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Woord vooraf  
 
Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van Regelink Ecologie & Landschap. In de afgelopen 
acht weken hebben wij, als team van zeven studenten, met veel enthousiasme gewerkt aan dit 
onderzoek. De resultaten van dit onderzoek dienen om een duidelijker beeld te scheppen op welke 
punten er verbeteringen kunnen worden gemaakt in de implementatie van de Flora- en faunawet. 
We hopen dat de uitkomsten van dit rapport nuttig zullen zijn voor natuurterreinbeheerders en dat 
deze zullen leiden tot het vergemakkelijken van de implementatie van de Flora- en faunawet in het 
beheer van natuurterreinen.  
 
Dit onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van een aantal mensen, aan wie wij onze 
dank willen betuigen. Ten eerste gaat grote dank uit naar alle beheerders die bereid zijn geweest tijd 
vrij te maken voor het beantwoorden van onze vragen en zich openhartig hebben opgesteld in de 
interviews. Ook zijn er een aantal personen die hun inzet hebben getoond om beheerders te vinden 
en ons hebben voorzien van voldoende contactgegevens, waarvoor grote dank.  
Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door Regelink Ecologie & Landschap. Bedankt voor de inbreng, het 
vertrouwen en de financiële steun die we hiervoor hebben gekregen. Speciale dank gaat uit naar 
Thijs Fijen, die ons heeft voorzien van ideeën, terugkoppeling en inhoudelijk commentaar. 
Ook willen we onze erkentelijkheid uitdrukken naar Raoul Beunen, die informatie heeft aangeleverd 
en ons heeft voorzien van nuttige inhoudelijke feedback en advies. Ten slotte willen we onze dank 
betuigen aan Theo Schuurmans, Kees Bastmeijer, Marlies Sanders en Mirjam Broekmeyer die zo 
vriendelijk zijn geweest hun medewerking te willen verlenen door de resultaten van dit onderzoek 
met een kritisch oog te bekijken.  
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Samenvatting 
 
Dit onderzoek is opgezet om te onderzoeken hoe natuurbeheerders in de praktijk omgaan met de 
Flora- en faunawet en de gedragscodes. Er is gezocht naar eventuele kennisleemtes bij beheerders, 
knelpunten in het beheer en eventuele behoefte aan voorlichting over de Flora- en faunawet. Met 
het in kaart brengen van deze aspecten is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de 
toepasbaarheid van de Flora- en faunawet in het dagelijks beheer te verbeteren. 

Om kennisleemtes, knelpunten in het beheer en de behoefte aan voorlichting te peilen is een 
diepte-interview afgenomen bij tien beheerders. Aan de hand van die resultaten is een korter 
telefooninterview opgesteld waarbij dieper is ingegaan op de belangrijkste aspecten uit de diepte-
interviews. Dit interview hebben we afgenomen bij 46 mensen, bestaande uit beheerders, ecologen 
en beleidsbepalers. De resultaten die hieruit kwamen zijn gebruikt om de uitkomsten van de diepte-
interviews aan te vullen. Aan de hand van de resultaten uit de interviews hebben wij een aantal 
conclusies getrokken, deze leiden tot onze aanbevelingen voor natuurbeheerders en Regelink 
Ecologie & Landschap. 

Uit het onderzoek blijkt dat beheerders de Flora- en faunawet en gedragscodes zien als 
standaardonderdeel van hun werk, beheerders hebben dan ook dagelijks of wekelijks met de wet te 
maken. Meestal zeiden beheerders te beschikken over veel inhoudelijke kennis van de Flora- en 
faunawet en de beschermde soorten in hun gebieden. Ondanks deze kennis, werd uit de interviews 
duidelijk dat beheerders regelmatig tegen knelpunten aanlopen. Dit is onder meer het geval bij 
ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige werkzaamheden. De procedures en ontheffingen die 
daaraan vooraf gaan zijn volgens veel beheerders veel te lang en ingewikkeld. Dit komt volgens 
beheerders mede door gebrek aan ecologische kennis bij ontheffingsverleners. 

Voor 40% van de beheerders is de wet te strikt, te theoretisch en onwerkbaar door alle 
procedures. Deze problemen komen vooral voor bij het werken met holenbomen, de omgang met 
data van kwetsbare periodes en een aantal specifieke soortgroepen. Ondanks dat deze groep de wet 
als te strikt ervaart, kunnen beheerders toch uit de voeten met de wet door verschillende 
interpretaties. Dit komt doordat er enkel passieve handhaving is waardoor ruimte is voor het maken 
van eigen keuzes. Daarnaast gebruikt 90% van de beheerders één of meer gedragscodes waardoor 
praktischer keuzes gemaakt kunnen worden. De gedragscode zorgvuldig bosbeheer wordt door 
beheerders als specifieker ervaren dan de gedragscode natuurbeheer. Dit vindt een groep 
beheerders prettig en duidelijk, terwijl een andere groep de wet en gedragscodes juist te strikt vindt. 
In deze tegenstelling kan het beleid het nooit echt goed doen. 

Om de gedragscodes makkelijker toepasbaar te maken zouden er stroomschema’s of 
beslisbomen aan toegevoegd kunnen worden. Een voorbeeld van een probleem betreffende de 
gedragscode natuurbeheer zijn de weidevogelgebieden. In weidevogelgebieden geven beheerders 
vaak aan dat de bescherming van weidevogels voor boeren moeilijk in de bedrijfsvoering is in te 
passen. Als maaien in de voorkeursperiode voor beheer plaatsvindt, wordt meestal geen aandacht 
meer besteed aan broedende vogels. Dit terwijl de zorgplicht voor vroege of late broeders ook geldt 
in de voorkeursperiode. De controle hierop is zeer gering en daarnaast wordt de aanwezige kennis 
over de Flora- en faunawet en de gedragscode bij boeren door beheerders als onvoldoend ervaren. 
Ook voor aannemers, vaak de uitvoerders van het kappen of maaien, is het lastig om zonder 
specifieke kennis van beschermde soorten toch rekening te houden met deze soorten tijdens de 
uitvoer van werkzaamheden. Daarom werken een aantal beheerders vooral met vaste aannemers 
om te voorkomen dat de uitvoerders elke keer opnieuw geïnstrueerd moeten worden. 

Meer dan de helft van de beheerders geeft aan dat er intern aandacht is voor het vergroten 
van kennis betreffende de Flora- en faunawet. Dit gebeurt door middel van onder andere cursussen, 
vergaderingen of excursies. Animo voor meer voorlichting is aanwezig, maar niet bij iedereen. Toch 
zien beheerders over het algemeen wel het nut in van kennisuitwisseling met andere collega’s of 
organisaties en instanties. Door het nut van het uitwisselen van kennis en ervaringen te 
benadrukken, zullen wellicht meer beheerders hierin geïnteresseerd zijn. Beheerders willen hierbij 
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vooral meer weten over voorzorgsmaatregelen om verstoring te voorkomen, mitigatie en 
compensatie en een correcte manier van interpretatie van de regelgeving. Dit bij zowel moeilijk en 
weinig bekende soorten zoals vleermuizen en modderkruipers, als bij bekende soorten als 
roofvogels, dassen en algemeen voorkomende reptielen. Ook tonen beheerders interesse in kennis 
over het herkennen en inventariseren van moeilijke soorten, wat te doen bij onveilige situaties met 
bomen langs paden en het treffen van eventuele voorzorgsmaatregelen in ‘groene’ 
voorkeursperiodes. Tijdens een dergelijk cursus of informatieavond kan dan ook andere praktische 
informatie naar voren gebracht worden. 

Natuurwetgeving werd in het maatschappelijk debat in het recente verleden vaak 
afgeschilderd als remmend voor de samenleving. Bij beheerders vinden wij dit nauwelijks terug, er 
valt goed mee te werken en zij vinden het goed dat de wet er is. Onduidelijkheden in de uitvoer van 
het praktisch beheer wordt wel als lastig ervaren. 
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Inleiding 
 
In april 2002 is in Nederland de Flora- en faunawet in werking getreden. De Flora- en faunawet is 
ingevoerd ter bescherming van de Nederlandse Flora en Fauna en verbiedt het beschadigen of 
vernielen van beschermde inheemse planten en dieren. Hieronder valt onder andere het doden, 
verwonden of verontrusten van beschermde dieren, het beschadigen van nesten en het vernielen 
van eieren. Het uitgangspunt van de wet is dat er geen schade mag worden toegebracht aan 
beschermde planten en dieren, ook niet door hun leefgebied te beschadigen (Flora- en faunawet 
2002). 

De Flora- en faunawet is erop gericht om een deel van de Nederlandse dier- en plantsoorten 
te beschermen en is daarin een nationale vertaling van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen bevatten ook de bescherming van gebieden, dit is in Nederland 
verankerd in de Natuurbeschermingswet 1998. De Flora- en faunawet is dus de nationale 
implementatie van de soortbescherming van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. 

 
Terreinbeherende organisaties krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden vaak met de Flora- en 
faunawet te maken, mede doordat de intrinsieke waarde van het individuele dier of de individuele 
plant is opgenomen in de wet. Hoewel het uitgangspunt de bescherming van de hele soort is, kunnen 
bij veel werkzaamheden in natuurgebieden beschermde individuen worden verstoord. Voor 
werkzaamheden die schade aan individuen kunnen toebrengen is in principe een ontheffing op de 
Flora- en faunawet nodig, al zijn er voor veel werkzaamheden ook algemeen geldende vrijstellingen. 
De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten werkzaamheden en verschillende 
beschermingsniveaus, welke zijn opgenomen in de tabellen 1, 2 en 3 in de wet. De drie verschillende 
soorten werkzaamheden luiden: 

· Bestendig beheer en onderhoud. Deze categorie omvat werkzaamheden die in het verleden op 
dezelfde manier zijn uitgevoerd en erop gericht zijn om de huidige situatie in stand te 
houden. In dit geval wordt uitgegaan van het principe dat deze werkzaamheden in het 
verleden de soorten ook niet hebben geschaad en dat dit in de huidige situatie ook niet het 
geval zal zijn. Als de werkzaamheden worden uitgebreid of met nieuwe technieken worden 
uitgevoerd is deze vrijstellingsregeling niet meer van toepassing. 

