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Inleiding 

In het kader van de geplande revitalisering van het Amsterdamse Sloterpark heeft Bureau Stadsnatuur een 
verkennend natuurwaardenonderzoek in een deel van het park uitgevoerd. De eerste fase van de revitalisering 
betreft het zuidoostelijk deel (Figuur 1). Het onderzoek heeft zich gericht op aanwezigheid van middels Flora- 
en faunawet beschermde soorten of de potenties die het gebied hiervoor heeft. Relevant voor de 
werkzaamheden zijn in ieder geval de soorten die jaarrond beschermd zijn en waarvoor bij ruimtelijke 
ontwikkeling mogelijk een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet (Ffwet) is vereist indien aan deze 
ontwikkeling voor de soort negatieve effecten zijn verbonden. Dit zijn soorten van Tabel 2 en Tabel 3 van de 
Ffwet (zie ook de bijlage Wettelijk Kader). Verder is gekeken waar knelpunten en kansen voor waardevolle 
flora en fauna liggen. 
 

 
Figuur 1. Sloterpark (ingekleurd) met rood omlijnd het onderzoeksgebied.  
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Methodiek 

Het gebied is op 11 augustus 2015 bezocht door een ecoloog van Bureau Stadsnatuur. Vanaf de ochtend tot 
in de middag is het gebied geheel doorlopen, waarbij gelet is op de op dit moment van het jaar zichtbare 
beschermde soorten, zoals jonge roofvogels en verschillende plantensoorten. Hierbij is onder meer gekeken 
naar zichtbare nesten, holten in bomen of (vegetatief) aanwezige planten als varens. Tevens is gekeken of er 
bomen aanwezig waren welke gebruik kunnen worden als verblijfplaats door vleermuizen en of er mogelijk 
andere beschermde functionaliteiten aanwezig kunnen zijn voor vleermuizen.  

Resultaten 

In onderstaande paragrafen worden eerst de gedurende het veldbezoek aangetroffen en te verwachten 
beschermde soorten besproken, samengevat in Tabel 1. Verderop in de notitie wordt aangegeven welke 
gebieden vanuit ecologisch oogpunt waardevol zijn of welke potenties hebben voor ontwikkeling.  

Tabel 1. De in en nabij het plangebied aangetroffen strikt beschermde soorten met hun beschermingsstatus en eventuele Rode-Lijststatus. 
    
Soort beschermde status 

1 RL-  status 
2 aanwezig/verwacht? 

 Flora    

Wilde marjolein Origanum vulgare II GE3 aangetroffen 
Daslook Allium ursinum II - te verwachten 
Brede wespenorchis Epipactis helleborine I - aangetroffen 
Grote kaardenbol Dipsacus fullonum I - aangetroffen 
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum I - te verwachten 
Zwanenbloem Butomus umbellatus  I - mogelijk 
     

Fauna    
vogels    

Havik Accipiter gentilis JBN - te verwachten 
Sperwer Accipiter nisus JBN - aangetroffen 
Buizerd Buteo buteo JBN - aangetroffen 
Ransuil Asio otis JBN KW te verwachten 
     

zoogdieren     
Egel Erinaceus europeus I - te verwachten 
Konijn Oryctolagus cuniculus I GE aangetroffen 
Mol Talpa europea I - aangetroffen 
Huisspitsmuis Crocidura russula I - te verwachten 
Bosmuis Apodemus sylvaticus I - te verwachten 
Vos Vulpes vulpes I - te verwachten 
Haas Lepus europaeus I - te verwachten 
     
Watervleermuis Myotis daubentonii III, HR-IV - te verwachten 
Meervleermuis Myotis dasycneme  III, HR-IV - te verwachten 
Rosse vleermuis Nyctalus noctula III, HR-IV KW te verwachten 
Laatvlieger  Eptesicus serotinus III, HR-IV KW te verwachten 
Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus III, HR-IV - te verwachten 
Ruige dwergvleermuis  Pipistrellus nathusii III, HR-IV - te verwachten 
Gewone Grootoorvleermuis Plecotus auritus III, HR-IV - mogelijk 
     

amfibieën     
Bruine kikker Rana temporaria I - te verwachten 
Gewone pad Bufo bufo I - te verwachten 
Bastaardkikker Rana esculenta I - te verwachten 

