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VERSLAG   ECOLOGISCHE  KICKOFF. 
 

PROJECT   : Werkzaamheden compensatie natuur en landschap ZWR Gouda. 
DATUM VERSLAG  : 20 november 2013. 
BESPREKING TE    DD : Stolwijk, Benedenheulseweg 48  dd 20 november 2013. 
GESPREKSLEIDER  : R.Terlouw, Bui-tegewoon, groenprojecten.  
BETREFT   : Ecologische kickoff voorafgaand aan de uitvoering. 
BIJLAGE   : Foto set relevante soorten. 
AFSCHRIFT   : --- 
ARCHIEF   : 20131120-deVries ZWR – verslag Kickoff . 

 
AANLEIDING: 
Aan de aanleg van de Zuid-Westelijke Randweg, alsmede alle hiertoe behorende en aanvullende 
werkzaamheden zijn voorwaarden gesteld vanuit de Milieu Effect Rapportage, de watertoets, de 
landschappelijke kwaliteit, het Provinciale compensatie beginsel natuur en de Flora- en faunawet.  
De opgave en randvoorwaarden zijn vastgelegd in diverse documenten. Per 21 december 2010 is op basis 
van bovenstaande documenten door het toenmalige ministerie van economische zaken, landbouw en 
innovatie ontheffing onder voorwaarden verleend  tot het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
Op deze inmiddels verlopen ontheffingsperiode is een verlenging aangevraagd. 
De gestelde voorwaarden hebben o.a. betrekking op de periode en wijze van uitvoering, alsmede het 
instellen van ecologische begeleiding tijdens de uitvoering. Tot de ecologische begeleiding behoord 
standaard een “ecologische kickoff” om uitvoerend medewerkers te informeren en instrueren.  
De onderhavige bijeenkomst geeft invulling aan de “ecologische kickoff”.  
 
BESPREKING: 

 Flora en faunawet algemeen. 
De Flora- en faunawet beschermt de in Nederland voorkomende wilde planten- en diersoorten via een 
zogenaamde zorgplicht. Daarnaast kennen een aantal plant- en diersoorten een extra beschermingsregime. 
In sommige gevallen hebben ook groei- en verblijfplaatsen een beschermde status. Voor deze beschermde 
soorten en gebieden is het uitgangspunt van de Flora- en faunawet dat activiteiten moeten worden 
voorkomen die beschermde soorten en situaties aantasten. Wanneer dit niet mogelijk is, dan is het uitvoeren 
van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken 
(EZ).  Eventueel kan het treffen van voldoende effect beperkende maatregelen deze ontheffing overbodig 
maken. Een zogenaamd mitigatieplan of een ontheffing dient in het bezit te zijn voorafgaand aan de start 
van de uitvoeringsfase en dient onverkort te worden nageleefd. 
 

Voorwaarden gesteld die relevant zijn voor de onderhavige werkzaamheden zijn: 

 Voorkomen van het verstoren van nesten en permanente verblijfplaatsen van vogels. 

 Voorkomen van het verstoren van groeiplaatsen van beschermde planten. 

 Voorkomen van het insluiten van waterfauna bij dempingen en de aanleg van dammen. 

 Voorkomen van het aantasten van waterfauna bij baggerwerken. 

 Voorkomen van het aantasten van exemplaren of verblijfplaatsen van ringslangen. 

 Voorkomen van het aantasten van amfibieen of hun overwinteringsplaatsen. 

 Voorkomen dat aanwezige dieren in holten van bomen worden aangestast door een zorgvuldige 
check voorafgaad aan het snoeien of rooien. 

 Voorkomen van de verstoring van terrestrische soorten waaronder de waterspitsmuis. 
 

Betekenis van de voorwaarden m.b.t. de uitvoering van het onderhavige project. 

 Voorafgaand aan de start van elke deellocatie wordt deze maximaal 3 werkdagen te voren bezocht 
door de ecologisch begeleider en beoordeeld op de aanwezigheid van beschermde soorten of 
situaties. Indien beschermde soorten of situaties aaanwezig blijken te zijn worden deze gemarkeerd 
met roodwit afzetlint en wordt de betreffende informatie en de wijze hoe hier mee om te gaan door 
gegeven aan de betrokken medewerkers. 

 Voorafgaand aan het uitvoeren van slootdempingen bijvoorbeeld  t.b.v. damaanleg dient de locatie 
te worden verstoord door met een net of bezem door de watergang en langs de oevers te bewegen, 
waarbij de aanwezige dieren worden verjaagd in de richting van een watergang die in open 
verbinding staat met overig oppervlakte water. 

http://www.tauw.nl/natuurwetgeving/flora-en-faunawetgeving/zorgplicht/
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 Indien op locaties waar dempingen en/of damaanleg dient plaats te vinden krabbenscheer aanwezig 
is wordt dit voorafgaand aan de demping m.b.v. een openspijlen bak uitgenomen en op een door de 
ecologische begeleider aangetroffen plaats teruggeplaatst. 

 Indien delen dienen te worden gebaggerd, wordt de bagger dun uitgesmeerd op het perceel waarop 
de berging van de specie is voorzien en regelmatig te worden nagelopen op de aanwezigheid van 
dieren, waaronder zwanenmossels. Aangetroffen dieren en zwanenmossels worden z.s.m. uitgezet 
in een nabijgelegen watergang die tot het zelfde peilgebied behoord en niet behoeft t worden 
bewerkt. 

 Snoei en rooiwerkzaamheden van bomen en struiken en maaiwerk van ruigtekruiden vegetaties 
worden pas uitgevoerd nadat de betreffende bomen, struiken, beplantingen en  vegetaties zijn vrij 
gegeven door de ecologische begeleider. 

 Indien percelen moeten worden ontgraven of geplagd, waaronder ook gerekend de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers dient dit steeds te gebeuren in een situatie waarbij de vegetatie voldoende 
kort is. Indien door de ecologisch begeleider de vegetatie als onvoldoende kort wordt beoordeeld 
dient de vegetatie voorafgaand te worden gemaaid of verstoord. De locatie specifieke aanpak en 
uitvoering van deze werkzaamheid wordt i.o.m. de ecologisch begeleider overlegd.. 

 

Relevante situaties en soorten m.b.t. de uitvoering van het onderhavige project zijn: 

 Alle nesten en permanente verblijfplaatsen van vogels. 

 Holten in bomen en jaarrond bewoonde nesten. 

 Zwanenmossels 

 De vissoorten kleine modderkruiper en bittervoorn. 

 De ringslang. 

 Alle amfibien, met bijzondere aandacht voor de rugstreeppad. 

 Krabbenscheer. 

 Oeverplanten en planten van vochtige standplaatsen als dotterbloem en Spaanse ruiter. 

 Waterspitsmuis. 
 
Van deze soorten en situaties zijn afbeeldingen opgenomen in het separaat uitgereikte en op de werklocatie 
aanwezige “Dossier Ecologische Begeleiding”. 
 

Bereikbaarheid ecologisch begeleider. 
    Als ecologisch begeleider treedt ondergetekende op. Ik ben dagelijks te bereiken via telefoonnummer  
    06 – 10301196. 
 

 Vragen. 

  

  

  

  

 
ONDERTEKENING: 
Bij de onderhavige ecologische kickoff waren aanwezig: 
 

Naam Functie/Bedrijf Paraaf 

   

   

   

   

 