· Bestendig gebruik. Dit behelst activiteiten die al een bepaalde tijd aan de gang zijn er daardoor 
in het gebied zijn ingepast. Ook hier wordt ervan uitgegaan dat de activiteiten de 
biodiversiteit niet schaden omdat er al langere tijd een consistente handeling wordt 
uitgevoerd. Voorbeelden zijn militaire oefenterreinen en recreatieterreinen. Zodra de 
activiteiten veranderen geldt deze vrijstellingsregeling niet meer. 

· Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Deze categorie gaat over grote en kleine werkzaamheden 
die vaak een grote invloed hebben op de ontwikkeling van het landschap. Deze activiteiten of 
werkzaamheden leiden vaak tot veranderingen van het uiterlijk en de functie van het gebied. 
Voorbeelden zijn de aanleg van wegen en waterwerken en grootschalige omvorming of 
herstel van natuur. 

 
De Flora- en faunawet heeft voor veel sectoren een praktische vertaling in de vorm van 
gedragscodes. In de gedragscodes is per werkzaamheid te zien voor welke tabelsoorten een 
algemeen geldende vrijstelling geldt en voor welke soorten een ontheffing moet worden 
aangevraagd om die werkzaamheid uit te voeren (Flora- en faunawet 2002). Als er geen vrijstelling 
geldt moet er voor dat individuele geval ontheffing worden aangevraagd. Een dergelijke situatie 
wordt geëvalueerd door de provincie of het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. Zij beslissen over een eenmalige uitzondering op de wet door het uitgeven van een 
ontheffing. 

De soorten in de Flora- en faunawet zijn onderverdeeld in drie tabellen die overeenkomen 
met de beschermingsgraad van de soorten. Voor elke tabel geldt een aparte omgangsnorm. Voor de 
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soorten uit tabel 1 wordt er bij vrijstelling geen gedragscode verplicht gesteld, uiteraard moet wel de 
algemene zorgplicht in acht genomen. Voor soorten in tabel 2 geldt zwaardere bescherming, voor 
deze soorten moet bij een vrijstelling worden gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. In 
tabel 3 staan de soorten met de zwaarste bescherming. Voor deze soorten is vrijstelling met 
gedragscode alleen mogelijk bij bestendig gebruik of bestendig beheer en onderhoud. Dit hangt van 
de precieze werkzaamheden af en moet getoetst worden met een uitgebreide toets (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2010). Bij ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk invloed 
hebben op tabel 3 soorten zal er altijd een ontheffing moeten worden aangevraagd (Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu, 2010).  

Als er een gedragscode nodig is kunnen beheerders gebruik maken van een bestaande 
goedgekeurde gedragscode of zelf een gedragscode opstellen. Deze gedragscode geeft aan hoe de 
beheerder ‘zorgvuldig handelt’, wat wilt zeggen hoe hij zo min mogelijk schade toebrengt aan 
beschermde soorten. Er mag geen wezenlijke negatieve invloed zijn op de populatie. Dit kan worden 
beoordeeld op Europees niveau, maar ook op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Welk niveau in 
acht genomen moet worden hangt af van de zeldzaamheid van de soort. Bovendien kunnen de 
uitwijkmogelijkheden van de soort naar andere leefgebieden een belangrijke rol spelen. In de 
gedragscode moet duidelijk staan hoe de beheerder zorgvuldig handelt en dus geen schade 
toebrengt aan beschermde soorten en hoe deze schade voorkomen wordt. Een dergelijke 
gedragscode moet door het ministerie worden goedgekeurd (Van Heusden & Vreugdenhil, 2008).  

 
De Nederlandse natuurbescherming is de afgelopen jaren geregeld onderwerp van discussie 
geweest. Met name de vermeende remming op economische activiteiten was hierin een rode draad, 
die in grote mate het debat beïnvloedde. Vaak gingen deze bezwaren over Natura2000 kwesties, 
maar de beeldvorming dat ‘Nederland op slot ging’ bleef niet beperkt tot specifiek de Natura2000 
wetgeving; het Nederlandse natuurbeleid in zijn algemeen leed onder dit slechte imago (Arnouts en 
Kistenkas 2011). Sinds de implementatie van de Flora- en faunawet heeft de retoriek dat ‘Nederland 
op slot gaat’ altijd rondom de Nederlandse natuurwetgeving gehangen. 

Buijs et al. (2014) herkennen en benoemen dezelfde retoriek en voeren deze zelfs aan als 
een belangrijke factor in de bezuinigingen op natuur onder staatssecretaris Bleker. Onder zijn bewind 
werden de mogelijk negatieve effecten van natuurwetgeving op economische belangen steeds 
verder uitvergroot, waardoor natuurwetgeving niet langer een ecologische kwestie was, maar vooral 
een sociaal economische. Deze vorm van retoriek paste in een breder kader van groeiend populisme 
in Nederland (Buijs et al. 2014), maar onduidelijk was in hoeverre dit strookte met de realiteit. In dit 
rapport willen wij onderzoeken hoe de praktijk de natuurwetgeving ervaart en dan specifieker hoe 
beheerders van natuurgebieden de Flora- en faunawet ervaren.  
 
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe natuurbeheerders omgaan met de Flora- en faunawet. Dit 
hebben we gedaan door middel van een steekproef die werd uitgevoerd onder natuurbeherende 
organisaties in Nederland. De focus ligt vooral op de grote natuurorganisaties. Hierbij is het testen 
van de kennis van de beheerders over de wet en de ecologie van belang, omdat dit aangeeft of er 
kennisleemtes zijn. Door te onderzoeken hoe beheerders tegenover de wet staan zullen eventuele 
knelpunten in de wet en het beleid rondom de wet naar boven komen. Ook is het van belang om de 
naleving van de wet te onderzoeken, dit geeft een concreet beeld over hoe met eventuele 
knelpunten wordt omgegaan.  

Gebaseerd op de uitkomsten van deze studie geven we een advies voor voorlichting over de 
Flora- en faunawet aan natuurbeheerders. Dit gebeurt met het uiteindelijke doel om een betere 
naleving en toepasbaarheid van de Flora- en faunawet voor en door terreinbeherende organisaties te 
bewerkstelligen en daarmee dus een betere bescherming van soorten in Nederland te realiseren.  

Dit onderzoek is erop gericht om het volgende probleem op te lossen: het is onduidelijk op 
welke manier terreinbeherende organisaties omgaan met de Flora- en faunawet in hun 
bedrijfsvoering. Deze brede probleemstelling wordt binnen dit project onderverdeeld in vier 
elementen: 
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1.  De kennis die terreinbeheerders hebben over de Flora- en faunawet. 
2. De visie die terreinbeheerders hebben op de Flora- en faunawet en het aansluitende 

beleid. 
3.  De knelpunten die worden ondervonden bij de implementatie van de Flora- en faunawet 

in het beheer. 
4.  De naleving van de Flora- en faunawet door terreinbeheerders in de bedrijfsvoering.  

 
Aan de hand van de probleemstelling hebben we een onderzoeksvraag geformuleerd die kan worden 
opgedeeld in verschillende deelvragen: 

Hoofdvraag: Hoe gaan terreinbeherende organisaties om met de Flora- en faunawet? 
 
1. Welke kennis hebben terreinbeheerders over de Flora- en faunawet? 

a.  Zijn de terreinbeheerders goed op de hoogte van de Flora- en faunawet? 
b.  Welke kennis ontbreekt er? 

2. Hoe kijken terreinbeheerders tegen de Flora- en faunawet en het aansluitende beleid aan? 
3. Welke knelpunten ondervinden terreinbeheerders bij de implementatie van de Flora- en faunawet? 

a. Tegen welke knelpunten lopen terreinbeheerders het vaakst aan? 
b.  Zijn er verschillende knelpunten voor verschillende typen organisaties? 
c.  Zijn er specifieke regels of bepaalde onderdelen van de wet die vaak resulteren in 
knelpunten voor terreinbeheerders?  

4. Hoe wordt de Flora- en faunawet nageleefd door terreinbeheerders? 
a.  Wordt de Flora- en faunawet regelmatig overtreden door terreinbeheerders? 
b.  Zijn er bepaalde categorieën/handelingen waarbij de wet vaak wordt overtreden? 
c.  Is er controle op de naleving van de wet? 

5. Hoe kijken terreinbeheerders tegen voorlichting aan? 
a.  In hoeverre vindt er voorlichting plaats bij terreinbeherende organisaties? 
b.  Hebben beheerders behoefte aan meer voorlichting? 
c.  Op welke manier zouden terreinbeheerders voorgelicht willen worden? 
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Methodes 
 
Deze studie is gebaseerd op triangulatie, waarbij drie methodes worden toegepast om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden (Bryman 2004). De drie methodes die in dit onderzoek worden 
gebruikt zijn: Het uitvoeren van diepte-interviews met terreinbeheerders, het uitvoeren van 
telefooninterviews met terreinbeheerders en het voorleggen en laten beoordelen van de resultaten 
door een aantal experts.  

De diepte-interviews dienden bij dit onderzoek als middel om de belangrijkste knelpunten, 
kennisleemtes en ervaringen boven tafel te halen. Deze resultaten zijn vervolgens gebruikt bij het 
opstellen van de telefooninterviews. De conclusies uit de diepte- en telefooninterviews hebben we 
voorgelegd aan vier experts om deze conclusies te valideren. Met ‘expert’ wordt in deze context 
bedoeld dat de persoon een goede kennis heeft van de Flora- en faunawet en vooral ruime ervaring 
heeft met hoe beheerders deze implementeren in het beheer van hun terrein. Voor dit onderzoek 
hebben we de volgende experts benaderd en onze conclusies voorgelegd: 

- Theo Schuurmans: Actief vrijwilliger met ruime ervaring in verschillende terrein 
beherende organisaties en aangesloten bij de werkgroep Poldervissen van het RAVON. 