1 : Beschermde status: II = Ffwet Tabel 2, III = Ffwet Tabel 3, HR-II = Habitatrichtlijn Bijlage II, HR-IV = Habitatrichtlijn Bijlage IV en HR-V 
= Habitatrichtlijn Bijlage V, JBN = Jaarrond Beschermde Nesten 

2 : RL(Rode Lijst)-status: GE =Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig bedreigd, VN = Verdwenen uit Nederland en 
NB = Niet Beschouwd (de soort is niet meegenomen in het opstellen van de Rode Lijst). 

3 : Niet meer op voorstel Rode Lijst Vaatplanten 2012. 

 

Het overzicht van de in Tabel 1 genoemde soorten van Ffwet tabel 1 is wellicht nog beperkt, deze tabel bevat 
veel algemene soorten met een wijde verspreiding. Van de meeste te verwachten soorten worden 
waarnemingen uit het Sloterpark of directe omgeving vermeld op de website www.waarneming.nl, waar losse 
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waarnemingen worden vermeld door derden. Ook is het voorkomen van soorten van Tabel 1 als Knikkende 
vogelmelk Ornithogalum nutans of Kleine maagdenpalm Vinca minor niet uit te sluiten, deze soorten worden 
geregeld aangeplant gevonden of zijn via tuinafval verwilderd. 

 
Figuur 2. Kruidenruigte in gazon zuidoostrand Sloterpark.  Figuur 3. Eikenbos met struiklaag en ondergroei. 

Beschermde natuurwaarden 

Flora 
Op een locatie is Wilde marjolein Origanum vulgare aangetroffen (Figuur 4). De groeiplaats is een bloemrijke 
ruige berm langs een oud geasfalteerd pad waar ook onder andere de (niet beschermde) Rode Lijstsoort 
Kleine kaardenbol Dipsacus pilosus groeit (Figuur 7). In deze omgeving liggen enkele andere ruige bloemrijke 
bermen waar onder meer Grote ratelaar Rhinanthus angustifolius groeit, wellicht ooit hier ingezaaid. Deze 
soort is eveneens niet beschermd, maar wel kenmerkend voor zonnige, niet te veel bemeste grasvegetaties. 
Deze bermen zijn echter smal en sterk aan het verstruwelen.  
 

 
Figuur 4. Groeiplaats van Wilde marjolein (rode cirkel) en bosje met verblijfssporen van Buizerd (blauw). 
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Vogels 
In een bosje tussen het Christoffer Plantijnpad en het watersporteiland (Figuur 4) was een Buizerd Buteo buteo 
aanwezig. Een volwassen dier vloog op vanaf de zijde waar de Kaukasische vleugelnoten groeien. 
Aanwezigheid van meerdere ruiveren verspreid over het hele bosperceel indiceren een regelmatige 
aanwezigheid. Een nest werd echter niet gevonden. Dit bosje is een van de grotere aaneengesloten 
bospercelen die niet worden doorsneden door paden. Alleen al hierom is dit voor relatief schuwe vogels een 
interessant gebied. Mogelijk kan in de toekomst in dit perceel gebroed worden door Buizerd.  

Een jonge Sperwer Accipiter nisus was aanwezig op de oever van een van de eilandjes voor de oever (Figuur 
5). Even nadat deze opvloog streek hij neer aan de noordwestkant van een van de eilandjes. Waar het 
jaarrond beschermde nest zich bevond is niet duidelijk geworden, maar mogelijk was dit op een van de 
eilandjes.  

 
Figuur 5. Locatie juveniele Sperwer (rode cirkel). Met blauw zijn de kansrijke baltslocaties van Ruige dwergvleermuis aangegeven.  

