gedragsregels opvolgen. 

Dit staat los van de kapmelding die je in het geval van vellingen  bij de provincie moet doen.    

 

Hoe om te gaan  met voortplantingswateren voor amfibieën en met herpetofauna in bossen? 

In een zone van 350 meter rond voortplantingswateren van amfibieën gelden beperkingen voor 

boswerkzaamheden. Onder andere dat in die zone jaarlijks op maximaal 5% van de totale bosoppervlakte 

groepenkap mag worden uitgevoerd. Wanneer in een bos meerdere voortplantingswateren voorkomen zullen 



de zones elkaar overlappen. In dat geval geldt de 5% regel, en de andere beperkingen, in het gehele bosgebied 

waar de zones liggen of elkaar overlappen.   

Voor reptielen zijn boszones tot 300 meter grenzend aan reptielenhabitats ingesteld waar boven op de 

algemene maatregelen nog extra beperkingen gelden.  

 

Hoe zit het met aanleg of verleggen van onverharde recreatieve paden? 

Onder de nieuwe gedragscode kunnen alleen bestaande onverharde recreatieve paden lokaal worden verlegd, 

zoals het verleggen van een pad dat door een omgevallen boom niet begaanbaar is, of het verleggen van een 

pad vanwege de nabijheid van burchten of andere verstoringsgevoelige habitats. Het aanleggen van nieuwe 

recreatieve onverharde paden kan niet onder de gedragscode plaatsvinden. Als bij de aanleg het risico bestaat 

dat beschermde soorten worden beschadigd, moet een ontheffing worden aangevraagd.  

 

Welke werkzaamheden kunnen het hele jaar door worden uitgevoerd? 

In de nieuwe gedragscode is een lijst opgenomen met werkzaamheden die het hele jaar door uitgevoerd 

kunnen worden: 

 

- 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; 

 

 

Waar moet de ecologisch deskundige aan voldoen? 

De volgende definitie is in de nieuwe gedragscode opgenomen: 

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.  

 

Dit kan dus ook gaan om een persoon die al jarenlang inventarisaties uitvoert maar niet per se een ecologische 

opleiding heeft gedaan. De jarenlange ervaring moet wel aantoonbaar zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een C.V.  

  