- Kees Bastmeijer: Hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Tilburg, lid 
van de Beheercommissie van het Brabants Landschap en terreinbeheerder van een 
aantal natuurgebieden in Noord-Brabant. 

- Marlies Sanders: Onderzoeker bij Alterra Wageningen UR op het gebied van 
Biodiversiteit en Beleid. 

- Mirjam Broekmeyer: Onderzoeker bij Alterra Wageningen UR op het gebied van 
Biodiversiteit, Ecologie, Milieubeleid en Ruimtelijke ordening 

 
We hebben gekozen voor triangulatie omdat dit het onderzoek betrouwbaarder maakt en het 
verrijkt met meer diepte en complexiteit dan wanneer slechts één methode wordt gebruikt. Deze 
combinatie van methodes is eerder gebruikt in onderzoeken naar de Habitat- en Vogelrichtlijn 
(Beunen, 2006) en Natura2000 gebieden (Beunen & de Vries, 2011). 
De selectie van personen die geïnterviewd werden voor dit onderzoek heeft op een doelgerichte 
manier plaatsgevonden, ook wel bekend als de ‘purposive’ techniek (Cohen & Manion, 1989). Hierbij 
kiest de onderzoeker de deelnemers voor zijn onderzoek gericht uit, zodat het profiel van de 
geïnterviewde relevant is voor het onderzoek. Daarnaast hebben we gebruikt gemaakt van de 
‘snowball’ techniek (Merkens, 2013), waarbij we eerst zijn uitgegaan van ons eigen netwerk en via de 
beheerders binnen ons netwerk nieuwe kandidaten hebben gevonden. Hiertoe zijn ook ecologen en 
vrijwilligers benaderd voor contactgegevens van beheerders. Voor gebieden waar wij zelf geen 
contacten hadden zijn we daarnaast op het internet gaan zoeken naar geschikte kandidaten. Bij het 
benaderen van de verschillende organisaties hebben wij duidelijk aangegeven dat we op zoek zijn 
naar de mening en ervaringen van beheerders met betrekking tot de Flora- en faunawet, zodat we de 
juiste persoon hadden voor de interviews. 

Voor de diepte-interviews en telefooninterviews lag de focus vooral op grotere organisaties 
die gericht zijn op natuurbeheer, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Landschappen. 
Daarnaast hebben we ook de kleinere organisaties benaderd om een breed en representatief beeld 
te krijgen van de verschillende natuurbeheerders. We hebben hierbij ook op geografische spreiding 
gelet om te voorkomen dat lokale verschillen de resultaten beïnvloeden. Bovendien hebben we 
gekeken naar beheerders van verschillende landschapstypen, zodat we meer duidelijkheid zouden 
krijgen over het effect dat bepaalde typen beheer kunnen hebben op het omgaan met de Flora- en 
faunawet. Naast het interviewen van beheerders en boswachters hebben we ook enkele mensen uit 
het management van de natuurorganisaties en specialisten binnen organisaties geïnterviewd. Dit 
hebben we gedaan om een breder beeld te krijgen van de algemene perceptie van de Flora- en 
faunawet.  
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Diepte-interviews 
We hebben tien diepte-interviews afgenomen met personen van terreinbeherende organisaties. 
Deze interviews werden op een semigestructureerde manier afgenomen, waarin we ruimte vrij 
hielden om de geïnterviewden te laten uitweiden over bepaalde onderwerpen (O’Leary, 2004). Het 
interview had vier hoofdthema’s: Kennis over de wet, Visie op de wet, Toepasbaarheid van de wet en 
Behoefte aan voorlichting over de wet. De semigestructureerde opzet van het interview diende 
ervoor om het gesprek de juiste kant op te sturen, maar wel ruimte voor verdieping te behouden, 
zodat we de knelpunten en kennisleemtes konden achterhalen. De interviewopzet diende daarnaast 
als checklist om te controleren of alle relevante onderwerpen waren besproken of om het gesprek 
goed te laten verlopen wanneer de geïnterviewde niet veel uit zichzelf sprak. Het interview dat we 
hebben gemaakt is te vinden in Appendix A. 

De interviews werden in tweetallen in een informele setting uitgevoerd, waarbij wel de één-
op-één methode uit O’Leary (2004) toegepast werd. De tweede persoon was vooral aanwezig als 
notulist wat zorgde voor een geordend interview. Ook maakte het feit dat er twee mensen luisterden 
een goede evaluatie mogelijk. Bovendien hebben we de meeste interviews geluidsopnamen 
gemaakt, dit zorgde voor een extra back-up. We hebben voor een informele setting gekozen omdat 
we op de beheerders duidelijk wilden overbrengen dat we daar waren om hun ervaringen en 
problemen in kaart te brengen. Een formele setting zou afstand creëren waardoor gevoelige 
informatie wellicht niet boven tafel zou komen. Door met de beheerder mee te denken, kregen we 
de meest relevante informatie uit de interviews.  

De diepte-interviews namen in de meeste gevallen ongeveer één uur in beslag en leverden 
kwalitatieve informatie op. Een aandachtspunt in het afnemen van de interviews was dat wij 
informatie probeerden te achterhalen die als gevoelig kan worden ervaren. Hier is rekening mee 
gehouden door subtiliteit aan te brengen in de vraagstelling en door als interviewer een niet 
veroordelende houding aan te nemen. 
 
Telefooninterviews 
We hebben 83 personen van terreinbeherende organisaties benaderd voor telefooninterviews, van 
wie we uiteindelijk 46 telefooninterviews hebben afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen om in 
een relatief korte periode kwantitatieve data te verkrijgen. Om hiertoe te komen hebben we 
concretere vragen gesteld dan in de diepte-interviews en hadden de telefooninterviews een meer 
gestructureerd karakter.   

Bij het opzetten van de telefooninterviews hebben we de informatie uit de diepte-interviews 
gebruikt. De volgende punten uit de diepte-interviews zijn in de telefooninterviews verder 
uitgediept: Knelpunten rondom holenbomen, kwetsbare periodes, ruimtelijke ontwikkelingen en het 
gebruik van de Checklist natuurbeheer. Wij waren hiermee op zoek naar bevestiging van onze eerder 
gevonden resultaten, maar stonden uiteraard ook open voor nieuwe informatie, knelpunten of 
meningen. 

Het telefooninterview is opgesteld aan de hand van vier hoofdthema’s: Kennis over de wet, 
Visie op de wet, Toepasbaarheid van de wet en Behoefte aan voorlichting over de wet. Het volledige 
interview is te vinden in Appendix B. Ook deze interviews werden semigestructureerd gehouden. Er 
waren duidelijk omlijnde vragen, maar de geïnterviewde kon van de vraagstelling afwijken en zelf 
ervaringen delen. Daarnaast kon er dynamisch worden omgegaan met de volgorde van de vragen.  
Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de visie en mening van de beheerders, hebben we 
op meerdere manieren gepeild hoe zij de wet zien en welke problemen ze tegen komen. We hebben 
bijvoorbeeld direct gevraagd wat zij vonden van de Flora- en faunawet. Daarnaast hebben wij 
gevraagd wat zij eventueel anders zouden willen zien aan de wet. Aan het einde van het interview 
stelden wij de vraag of de beheerder zelf nog wat wilde toevoegen. Vaak laten deze toevoegingen de 
visie of mening van een beheerder zien. In Appendix C is de volledige conceptualisatie te vinden, 
waarbij aangegeven is welke vraag in het interview de informatie voor welke onderzoeksvraag 
oplevert. 
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Analyse 
De diepte-interviews en telefooninterviews zijn los van elkaar geanalyseerd omdat de methodes niet 
hetzelfde waren. De verschillende onderwerpen uit de interviews zijn ingedeeld in categorieën en 
vervolgens geanalyseerd. De categorieën waren Kennis van de wet, Visie op de wet, Knelpunten, 
Inventarisatie, Gedragscode, Controle, Ruimtelijke ontwikkelingen en Voorlichting. Doordat er op een 
semigestructureerde manier werd geïnterviewd, kwam het voor dat niet op alle vragen bruikbare 
antwoorden werden gegeven tijdens een interview. Daarnaast kwam het voor dat sommige vragen 
niet meer toepasbaar waren door wat eerder uit het gesprek bleek. Hierdoor is de steekproef per 
vraag soms kleiner dan het totaal aantal interviews. 

De beheerders die meegewerkt hebben aan het onderzoek hebben we gecategoriseerd op 
basis van de overkoepelende organisatie waarvoor ze werkten. Hiervan hebben we opvallende 
verschillen genoteerd en uitgewerkt. Om te beoordelen of een bepaalde organisatiecategorie vaker 
met knelpunten te maken heeft dan de anderen, hebben we de volgende formule gebruikt: 
 

                                        
           

               
 

 
Hierbij zijn ‘#knelpunten’ het totaal aantal knelpunten die binnen de organisatiecategorie zijn 
genoemd en ‘ #geïnterviewden’ het totaal aantal geïnterviewden binnen de organisatiecategorie.  
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Resultaten 

Populatiebeschrijving  

Diepte-interviews 
De geïnterviewden maken deel uit van acht verschillende organisaties, waaronder Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de Bosgroepen en de Landschappen. Onder de respondenten bevinden zich 
ook een particuliere landeigenaar, een medewerker van een stichting, een drinkwaterbedrijf en een 
gemeente. Acht ondervraagden waren beheerder bij een organisatie, één respondent was 
coördinator natuurterrein en één was particuliere eigenaar. De ondervraagden beheren gebieden in 
vijf verschillende provincies. Eén van de respondenten beheert diverse gebieden door het hele land. 
Vier respondenten beheren zandgrond, twee beheren veengebieden en twee beheren duingebieden. 
Eén respondent beheert een overgangsgebied met een deel op zandgrond en een ander deel 
rivierengebied.  
 