Zoogdieren 
Tijdens de quick scan is gelet op de aanwezigheid van mogelijkheden die het park kan hebben voor 
vleermuizen. Verwacht wordt dat het park foerageergebied vormt voor verschillende in Amsterdam 
voorkomende vleermuizen. Het zal dan met name gaan om de algemene soorten als Gewone dwergvleermuis 
Pipistrellus pipistrellus, Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii, Laatvlieger Eptesicus serotinus en Rosse 
vleermuis Nyctalus noctula, maar mogelijk ook om de zeldzame Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus. 
Goede foerageergebieden zijn voornamelijk de beschutte en insectenrijke bosranden, maar vleermuizen 
kunnen praktisch overal in het park worden verwacht. Gezien de nachtelijke activiteit zullen ze weinig 
verstoring ondervinden van het publieke gebruik van het park. 
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Holten die gebruikt kunnen worden als verblijfplaats door boombewonende vleermuizen zijn beperkt 
aangetroffen. Er zijn voornamelijk nestholten van Grote bonte specht Dendrocopus major gevonden in wilgen. 
Op termijn kunnen deze (na verder naar boven te zijn ingerot) gebruikt worden als (kraam)verblijfplaats. Ruige 
dwergvleermuizen kunnen kleinere holten, ruimtes tussen loszittende schors en stam of zelfs ruwe bast 
gebruiken als paarverblijfplaats. Om deze reden kunnen paarverblijven van Ruige dwergvleermuis verspreid 
over het park worden verwacht. Met name dikke, vrijstaande wilgen bieden goede kansen hiervoor zoals 
deze bijvoorbeeld te vinden zijn in het gazon in het noordoostelijk deel van het plangebied.  

Het gehele park is vermoedelijk foerageergebied waar vleermuizen van buiten het park al dan niet via 
vliegroutes naartoe vliegen. Belangrijke vliegroutes worden niet verwacht, hooguit kunnen er vliegroutes zijn 
aan de randen van het gebied waar vleermuizen vanuit de wijken het park in vliegen. Gezien de beschikbare 
alternatieven binnen het park zal er geen sprake zijn van essentiële vliegroutes.  

Voor de Ringslang Natrix natrix is marginaal habitat aanwezig in de vorm van soms brede, moerassige 
oeverzones. De grashopen die hier en daar zijn achtergebleven kunnen als broedhopen worden gebruikt. Dit 
reptiel komt echter niet voor in dit deel van Amsterdam (website Gemeente Amsterdam). Van de overige 
soortgroepen worden geen strikt beschermde soorten verwacht. Wel kunnen verschillende algemene 
beschermde soorten uit Tabel 1 van de Flora- en faunawet voorkomen, waarvoor bij ruimtelijke ontwikkelingen 
vrijstelling geldt. Dit zijn verschillende kleine zoogdieren als Egel Erinaceus europaeus, Mol Talpa europaea, 
Bosmuis Apodemus sylvaticus, amfibieën als Bruine kikker Rana temporaria en Gewone pad Bufo bufo. Het 
water is in deze notitie buiten beschouwing gelaten, hier kunnen wel strikt beschermde soorten als Bittervoorn 
Rhodeus amarus en Rivierdonderpad Cottus perifretum worden verwacht.  

Ecologisch waardevolle gebieden en mogelijkheden tot verbetering 

In onderstaande Figuur 6 worden de in ecologisch opzicht meer interessante gebieden weergegeven. De daar 
gebruikte nummering wordt in de tekst gebruik ter aanduiding van het betreffende gebied.  

 
Figuur 6. Ecologisch interessante gebieden in het zuidwestelijk Sloterpark.  

Het eikenbos dat bij de Buizerd werd besproken (1) in is een relatief gevarieerd bosje, met meerdere open 
plekken en gangen waardoor zich lokaal ook een struiklaag heeft gevormd met hier en daar een gevarieerde 
kruidlaag. Dit maakt dat hier veel verschillende zangvogels als broedvogel verwacht worden. Dit bosje is 
eveneens een relatief groot aaneengesloten gebied, wat maakt dat hier ook schuwere vogels een plek kunnen 
vinden. Enkele dode bomen bieden hier nestgelegenheid aan Grote bonte specht.  

De percelen met struiklaag (o.a. 1,3,6,7,11) zijn waardevolle broedgebieden voor allerlei zangvogels, in 
tegensteling tot de bospercelen waar praktisch geen ondergroei is. Dit geldt eveneens voor de bospercelen 
langs Oostoever (4). Bos op het eiland met de watersportverenigingen is arm aan struwelen. 
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De oeverzone ter hoogte van de rietzoom (2) is erg ruig. Dergelijke natte en zonnige oeverzones kunnen in 
stedelijk gebied groeiplaatsen zijn van voor karakteristieke soorten als Rietorchis Dactylorhiza praetermissa. In 
de huidige situatie is de bodem veel te voedselrijk. Maaisel dat niet wordt afgevoerd zorgt voor ophoping van 
voedingsstoffen in de bodem waardoor het verder verruigt met o.a. Riet Phragmites australis en brandnetel 
Urtica spec. Deze voedselrijkdom verminderen door vaak te maaien en het maaisel af te voeren zal naar 
verwachting veel werk/tijd kosten.  

Ruige kruidenvegetaties, bijvoorbeeld in bermen en langs water, zijn belangrijke nectarbron voor tal van 
insecten, waaronder dagvlinders en bijen (12,13,14,15). Vanwege de oppervlakten gazon en gesloten bos is 
het aanbod aan nectar en voldoende zonnige, beschutte plekken voor insecten beperkt. Dit kan verbeterd 
worden door het lokaal verminderen van de beschaduwing van sommige grasvegetaties. In de gazons kan 
gekozen worden in randen die genoeg zon ontvangen al dan niet smalle stroken van ruige grasvegetaties te 
laten ontstaan, mogelijk in combinatie met overgangen naar zoom- en mantelvegetaties.  

In de huidige situatie zijn veel boomvormers als eik, iep en wilg geplant welke een dicht bladerdek kunnen 
vormen waaronder weinig vegetatie aanwezig is. Wil men naar een park toe dat gevarieerder is kan hier en 
daar meer openheid worden gecreëerd. Dit komt zowel de ondergroei als het voorkomen van tal van 
insectengroepen ten goede. Het aaneengesloten houden van bepaalde delen van het bos biedt juist voor 
schuwe bosvogels betere perspectieven. Een aantal bomen groot en oud laten worden zal het aanbod aan 
natuurlijke nestholen versterken. Het kan in de toekomst mogelijkheden bieden voor holtebroeders als Bosuil 
Strix aluco, en mogelijk ook boombewonende vleermuizen. Ook verdient het de aanbeveling om enkele recent 
ontwortelde bomen, zoals langs de oevers in gebied 7, te laten liggen. Dit dode hout vormt leefgebied voor tal 
van insecten, paddenstoelen en planten die hier op zijn gespecialiseerd. Daarnaast zijn de zandige kluiten 
geschikte broedlocaties voor bijvoorbeeld IJsvogel Alcedo atthis.  
 

 
Figuur 7. Kruidenruigte in berm van oud fietspad met Koninginnenkruid. Langs dit pad ligt ook de groeiplaats van Wilde marjolein. 
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Conclusies & aanbevelingen 

Beschermde flora 

Vanwege het moment van de quick scan kon geen volledig beeld gevormd worden van de beschermde flora. 
Het verdient de aanbeveling om eerder in de zomer een onderzoek uit te voeren, waarmee aanwezigheid van 
soorten als Daslook Allium ursinum ook aangetoond kan worden.  
In de bermen waar Wilde marjolein groeit dienen opkomende struweelvormers verwijderd te worden. De 
groeiplaats van Wilde marjolein mag bij ruimtelijke ontwikkelingen enkel met ontheffing of met gebruikmaking 
van een gedragscode worden verstoord.  

Beschermde fauna 

Vleermuizen 
Het terreingebruik van vleermuizen in het park is nog geheel onbekend. Hierom is aan te raden te 
onderzoeken of er belangrijke foerageergebieden zijn en of er verblijven aanwezig zijn van boombewonende 
vleermuizen. Gedurende dit onderzoek kan ook gekeken worden naar eventueel aanwezige vliegroutes.  
Het aantasten van vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen of functies (foerageergebieden of vliegroutes) 
die essentieel zijn voor het functioneren hiervan is ontheffingsplichtig in het kader van Flora- en faunawet. 