Telefooninterviews 
Zeventien respondenten van de telefooninterviews werken bij Staatsbosbeheer en tien bij 
Natuurmonumenten. Ook hebben we zeven mensen geïnterviewd die bij een van de Landschappen 
werken en vier medewerkers van de Bosgroepen. Verder hebben we een aantal personen 
ondervraagd die we in de categorie ‘Overige’ hebben ingedeeld. Hieronder vallen particuliere 
beheerders, kleine stichtingen, een medewerker van de gemeente, een drinkwaterbedrijf en een 
bedrijf dat vee beheert in natuurgebieden. De meeste interviews waren met beheerders (hieronder 
worden de boswachters ook geschaard) (34). Dit is de groep die het beheer plant, maar ook vaak in 
het veld aanwezig is.  

We hebben ook een aantal personen geïnterviewd die niet direct in het veld te vinden zijn, 
maar wel met de Flora- en faunawet te maken krijgen en daardoor een bredere kijk op het 
onderwerp hebben. Hieronder vallen verschillende mensen met een managementfunctie, 
bijvoorbeeld een districtsbeheerder, een beheer- en projectcoördinator en een hoofd 
bedrijfsvoering. Ook hebben we twee beleidsmedewerkers gesproken en vijf ecologisch adviseurs. 
De geïnterviewden werkten in gebieden verspreid over alle provincies. De meeste geïnterviewden 
werken in Gelderland (veertien), daarnaast hebben we ook veel personen uit Noord-Brabant (zeven) 
en Friesland (zes) gesproken.  

Naast een spreiding over de provincies hebben we ook een spreiding in landschapstype 
meegenomen in de telefooninterviews. De meeste beheerders werkten op zandgrond (negentien). 
Daarnaast hebben we beheerders van rivierengebieden (twee), duingebieden (twee) en laagland 
(tien) geïnterviewd. Onder laagland verstaan we onder andere zeeklei en laagveen. Veel van de 
ondervraagden hadden een combinatie van gebieden onder hun beheer. 

Kennis 

Diepte-interviews 
Negen van de tien geïnterviewden beschouwden zichzelf goed op de hoogte van de Flora- en 
faunawet. De geïnterviewden gaven aan dat de Flora- en faunawet in hun natuurbeheer zit 
verweven. Wat één persoon wel aangaf, was dat de geformuleerde wettekst in de Flora- en faunawet 
soms tot onduidelijkheid leidt. De enige respondent die zichzelf niet op de hoogte van de Flora- en 
faunawet achtte, was een privéeigenaar. Bij Staatbosbeheer en Natuurmonumenten was de kennis 
over de wet breed verspreid in de organisatie, terwijl bij de gemeente en de Bosgroepen de kennis 
specifiek aanwezig was bij enkele personen.  

Enkele ondervraagden noemden dat er bij sommige terreinbeherende organisaties die niet 
als hoofddoel natuurbeheer hebben kennis ontbreekt over de Flora- en faunawet. Hierbij werden de 
waterschappen drie keer genoemd, maar ook gemeenten en boeren. Dit geeft frustratie bij sommige 
geïnterviewden omdat zij zich strak aan de Flora- en faunawet proberen te houden. Daarnaast 
noemde een beheerder dat het niet duidelijk is in hoeverre gemeenten en boeren zich aan de 
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gedragscode en wet dienen te houden. De beheerder gaf aan dat een gedragscode biologisch boeren 
hiervoor een oplossing zou kunnen zijn. Dit zou voor de beheerders duidelijkheid scheppen en het 
beheer voor de boeren praktisch maken.  
 
Telefooninterviews 
De meeste respondenten gaven aan dat ze zelf over veel inhoudelijke kennis beschikken over de 
Flora- en faunawet en de gedragscode. Daarnaast gaf ook het grootste deel van de respondenten aan 
over het algemeen te weten welke soorten beschermd zijn door de wet en waar deze soorten in hun 
gebieden voorkomen. Er waren echter drie geïnterviewden die aangaven dat het niet altijd mogelijk 
is om dit exact te weten doordat soorten zich verplaatsen binnen gebieden.  

Toen specifiek gevraagd werd aan de respondenten hoe ze omgaan met de wat ‘moeilijkere 
soorten’ zoals vleermuizen en modderkruiper waren hier twee geïnterviewden die hier rekeningen 
mee hielden, door per project of beheersmaatregel te bepalen hoe het best geïnventariseerd kan 
worden. Daarnaast waren twee ondervraagden van mening dat het niet altijd nodig is om exact te 
weten waar bepaalde soorten voorkomen. Een voorbeeld dat werd genoemd was dat uit voorzorg 
grotere gebieden beschermd worden waar zich mogelijk “moeilijke soorten” bevinden. Ook was er 
een ondervraagde die er bij voorbaat van uitgaat dat bepaalde soorten, zoals de waterspitsmuis, 
aanwezig zijn in het gebied en hier ook rekening mee houdt tijdens de werkzaamheden. De reden die 
hiervoor werd genoemd was dat deze voorzorgsmaatregelen meestal kostenbesparend zijn, omdat 
het niet noodzakelijk is een externe partij of een specialist in te schakelen om de exacte locaties te 
bepalen.   

Voor de soorten waarvan de aanwezigheid lastig te bepalen is werd aangegeven dat het 
lastig wordt gevonden om te weten waar deze beschermde soorten zich  exact bevinden. Dit is 
afhankelijk van de beschikbare specialistische kennis binnen de organisatie, 26 van de 46 
geïnterviewden gaven aan zelf niet over deze specifieke kennis te beschikken. Slechts zes 
geïnterviewden gaven aan zelf te beschikken over voldoende kennis van specifieke soorten en in 
staat te zijn te bepalen of deze soorten aanwezig zijn. De overige veertien geïnterviewden gaven 
geen duidelijk antwoord op deze vraag over specialistische kennis. Bij behoefte aan specialistische 
kennis worden meestal externe partijen of een specialist binnen de organisatie ingeschakeld. Uit de 
telefooninterviews komen geen verschillen naar voren tussen verschillende organisaties in de 
hoeveelheid kennis van de wet. 

Visie 

Diepte-interviews 
Zes geïnterviewden gaven aan dagelijks met de Flora- en faunawet te maken te hebben (figuur 1). 
Slechts één beheerder, de particuliere landeigenaar, gaf aan zelden te maken te hebben met de 
Flora- en faunawet. Een aantal respondenten kregen alleen met speciale projecten met de Flora- en 
faunawet te maken. 
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Figuur 1. Overzicht van hoe vaak de geïnterviewden de Flora- en faunawet tegenkomen in het dagelijks beheer. 

 
Vier geïnterviewden gaven aan geen problemen te hebben met de naleving van de Flora- en 
faunawet en nog eens vier vonden de wet redelijk goed na te leven (figuur 2). Eén persoon vond de 
wet in zijn geheel slecht na te leven. De particuliere eigenaar is niet meegenomen in deze analyse, 
omdat hij slecht op de hoogte is van de wet. Er werd door één persoon aangegeven dat hij blij is met 
de Flora- en faunawet omdat hij daarmee naar andere organisaties toe duidelijkheid kan scheppen 
over wat er moet en mag. 
 

 
Figuur 2. Overzicht van mening van de geïnterviewden of de wet goed na te leven is.  

  
Uit de interviews kwam naar voren dat de Flora- en faunawet voor veel geïnterviewden niet op 
zichzelf staat, zij hebben ook met veel andere wetten te maken, zoals de Natuurbeschermingswet en 
de Boswet. Daarnaast zijn andere wetten genoemd waarmee de geïnterviewden rekening moesten 
houden, bijvoorbeeld als een terrein een archeologische vindplaats is, of een cultuur-historisch 
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erfgoed. Deze wetten zijn niet altijd uniform, wat soms voor problemen zorgt. Een ondervraagde 
pleitte voor samenvoeging van de natuurgerelateerde wetten, zodat het gebruik overzichtelijker 
wordt. Een andere ondervraagde gaf aan dat de Flora- en faunawet soms overlapt met Natura2000 
gebieden. Die regels zijn soms slecht op elkaar afgestemd en daardoor tegenstrijdig.  
 
Telefooninterviews 
Uit de telefooninterviews kwam naar voren dat 40 van de 46 respondenten dagelijks of wekelijks te 
maken te hebben met de Flora- en faunawet. Vrijwel iedere geïnterviewde gaf aan dat hij of zij de 
wet relevant vond. Het kleine aantal respondenten dat zich niet bewust was van de relevantie van de 
wet, leek ook niet gebruik te maken van gedragscodes of bestendig beheer. Zij beschouwen de wet 
alleen als relevant wanneer er knelpunten opduiken en wanneer er ingrijpend beheer of ruimtelijke 
ontwikkelingen moeten worden uitgevoerd.  

De visie van de respondenten over de Flora- en faunawet hebben we aan de hand van de 
classificatie in tabel 1 opgedeeld en geanalyseerd. De classificatie is een weergave van de meest 
voorkomende visies of meningen van de geïnterviewden. De antwoorden van de geïnterviewden zijn 
waar mogelijk aan een categorie toegekend. Eén respondent kan in zijn antwoord meerdere zaken 
hebben benoemd en dus ook in meerdere categorieën vallen. Aan de hand van de classificatie wordt 
gekeken waar de meeste knelpunten liggen en of dit verschilt per type organisatie. 
 
Tabel 1. De classificatie van de visie en mening van respondenten over de Flora- en Faunawet. 

1 Geen problemen met de Flora- en faunawet en gedragscodes 

2 De  Flora- en faunawet/Gedragscodes is/zijn onpraktisch: 

 a. De Flora- en faunawet/Gedragscodes is/zijn onduidelijk 

 b. De Flora- en faunawet/Gedragscodes is/zijn te strikt 

 c. De Flora- en faunawet/Gedragscodes is/zijn incompleet 

 d. De Flora- en faunawet/Gedragscodes is/zijn onwerkbaar 

3 De aanvraagtermijn voor vergunning/ontheffing is te lang/te omslachtig 

4 Communicatieproblemen met handhavers/vergunningverleners/overheden (bijv. kennisleemtes, 

te weinig overlegmogelijkheden) 

5 Meer controle/verplichtingen in de praktijk nodig (in de bouw, in gemeentes en bij particulieren 

bijv.) 

6 Meer focus nodig op het beschermen van populaties en gebieden i.p.v. het beschermen van 

individuen 

7 Overige 

 
In totaal is er 93 keer door respondenten een probleem met de wet naar voren gekomen. In figuur 3 
is overzichtelijk weergeven hoe vaak elk probleem in totaal voorkwam. De algemene trend die hieruit 
naar voren komt is dat de meest voorkomende problemen ‘De Gedragscode/Flora- en faunawet is te 
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strikt’ (punt 2b in tabel 1) en ‘De Gedragscode/Flora- en faunawet is onwerkbaar’ (punt 2d in tabel 1) 
zijn. Uit de interviews kwam naar voren dat sommige respondenten ook blij zijn met de wet, omdat 
ze handhaving in de natuur erg belangrijk vinden. 
 

 
Figuur 3. Een overzicht van hoe vaak elk bepaald knelpunt genoemd is door de respondenten. 

 
In tabel 2 staan de verhoudingen van het aantal gevonden knelpunten per geïnterviewde in de 
verschillende organisaties. Hieraan is te zien dat de meeste knelpunten bij Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en de Landschappen te vinden zijn. In totaal is classificeringspunt 2a zes keer 
genoemd onder de respondenten, waaronder vijf keer door Staatsbosbeheer (zie Appendix D). Dit 
houdt in dat één derde van de geïnterviewden van Staatsbosbeheer de Flora- en faunawet of de 
gedragscode onduidelijk vindt. De organisatiecategorie met de minst aangegeven knelpunten was 
Overige, alhoewel de verschillen niet groot zijn. 
 
Tabel 2. Overzicht van het aantal knelpunten, ingedeeld naar organisaties. 

 Aantal geïnterviewden Aantal knelpunten Verhouding 
knelpunten/geïnterviewden 

Staatsbosbeheer 17 36 2,1 

Natuurmonumenten 10 23 2,3 

Landschap 8 17 2,1 

Bosgroepen 4 7 1,8 

Overige 7 10 1,4 

 

In tabel 3 zijn de verhouding knelpunten/geïnterviewden voor landschapscategorieën te zien. Alleen 
de  terreinen die onder te verdelen waren in de categorieën Zand/laag-, Laag- en Zandgrond zijn 
meegenomen in deze analyse. De overige terreinen waarvan we iemand hebben geïnterviewd zijn 
niet meegenomen in deze analyse omdat de terreinen te specifiek waren om conclusies te kunnen 
trekken. In tabel 3 is te zien dat er weinig verschil zit tussen de hoeveelheid knelpunten per 
geïnterviewde in de verschillende landschapscategorieën.  

Een compleet overzicht van waar welke knelpunten liggen is te vinden in Appendix D, voor de 
functies van de geïnterviewden is dit overzicht gemaakt. De analyse met betrekking tot de functies 
van de geïnterviewden gaven echter geen duidelijke patronen. Bovendien zijn er erg veel beheerders 
en boswachters geïnterviewd in verhouding tot de andere categorieën. 
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Tabel 3. Overzicht aantal knelpunten per landschapscategorie. 

 Aantal geïnterviewden Aantal knelpunten Verhouding 
knelpunten/geïnterviewden 

Zand/laag 7 12 1,7 

Laag 12 26 2,2 

Zand 20 35 1,8 

 

Knelpunten  

Diepte-interviews 
De respondenten gaven aan verschillende knelpunten te ervaren vanwege de Flora- en faunawet en 
de bijbehorende gedragscodes. Een veel voorkomend knelpunt dat respondenten aangaven, is dat de 
formulering van de wet ingewikkeld is en vatbaar is voor meerdere interpretaties. Dit geldt ook voor 
de gedragscodes. Hierdoor is het niet altijd duidelijk hoe de wet nageleefd moet worden. Eén 
persoon vertelde dat hij veel samenwerkt met gemeenten en dat die vaak hun eigen gedragscode 
hebben. Hij gaf aan dat gemeenten soms hun eigen gedragscode als de wet zien en omdat de 
gemeente dan een ander idee heeft over welke regels er nageleefd moeten worden, is het soms 
moeilijk communiceren. Een andere geïnterviewde noemde dat initiatieven vanuit de samenleving 
vaak geen rekening houden met de Flora- en faunawet. Hij gaf het voorbeeld van NLdoet en 
Nederland Schoon, die na 15 maart het gebied in willen om te zagen of schoon te maken, terwijl er 
daardoor soorten verstoord worden.  

Verder kwam naar voren dat de wet financiële consequenties heeft. Vanwege de Flora- en 
faunawet moeten er vaak dure onderzoeken worden uitgevoerd, vooral voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Bovendien worden de boetes als erg hoog ervaren. Een respondent gaf als voorbeeld 
dat de linten rondom een dassenburcht verkeerd waren opgehangen, waardoor de aannemer er te 
dicht langs was gereden. Dit had een boete van tussen de 2000 en 3000 euro als consequentie. Hij zei 
daarover: “als je iemand doodrijdt zijn de boetes lager dan wanneer je de Flora- en faunawet 
overtreedt”.  

Er treden ook conflicten op bij de uitvoering. Twee geïnterviewden spraken van een conflict 
tussen de Flora- en faunawet en de algemene veiligheid, één persoon gaf een voorbeeld over een 
dode boom die naast een recreatie pad staat terwijl het broedseizoen is. Het is hem niet duidelijk 
hoe in een dergelijk geval gehandeld moet worden. Ook binnen de Flora- en faunawet vinden er 
conflicten plaats, een voorbeeld dat hiervoor gegeven werd was dat het uitvoeren van beheer op 
korte termijn een soort stoort, terwijl het beheer wel nodig is om het habitat intact te houden. Een 
specifiek voorbeeld dat werd gegeven is de Noordse woelmuis. Om die soort te behouden mag het 
gebied niet met bos dichtgroeien. Maar om de vegetatie kort te houden moet er beheer plaatsvinden 
en bij dat beheer worden Noordse woelmuizen verstoord. Ook werd aangegeven dat er 
tegengestelde belangen zijn voor verschillende beschermde soorten. Een geïnterviewde gaf een 
voorbeeld over het graven van een sloot voor de roerdomp, wat op korte termijn de zwanenmossel 
schaadde. Andere soorten waarbij soms werd aangegeven dat er problemen ontstonden zijn 
roofvogels, weidevogels en vleermuizen.  

Daarnaast werd aangegeven dat in natte gebieden de Flora- en faunawet een conflict met 
zich meebrengt. Wat als een probleem werd gezien is dat er niet gemaaid mag worden in het 
broedseizoen, terwijl het buiten het broedseizoen vaak te nat is om te maaien. Ook hebben sommige 
ondervraagden hun inventarisaties niet op tijd af. Er werd aangegeven dat als er niet gemaaid wordt, 
het leefgebied en de soortensamenstelling daarmee ook verandert wat het compleet inventariseren 
lastig maakt .   

Het verschil in naleving bij andere organisaties brengt ook bepaalde knelpunten voor de 
ondervraagden. Een respondent dicht bij de grens met Duitsland gaf aan dat er in Duitsland nog wel 
na 15 maart gekapt kan worden. Dit vond hij vreemd, omdat er in principe dezelfde soorten zitten. 
Hij ervaart dit als lastig, omdat hij aan zijn aannemers dit niet goed kan verantwoorden. Ook zijn er 
voorbeelden genoemd van gemeenten, boeren en burgers die zich niet aan de Flora- en faunawet 
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houden, wat scheve gezichten wekt bij de respondenten die wel proberen hier netjes mee om te 
gaan. Een respondent noemde het voorbeeld van een agrariër naast zijn gebied die op volle snelheid 
zijn gebied maaide en daarmee kuikens en jonge hazen vermaaide. Hier is geen controle op en na het 
maaien is een overtreding nauwelijks aan te tonen. Ook zagen geïnterviewden dat gemeenten 
kapvergunningen afgaven in het broedseizoen, terwijl hierbij geen voorlichting werd gegeven over de 
Flora- en faunawet. 
 
Telefooninterviews 
Er zijn een aantal specifieke knelpunten in de telefooninterviews naar voren kwamen. Deze worden 
hieronder per knelpunt besproken.  
 
Holenbomen 
Tijdens de telefooninterviews gaf 100% van de respondenten aan holenbomen met vleermuizen of 
vogels erin te sparen. Ongeveer een derde van de respondenten noemt veiligheid echter als een 
goede reden om holenbomen soms toch te kappen, bijvoorbeeld bij laanbomen langs een pad. In dat 
geval wordt er door henzelf of door een adviesbureau gekeken of er beschermde soorten in zitten. 
Een ontheffing aanvragen wordt echter niet altijd gedaan vanwege de lange behandeltijd. De meeste 
ondervraagden proberen daarom problemen te voorkomen door bijvoorbeeld zo veel mogelijk 
buiten de broedtijd te werken. Ook werd aangegeven dat laanbomen die een risico vormen voor de 
veiligheid van bezoekers vaak worden gekandelaberd. In één interview werd gezegd dat wanneer het 
echt nodig was, holen tijdelijk werden gedicht als uit onderzoek was gebleken dat er geen 
beschermde soorten in zaten. 

Wij constateerden bij drie geïnterviewden dat er een mogelijke overtreding plaats vond wat 
betreft holenbomen. De mogelijke overtredingen die wij tegenkwamen, komen vooral door 
onvoldoende onderzoek. Een voorbeeld hiervan is een geïnterviewde die ervan uit ging dat als hij 
buiten het broedseizoen kapt het wel goed zit en hij geen beschermde soorten verstoord. Jaar rond 
beschermde nesten zijn vaak wel bekend bij de geïnterviewden, vleermuizen kunnen echter ook in 
bomen overwinteren en gebrek aan kennis levert in dit geval verstoring op. Ook kwam er bij een 
beheerder naar voren dat er wel onderzoek werd gedaan, maar dat diegene zich niet bewust is van 
het feit dat dit een momentopname is en dat de situatie kan verschillen in een andere tijd van het 
jaar. Een ander aspect waar het mogelijk fout ging, is het ontzien van vleermuizen door overdag te 
werken. Hierbij ontstond het vermoeden dat er verder onvoldoende gebeurde, omdat vleermuizen 
overdag ook verstoord kunnen worden. Door te vragen naar het beleid rond boomholtes hebben wij 
drie keer kunnen constateren dat er bij diverse organisaties onvoldoende onderzoek wordt gedaan. 
Aangezien wij alleen de geïnterviewden zelf hiernaar gevraagd hebben ligt het voor de hand dat dit 
vaker voorkomt dan wij nu hebben kunnen ontdekken. 
 