Roofvogels 
Wanneer er werkzaamheden aan bospercelen met dicht stuikgewas uitgevoerd zullen worden dient in de 
zomer te worden onderzocht of hier genesteld wordt door Sperwer. Het in 2015 aanwezige jong duidt op 
een broedgeval in de omgeving van de waarneming. Verstoren van jaarrond beschermde nesten van Sperwer 
en andere roofvogels is ontheffingsplichtig. 

Overige vogels 
Alle andere nesten zijn beschermd zolang ze in gebruik zijn door broedende vogels. Hier is geen ontheffing 
voor mogelijk. De bospercelen met struiken in de ondergroei kunnen een groot scala aan broedvogels 
herbergen in het broedseizoen. 

Aanbevelingen natuurwaarden algemeen 

- Aaneengesloten bosperceel niet doorsnijden met paden maar dicht laten. 
- In te dichte bospercelen meer openheid creëren. 
- Laat een aantal bomen oud worden om een goed aanbod aan natuurlijke holten te laten ontstaan. 
- Laat hier en daar dood hout liggen.  
- Maak waar mogelijk meer graduele overgangen van gazon naar boomlaag middels zoom- en 

mantelvegetatie. 
- Bloemrijke ruigten zouden wat meer ruimte kunnen krijgen. 
- Door het verschralen van de natte oeverzone kan een waardevolle vegetatie worden ontwikkeld. Dit is een 

arbeidsintensief proces. 
- het nectaraanbod voor insecten is vrij beperkt. Dit kan worden vergroot door het verminderen van teveel 

beschaduwing bij bestaande grasvegetaties, ook kan door maaibeheer gezorgd worden voor bloemrijke 
grasvegetaties. 
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Bijlage - wettelijk kader 

Verbodsbepalingen 

De van nature in Nederland in het wild voorkomende planten en dieren worden beschermd door de Flora- en 
faunawet (Ffwet), die in 2002 van kracht geworden is. De soortbeschermingsbepalingen uit de Europese 
richtlijnen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn in de Ffwet geïmplementeerd. Deze bescherming dient ervoor te 
zorgen dat zeldzame en bedreigde soorten niet in aantallen afnemen of uit Nederland verdwijnen. De 
bescherming in de Ffwet wordt geregeld middels een aantal verbodsbepalingen (artikel 8 t/m 13): 

artikel 8:  Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

artikel 9:  Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met 
het oog daarop op te sporen.  

artikel 10:  Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten. 

artikel 11:  Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen (zie 
onderstaande paragraaf) van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg 
te nemen of te verstoren. 

artikel 12:  Het is verboden eieren van (beschermde) dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen. 

artikel 13:  Het is verboden planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten 
van (beschermde) dieren te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of 
in voorraad te hebben, te verkopen of ten verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te 
bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te huren of te verhuren, te ruilen of in 
ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden, binnen of buiten het 
grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.  

Voortplantingsplaatsen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen 

Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 worden bijvoorbeeld verblijven van vleermuizen of 
voortplantingswateren van de Rugstreeppad Bufo calamita gerekend. Ook de functionele omgeving van een 
verblijf kan een beschermde status hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor migratie- en vliegroutes en 
foerageergebieden van vleermuizen indien deze van belang zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of 
verblijfplaats van de soort op populatieniveau.  

Alle inheemse broedvogels en hun nesten mogen niet worden verstoord tijdens het broeden. Voor enkele 
vogelsoorten geldt dat de broedlocaties dermate belangrijk zijn voor de soort dat deze jaarrond zijn 
beschermd, dus ook buiten het broedseizoen zijn hier de verbodsbepalingen van artikel 11 van kracht. In 
2009 is een aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogels opgesteld (Ministerie van LNV 2009). Deze 
jaarronde bescherming krijgen bijvoorbeeld nesten van honkvaste koloniebroeders, nesten van anderszins 
zeer honkvaste soorten, soorten afhankelijk van bebouwing of vogels die ieder jaar gebruik maken van 
hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
boomnesten die worden gebruikt door roofvogels en uilen, waaronder Buizerd Buteo buteo en Ransuil Asio 
otus, en vogels die aan menselijke bebouwing zijn gebonden als Gierzwaluw Apus apus, Huismus Passer 
domesticus en Kerkuil Tyto alba. Wanneer bij werkzaamheden de functionaliteit van de voortplantings- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats gegarandeerd kan worden is geen ontheffing nodig. Wanneer dit niet mogelijk is 
dient ontheffing aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit de Vogelrichtlijn. 
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Beschermingsregimes 