Data uit de gedragscode 
Bij zomervellingen kwam uit de interviews naar voren dat de verplichting om alle broedgevallen op te 
sporen door de ene respondent veel strikter wordt geïnterpreteerd dan door de andere. Ook worden 
de data van de kwetsbare periode door een aantal geïnterviewden geïnterpreteerd als een vrijbrief 
om daarbuiten te maaien of te kappen. Als echter eerder of later ook broedgevallen worden 
geconstateerd, zijn deze net zo goed beschermd en mogen deze individuen ook niet verstoord 
worden. Zeven respondenten zeggen zich heel strikt aan de data te houden. Twee van hen gaven aan 
concrete vermoedens te hebben dat dit bij collega beheerders als gevolg heeft dat buiten de 
kwetsbare broedperiode de gedragscodes niet voldoende gevolgd werden en beschermde soorten 
verstoord worden. Vier respondenten vermoeden dat sommige andere beheerders in hun omgeving 
buiten het broedseizoen te onvoorzichtig zijn met voorzorgsmaatregelen. Twee daarvan noemden 
expliciet zomervellingen, daar zouden collega’s onnauwkeurig zijn als er kort voor of tijdens de 
velling nog beschermde soorten worden aangetroffen. Met name als tijdens werkzaamheden nest 
indicerend gedrag wordt waargenomen, zou daar onvoldoende rekening mee gehouden worden. 
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Dat geen enkel broedgeval van een beschermde soort verstoord mag worden, betekent dat 
er veel flexibiliteit gevraagd wordt en regelmatig stukken bos toch niet gekapt kunnen worden. Dit 
levert bij twee respondenten problemen en vermoedelijke overtredingen op. Met name het moeten 
afzeggen van afspraken met aannemers vinden verschillende respondenten moeilijk. Ook de 
veiligheid van bezoekers wordt genoemd, met name omdat bijvoorbeeld na een storm er toch in de 
kwetsbare periode gehandeld moet worden. 
 
Toepasbaarheid 
Het implementeren van de Flora- en faunawet in het beheer van bos wordt een drietal keer relatief 
makkelijk genoemd, maar even vaak relatief moeilijk. De reden die hiervoor werd gegeven, is dat de 
gedragscode bosbeheer helemaal in gaat op bosbeheer terwijl in de gedragscode natuurbeheer maar 
vier pagina’s over heide begrazen, plaggen en branden staan. Er werd gezegd dat de gedragscode 
bosbeheer gedetailleerder is dan de gedragscode natuurbeheer op sommige punten en dat vinden 
sommige ondervraagden fijn en duidelijk. Evenveel ondervraagden vinden het juist moeilijk om met 
al die voorzorgsmaatregelen rekening te houden. 

Het beheer van graslanden en weides wordt door twee respondenten als makkelijker ervaren 
omdat de inventarisatie overzichtelijk is. Eén respondent geeft aan dat de boer die maait 
verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van de gedragscode en dat het voor de respondent 
zelf daarmee makkelijker is. Drie andere respondenten vinden weides juist lastig; de inspanning om 
nesten te zoeken is groot. Twee respondenten vinden natte gebieden lastig omdat de enige droge 
periode waarin goed beheerd zou kunnen worden nou net de kwetsbare broedperiode is. In de natte 
tijden van het jaar zakken machines weg. Ook twee ondervraagden vinden poelen lastig, vanwege 
modderkruipers en amfibieën. Dit komt doordat sommige soorten in poelen kwetsbaar zijn in het 
voorjaar, terwijl anderen juist bij overwintering kwetsbaar zijn en daardoor kan alleen een korte 
periode in de herfst beheerd worden. 

Vijf respondenten noemden uit zichzelf dat zij een tegenstelling zien tussen het beschermen 
van een individu van een bepaalde soort en het uitvoeren van natuurbeheer om de populatie van 
dezelfde soort in stand te houden. Dit zouden zij graag veranderd zien. Als voorbeeld werd een 
ringslang aangehaald die door de maaimachine doodgemaaid wordt. 

Twee geïnterviewden geven aan ‘verstoring’ een onduidelijke term te vinden. Zij willen dat er 
duidelijker gedefinieerd wordt wanneer een individu verstoord wordt. Een derde geïnterviewde 
noemde een voorbeeld over een bosmierenkolonie, waarbij eerst alleen het nest beschermd werd. 
Later kreeg de beheerder steeds meer inzicht in de ecologie van mieren en nu worden ook 
voedselbomen beschermd. Dit illustreert het gegeven dat verstoring op verschillende manieren 
opgevat kan worden. 

De respondenten vinden het soms lastig rekening te houden met specifieke beschermde 
dier- en plantsoorten in hun beheer. Soorten en soortgroepen die tijdens de telefooninterviews 
genoemd zijn staan in figuur 4. Het vaakst worden roofvogelnesten genoemd (7x), gevolgd door 
dassen en vleermuizen, allebei door vijf respondenten. 
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Figuur 4. Flora- en faunawet beschermde soorten en soortgroepen waar respondenten het lastig vinden 
rekening mee te houden in het beheer. 

 

Inventarisatie 

Diepte-interviews 
Het gebruik van specialisten wisselt tussen de organisaties (figuur 5). Twee organisaties laten alle 
inventarisaties doen door vrijwilligers, terwijl vijf organisaties hun beheer gedeeltelijk uitbesteden 
aan vrijwilligers of ecologische adviesbureaus. Er werd aangegeven dat de vrijwilligers die 
inventariseren ook worden aangesproken op eventuele fouten of gemiste soorten. De organisaties 
die de inventarisaties gedeeltelijk uitbesteden, noemen expliciet vleermuizen en weidevogels als 
groepen die door een externe partij worden geïnventariseerd. Enkele geïnterviewden gaven aan dat, 
ondanks dat ze zelf ook kunnen inventariseren, ze soms de inventarisatie van bepaalde soorten 
uitbesteden. Ze doen dit om onafhankelijkheid in de beoordeling te krijgen en zo te voorkomen dat 
er schijn van belangenverstrengeling gewekt wordt.  
 

 
Figuur 5. Overzicht van het gebruik van specialisten door organisaties bij de inventarisatie van soorten. 

 



21 
 

Telefooninterviews 
De meeste respondenten, 32 van de 46, gaven aan dat een deel van de inventarisaties intern binnen 
de organisatie uitgevoerd wordt en laten het andere deel door een externe partij uitvoeren. Tussen 
de organisaties zijn grote verschillen in wie de inventarisaties uitvoert. Zo zijn er verschillen tussen de 
afdelingen binnen een organisatie, in sommige afdelingen worden de meeste inventarisaties zelf 
gedaan en voor andere afdelingen geldt dat er vaker onafhankelijke partijen worden ingeschakeld. In 
natuurgebieden die worden beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer worden ook 
vaak vrijwilligers ingeschakeld. Binnen deze grotere organisaties werd ook aangegeven dat er intern 
voldoende specialisten aanwezig zijn, waardoor het minder vaak gebeurd dat inventarisaties worden 
uitbesteed aan adviesbureaus. 

Een geïnterviewde zei dat het soms gewenst is dat een onafhankelijk instantie een 
inventarisatie of quickscan uitvoert en dat er dan dus wel externe partijen worden ingeschakeld. Er 
zijn echter ook enkele gebieden, onder andere van Staatsbosbeheer, waar de inventarisaties niet 
worden uitbesteed omdat dit teveel geld kost. In het algemeen geldt dat de inventarisaties vooral bij 
grotere projecten met een verwachte grote impact op natuurwaarden aan externe partijen wordt 
uitbesteed. In figuur 6 zijn de partijen weergegeven die inventarisaties uitvoeren voor de 
geïnterviewde organisaties. Bij 40 van de 46 ondervraagden worden de inventarisaties door 
meerdere partijen uitgevoerd, de onderstaande grafiek geeft dan ook weer hoe vaak een bepaalde 
partij betrokken is bij de inventarisaties. 
 

 
Figuur 6. De verdeling van manieren waarop terreinbeherende organisaties soorten inventariseren (n=102). 

 

Gedragscode 

Diepte-interview 
In figuur 7 zijn de gebruikte gedragscodes weergeven die gebruikt werden door de respondenten. 
Negen van de tien ondervraagden kenden de gedragscode, alleen de particuliere beheerder was niet 
op de hoogte van de gedragscode. Twee respondenten werkten met een zelf opgestelde 
gedragscode. Hierbij is het ons niet duidelijk of deze getoetst is aan de Flora- en faunawet. Eén van 
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die twee werkte alleen met de eigen gedragscode, terwijl die ander ook de gedragscode 
natuurbeheer en bosbeheer raadpleegde. 
 

 
Figuur 7. Overzicht van welke gedragscodes door de geïnterviewde organisaties gebruikt worden. 

Eén van de ondervraagden gaf aan dat hij liever strikt de wet volgt dan dat hij de gedragscode 
gebruikt. Een ander persoon gaf aan voor bepaalde ingrepen de gedragscode te kiezen die in dat 
geval het beste uitkwam.  

De meeste geïnterviewden gaven aan de gedragscodes redelijk strikt te volgen (vijf van de 
negen) en er wordt aangegeven dat er wel ruimte is voor verschillende interpretaties van de 
gedragscodes. Een voorbeeld dat werd genoemd was dat in de gedragscode natuurbeheer de data 
met betrekking tot maaien niet altijd strikt gevolgd worden en dat er soms er naar eigen inzicht met 
de wet wordt omgegaan. Eén persoon gaf aan dat hij juist heel strikt op de data is. Zijn gebied werkt 
veel samen met boeren die stukken grond pachten en de beheerder wil in het maaigedrag een 
voorbeeld zijn voor de boeren. 

Van de negen geïnterviewden die met een gedragscode werken, vinden zeven de 
gedragscode goed werkbaar en zijn er positief over. Een van de beheerders vindt de gedragscode 
zorgvuldig bosbeheer goed, maar is minder positief over de gedragscode natuurbeheer. Hij is van 
deze mening omdat de gedragscode natuurbeheer een stuk breder te interpreteren is en het dus 
makkelijker is om de specifiekere gedragscode zorgvuldig bosbeheer is volgen. Hij noemde daarbij de 
botsing tussen botanisch beheer en faunadoelstellingen. In de gedragscode staat 15 juni als richtlijn 
voor het maaien van graslanden, maar daar bevinden zich ook ringslangen op dat moment. De 
beheerder vindt het ingewikkeld, omdat beide doelstellingen belangrijk zijn. Hij lost dat op door 
iemand voor de maaimachine uit te laten lopen om ringslangen te behoeden, maar ook dan kan er 
wel eens iets misgaan.  
 
Telefooninterview 
Er zijn een aantal gedragscodes opgesteld die vervolgens ook door het Ministerie van EL&I zijn 
goedgekeurd. Dit zijn onder andere de gedragscodes zorgvuldig bosbeheer, natuurbeheer, 
waterschappen en groenvoorzieningen. Van de geïnterviewden gebruikt ruim 90% een 
goedgekeurde gedragscode. De overige gebruiken een eigen gedragscode of helemaal geen 
gedragscode (figuur 8). Twee van de drie die een eigen of geen gedragscode gebruiken vallen in de 
categorie Overige organisatie, met vooral grote particulieren en gemeentes. 
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Figuur 8. Het aantal geïnterviewden die een bepaalde goedkeurde gedragscode, een eigen of geen 
gedragscode gebruiken. 

 
Op de vraag of beheerders de Checklist, die in de gedragscode is opgenomen, laten onderteken door 
de uitvoerders, gaf 70% van de geïnterviewden aan dat ze dit altijd doen. Daarnaast gaf in totaal 60% 
van de geïnterviewden aan dat de Checklist ook altijd mee het veld in gaat en dat de uitvoerders hem 
bij zich moeten houden (figuur 9). In totaal zijn er negen geïnterviewden die aangaven dat de 
Checklist niet of alleen soms aanwezig is bij de uitvoerders. Vier personen hebben aangegeven dat ze 
de checklist nooit gebruiken, waarvan drie aangeven dat ze ofwel zelf aanwezig bij de uitvoering van 
werkzaamheden of een eigen werkprotocol schrijven waarin de gedragscode en aandachtspunten 
worden opgenomen. De personen die aangaven dat de Checklist niet mee naar het veld gaat, sturen 
ofwel een ecoloog mee die de werkzaamheden begeleidt of ondertekenen de checklist alleen bij 
grote werkzaamheden en niet voor elke kleine handeling. 
 

 
Figuur 9. Aantal geïnterviewden dat heeft aangegeven of de Checklist wordt ondertekend en of de Checklist 
ook aanwezig is bij de uitvoerder. 
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Ruimtelijke ontwikkelingen 

Diepte-interviews 
Vier van de tien ondervraagden voeren ruimtelijke ontwikkelingen uit op het terrein. Hierbij wordt 
aangegeven dat een goede voorbereiding essentieel is. De wet is wel na te leven, maar het kost veel 
tijd en geld, vaak omdat voor het onderzoek een adviesbureau wordt ingehuurd. 
 
Telefooninterviews 
In het overgrote deel van de gebieden komen ruimtelijke ontwikkelingen of grootschalige 
werkzaamheden voor, slechts 6 van de 46 respondenten gaven aan dat er nooit ruimtelijke 
ontwikkelingen plaatsvinden. In 37 van de gebieden vinden deze activiteiten wel plaats en van drie 
gebieden is het niet bekend. Deze uitkomsten zijn weergegeven in figuur 10. 
 

 
Figuur 10. Het voorkomen van ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige werkzaamheden (n=46). 

 
In de telefooninterviews werden verschillende typen ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige 
werkzaamheden genoemd, zoals omvormingsprojecten, bebouwing, het verbreden van wegen, 
natuurherstelwerkzaamheden, het inrichten van natuurgebieden, plaggen en het afgraven van 
voormalige landbouwgebieden. Van de 37 respondenten die ruimtelijke ontwikkelingen en 
grootschalige werkzaamheden uitvoeren, waren er vijftien die het specifiek hadden over het 
uitvoeren van inventarisaties of quickscans voordat de werkzaamheden beginnen. Daarnaast zijn er 
nog vijf organisaties die aangaven een adviesbureaus in te huren bij de werkzaamheden. Deze 
adviesbureaus regelen dan ook vaak de ontheffingen en doen inventarisaties. 

Het belang van het op tijd beginnen met de inventarisaties en de procedures rondom het 
uitvoeren van werkzaamheden werd erkend door de respondenten. Over het algemeen werd er 
gesproken over een voorbereidingstijd van minimaal een half jaar tot enkele jaren. Er werden zelfs 
projecten genoemd met een aanlooptijd van vijf tot tien jaar. Er werd daarbij vaak wel aangegeven 
dat deze lange aanlooptijd niet enkel en alleen veroorzaakt wordt door de Flora- en faunawet.  

Het uitvoeren van inventarisaties, een natuurtoets en de procedures rondom het verkrijgen 
van een ontheffing nemen vaak veel tijd in beslag. Twee respondenten gaven aan dat ze zo min 
mogelijk ontheffingen aan willen vragen, hiervoor passen ze waar mogelijk de werkzaamheden aan. 
Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het wijzigen van de periode waarin de werkzaamheden plaats 
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vinden. Er wordt ook aan compensatie gedaan door de mitigatie van beschermde soorten rondom 
een project te stimuleren. Zo worden bijvoorbeeld vleermuiskasten opgehangen en soms worden 
beschermde soorten verplaatst. Een beheerder vertelde dat de organisatie in het verleden een 
ontheffing aanvroeg, terwijl deze eigenlijk al wist dat het niet nodig was. Er volgde dan vaak een 
positieve afwijzing van deze ontheffing en deze diende als indicatie dat zij er alles aan gedaan hadden 
om geen beschermde soorten te verstoren. Tegenwoordig is dit echter niet meer legitiem. 

Controle 

Diepte-interview 
Negen van de tien geïnterviewden waren van mening dat er weinig tot geen controle is door de 
overheid. Alleen wanneer er ruimtelijke ontwikkelingen plaats vonden of wanneer de overheid werd 
gealarmeerd door een recreant wordt er incidenteel gecontroleerd op het naleven van de wet. Er 
werd gezegd dat er te weinig handhavers zijn en dat de politie zich niet vaak laat zien in het 
buitengebied en niet goed op de hoogte is van de Flora- en faunawet. Het is bij enkele 
geïnterviewden ook niet duidelijk of de overheid op eigen initiatief controleert, of enkel reageert op 
een melding van een derde. 

Twee ondervraagden gaven aan vaak zelf een controlerende functie te vervullen. Ze 
controleren in dit geval zelf recreanten en aangrenzende boeren op het naleven van de wet. 
Daarnaast kunnen ze dan vervolgens de overheid verzoeken om te handhaven. Er werd ook door drie 
geïnterviewden aangegeven dat de oplettende burger de voornaamste controlefunctie vervult. 
 
Telefooninterview 
Het grootste deel van de geïnterviewden gaf aan dat ze nooit (42 %) of slechts incidenteel (33%) 
gecontroleerd worden door overheidsinstanties (figuur 11). Echter, 24 % gaf aan dat ze regelmatig 
gecontroleerd worden. Degene die het meest gecontroleerd worden zijn de Bosgroepen, waarvan 
60% aangaf dat er regelmatig controle is. Bij Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer wordt er 
tussen de 20% en 30 % gecontroleerd. Daarnaast hebben vijf respondenten aangegeven dat ze één 
keer een proces verbaal hebben gekregen voor een overtreding. Dit kwam voor bij Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, de Landschappen en bij de overige organisaties. Daarnaast kwamen deze 
overtredingen verspreid over de provincies voor. 

Van de ondervraagden die aangaven dat er regelmatig of incidenteel controle is, werd 40% 
van de controles uitgevoerd doordat ze gealarmeerd zijn door bezoekers of werkgroepen, 30% 
vanwege incidenten of een aanvraag van een ontheffing en van de overige 30% was het niet bekend. 
Daarnaast vinden tien respondenten dat de controle soepel is, terwijl acht respondenten de controle 
te strikt vinden. 
 

 
Figuur 11. Percentage geïnterviewden waarbij regelmatig (≥1x per jaar), incidenteel (< 1x per jaar) of nooit 
controle is. 
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Voorlichting 

Diepte-interview 
Acht geïnterviewden gaven aan geen behoefte te hebben aan voorlichting over de Flora- en 
faunawet. Zij meldden dat voorlichting bij de introductie van de wet voldoende was of dat de kennis 
in de hele organisatie al aanwezig is. De particuliere beheerder gaf aan wel interesse te hebben in 
een vorm van voorlichting, terwijl een andere natuurbeheerder aangaf dat een opfriscursus voor 
iedereen wel goed zou zijn. Bovendien was hij erg benieuwd naar de ervaringen van andere 
beheerders en naar eventuele nieuwe ontwikkelingen in de wet. 

Er werd wel aangegeven dat er interesse is in het faciliteren van gesprekken tussen 
verschillende organisaties in een bepaald gebied. Verschillende geïnterviewden gaven aan dat de 
samenwerking in het beheer met andere partijen in en rondom hun gebied beter kan. Er werd 
aangegeven dat de waterschappen, boeren en natuurbeheerders elkaar vaak tegen komen, maar 
allemaal werken vanuit hun eigen inzicht of gedragscode. 
 