Het soortbeschermingsdeel van de Europese Habitatrichtlijn is opgenomen in de Flora- en faunawet. In de 
Flora- en faunawet is een groot aantal in Nederland voorkomende planten en dieren opgenomen waarop de 
hier boven genoemde verbodsbepalingen van toepassing zijn. Later zijn deze soorten in drie 
beschermingsregimes ingedeeld. Deze driedeling is als volgt: 

Tabel 1. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor 
artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 
gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. Voor andere activiteiten 
dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag 
voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort’ (de zogenaamde lichte toets). 

Tabel 2. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor 
artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een 
door de staatssecretaris van EZ goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. 
Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor 
goedkeuring. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een 
ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet 
geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle 
vogelsoorten (zie toelichting tabel 3) 

Tabel 3.  Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de 
Flora- en faunawet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de staatssecretaris 
van EZ goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die zijn 
te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig 
gebruik geldt geen vrijstelling voor artikel 10 van de Flora- en faunawet. Ook niet op basis van een 
gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en 
ingediend voor goedkeuring. Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als 
ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een 
gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer 
en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en voor activiteiten in het kader 
van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een 
ontheffing te krijgen. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 
een ontheffing nodig. 

Een ontheffingaanvraag voor de soorten van tabel 3 en de soorten vermeld in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 
(onder meer alle Nederlandse vleermuissoorten) wordt getoetst aan drie criteria:  
 1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang;  
 2) er is geen alternatief; 
 3) er is geen sprake van afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.  

Deze drie criteria vormen de zogenaamde uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na 
elkaar (aan alle drie moet voldaan zijn). De uitgebreide toets geldt ook voor alle vogelsoorten. 

Gunstige staat van instandhouding 

Het criterium ‘gunstige staat van instandhouding’ is van toepassing wanneer soorten uit tabel 2 en 3 van de 
Ffwet of Bijlage IV van de Habitatrichtlijn voorkomen, op locaties waar activiteiten gaan plaatsvinden die een 
wezenlijk negatief effect kunnen hebben op de aanwezige populaties van deze soorten. Deze ‘gunstige staat 
van instandhouding van de soort’ mag niet in het geding komen. Voorwaarden waaraan hiertoe voldaan 
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moeten worden staan in de Habitatrichtlijn benoemd. De 'staat van instandhouding' wordt als ‘gunstig’ 
beschouwd wanneer: 

 Uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare component 
is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat op lange termijn zal blijven en 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen 
worden, en  

 er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 
soort op langere termijn in stand te houden. 

Mitigatie & Compensatie 

Voor eventueel verlies van leefgebied van beschermde soorten op plaatsen waar ruimtelijke inrichting of 
ontwikkeling plaatsvindt, dient compensatie plaats te vinden, hetgeen kan inhouden dat er elders geschikt 
leefgebied wordt gecreëerd ten gunste van de soort. Daarnaast dienen mitigerende maatregelen te worden 
genomen waarmee de schade aan de aanwezige populatie tijdens werkzaamheden wordt beperkt.  

Zorgplicht  

In de Ffwet is een zorgplicht opgenomen (artikel 2), een algemeen geldende fatsoensnorm voor de omgang 
met flora en fauna. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen zo weinig mogelijk nadelige gevolgen 
voor flora en fauna mag hebben. Wanneer men weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat werkzaamheden 
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen hebben, dient men dit, mits redelijkerwijs mogelijk, te vermijden 
of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, 
beschermd of niet. In het geval van beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing 
of vrijstelling is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, 
maar wel dat dit, indien onvermijdelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat.  

De genoemde drie items: mitigatie, compensatie en Zorgplicht, zijn algemene voorwaarden ter verkrijging van 
een eventuele ontheffing van de verbodsbepalingen in de Ffwet. 

 