Telefooninterviews 
In figuur 12 is te zien in hoeverre er al voorlichting wordt gegeven in de natuurbeherende 
organisaties. Alleen de respondenten die een duidelijk antwoord gaven zijn meegenomen in de 
analyse. Uit de resultaten komt naar voren dat bij 57 % van de organisaties een vorm van voorlichting 
plaatsvindt, alhoewel dit niet altijd in de vorm van een cursus is. 27 % van de respondenten zei dat er 
cursussen worden gegeven en 30% geeft aan dat er op andere manieren kennis wordt gedeeld 
binnen de organisatie.  

Andere vormen van voorlichting die werden genoemd waren uitwisselingsmomenten met 
andere organisaties (zie ook figuur 15), interne gesprekken, contact met juristen en zelfstudie. Er 
werd door negen respondenten specifiek aangegeven dat de Flora- en faunawet wel met enige 
regelmaat intern werd besproken tijdens werkoverleg. Nieuwe werknemers werden vaak intern 
opgeleid en leerden in de praktijk zonder dat daar een cursus aan te pas kwam, dit werd specifiek 
aangegeven door acht respondenten. Drie ondervraagden gaven aan dat de kennis van de Flora- en 
faunawet een belangrijke rol speelt in de selectieprocedure van kandidaten, waardoor voorlichting 
over het onderwerp als minder relevant werd gezien.  

 

 
Figuur 12. Aanwezigheid van cursussen bij verschillende organisaties. Onder cursussen vallen lezingen, 
workshops en excursies bedoeld. Andere manieren van voorlichting omvatten contact met juristen, zelfstudie 
of uitwisselingen met andere organisaties. 
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De resultaten uit figuur 12 laten ook zien dat binnen de meeste organisatiegroepen een aanzienlijk 
deel van de respondenten (12-40%) nog nooit een cursus had gehad en ook aangaf niet op een 
andere manier te zijn voorgelicht. 

Of er behoefte is aan meer voorlichting is te zien in figuur 13. De categorieën Bosgroepen, 
Landschappen en Overig hadden een overwegend negatieve houding tegenover het krijgen van meer 
voorlichting in de vorm van een cursus. Velen gaven aan dat de kennis al ruimschoots aanwezig was, 
dat er te weinig tijd voor beschikbaar kon worden gemaakt, dat ze er geen zin in hadden of dat er al 
in voldoende mate over werd gesproken en voorlichting over werd gegeven.  

Bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten was er duidelijk meer animo voor extra 
voorlichting. Binnen deze organisaties reageerden 45 – 53 % positief over het idee voor het 
verkrijgen van meer voorlichting in de vorm van een cursus. Er waren twee respondenten die daarbij 
specifiek aangaven dat ze liever vanuit de overheid voorlichting zouden krijgen dan van een 
adviesbureau. Verder gaven veel respondenten specifiek aan dat er vooral kennis ontbrak bij andere 
betrokkenen en niet zozeer bij  henzelf. Betrokkenen die hierbij werden genoemd waren vaak de 
aannemers en uitvoerders (zeven keer genoemd), particulieren (zes keer genoemd) en 
dienstregelingen en gemeentes (vier keer genoemd). Veel respondenten waren van mening dat het 
effectiever en nuttiger zou zijn om deze personen extra voorlichting te geven dan aan de beheerders 
zelf. 
 

 
Figuur 13. De houding van respondenten tegenover het krijgen van meer voorlichting. 

 
Er werden verschillenden redenen gegeven voor het willen krijgen van meer voorlichting, namelijk 
om niet te veel op routine te werken, om bewustzijn te vergroten en om een betere juridische kennis 
van de wet te generen. In figuur 14 wordt weergeven in welke vorm de respondenten denken dat 
voorlichting het meest gepast en efficiënt is en wat er inhoudelijk vooral naar voren moet komen in 
de voorlichting. 
 



28 
 

 
Figuur 14. De mening van de respondenten met betrekking tot de inhoud (figuur 14a, n=28) en de vorm (figuur 
14b, n=27) van een eventuele cursus. 
 
Het grootste deel van de respondenten (75%) gaf aan dat een cursus pragmatisch zou moeten zijn en 
inhoudelijk vooral over het toepassen in het beheer van de wet moet gaan (figuur 14a). Hierbij 
zouden er veel concrete voorbeelden aan bod moeten komen en moet de werkbaarheid van de wet 
naar voren komen, zodat het minder als obstakel wordt gezien. Een aanzienlijk kleiner deel van de 
respondenten (18%) vond juist de juridische onderdelen belangrijk. Ze wilden graag weten hoe de 
wet precies in elkaar stak en wat precies wel en niet mag. 

Het overbrengen van de informatie zagen de ondervraagden het liefst in de vorm van een 
workshop (52%) of een lezing (37%) (figuur 14b). Een van de belangrijkste redenen om voor een 
workshop te kiezen was om de informatie goed te laten blijven hangen door praktisch en interactief 
bezig te zijn. Enkele ideeën die hiervoor werden geopperd waren het werken met een casus (drie 
keer genoemd), het beantwoorden van een vragenlijst met een interactief en competitief tintje (één 
keer genoemd) en het naar buiten gaan tijdens de workshop (twee keer genoemd binnen workshop 
verband). Zes van de tien respondenten die een lezing noemde als mogelijke vorm van een cursus 
noemden dit in combinatie met een workshop, casus of excursie. Er zijn weinig respondenten (vier in 
totaal) die enkel een lezing zien als efficiënt middel. Er waren vier respondenten die het liefst een 
excursie zouden doen en er waren vier respondenten die het liefst een externe bron gebruikten voor 
het verkrijgen van meer voorlichting. Hierbij werden internetwebsites met informatie als optie 
gegeven. Persberichten en Twitter werden genoemd voor het delen van interessant nieuws. Er waren 
drie respondenten die specifiek aangaven dat eventuele voorlichting op eigen locatie moest worden 
gegeven. 

 
Als laatste hebben we geïnventariseerd of de respondenten interesse zouden hebben voor het delen 
van kennis en ervaringen met andere terreinbeheerders (figuur 15). Een groot deel (64%) van de 
respondenten stond positief tegenover het bijwonen van dit soort evenementen. Bij 
Staatsbosbeheer was het animo voor uitwisselingsavonden het kleinst met 44 % en bij de 
Landschappen het grootst met 88 % (figuur 15). Zoals in figuur 15 is te zien gaf een groot deel van de 
respondenten aan dat dit soort avonden en dagen nu ook al werden georganiseerd. Dit was ook vaak 
een reden om niet meer geïnteresseerd te zijn in meerdere van dit soort evenementen. Andere 
redenen om geen interesse hiervoor te hebben waren dat het al vaak genoeg intern werd besproken, 
dat er te weinig tijd voor was en dat het niet erg zinvol was. 

 

a b 
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Figuur 15. De interesse van terreinbeherende organisaties voor delen van kennis met andere beheerders op 
uitwisselingsdagen of –avonden (n=44). 
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Discussie 
 
Het overgrote deel van de geïnterviewden lijkt een pragmatische manier te hebben gevonden voor 
het omgaan met de Flora- en faunawet. De meeste ondervraagden beschouwen zichzelf als goed op 
de hoogte van de wet en de soorten die hierin worden genoemd. Er wordt over het algemeen veel 
aandacht besteed aan het zorgvuldig implementeren van de wet en het beschermen van soorten, 
maar er zijn wel verschillen in de manier waarop de geïnterviewden omgaan met de wet in het 
dagelijks beheer. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de teksten in de wet en de gedragscodes op 
verschillende manier worden geïnterpreteerd.  

Deze verschillende manieren van interpretatie kunnen worden verklaard door een aantal 
aspecten die naar voren komen uit de interviews. Ten eerste is er toch regelmatig onvoldoende 
kennis aanwezig bij beheerders over specifieke soorten of aspecten van de wet. Dit werd bevestigd 
door ervaringsdeskundige Theo Schuurmans, die aangaf dat beheerders lang niet altijd op de hoogte 
zijn van de soortenstandaarden van voornamelijk de minder aaibare beschermde soorten 
(bijvoorbeeld vissen, kevers en kleine planten). Duidelijk is in ieder geval dat er kennisleemtes 
bestaan bij de geïnterviewden en dat dit tot knelpunten bij een correcte implementatie van de wet 
kan leiden. Daarnaast werd de wet vaak als onpraktisch bestempeld, waardoor beheerders vaak 
genoodzaakt zijn een eigen draai te geven aan hoe de wet kan worden toegepast in het dagelijks 
beheer. Ten slotte bleek dat de meeste geïnterviewden positief tegenover de Flora- en faunawet 
staan en er in het beheer goed mee uit de voeten kunnen, ondanks dat 40% van hen de wet als te 
strikt ervaart. Dit is opvallend, omdat je zou verwachten dat geïnterviewden die de wet als te strikt 
ervaren er ook niet goed mee uit de voeten zouden kunnen. Mogelijk komt dit doordat veel 
geïnterviewden (ruim 90%) gebruik maken van een gedragscode. In dit geval wordt de wet wel als te 
strikt ervaart, maar gebruiken ze in hun beheer de gedragscode, waardoor ze weinig te maken met 
de concrete wetforumleringen in de Flora- en faunawet. Dr. Sanders vermoedt dat de wet strikt is 
geformuleerd omdat de handhavers concrete meetbare criteria willen. Expert professor Bastmeijer 
geeft aan dat strikt zijn ook bij andere wetgeving hoort. Er komen door wetgeving lasten bij voor 
bepaalde groepen, maar dat is nu eenmaal nodig om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.  

Al deze aspecten zorgen voor verschillen in implementatie van de Flora- en faunawet tussen 
verschillende beheerders en organisaties. Het algemene beeld van de geïnterviewden is echter wel 
dat deze verschillende manieren van interpretatie wel goed zijn voor de natuurwaarden en dat het 
fundamentele doel van de wetgeving correct wordt nagestreefd. Drs. Broekmeyer geeft aan dat 
bewustwording ook belangrijk is. Door de verplichtingen in de wet blijven incidenten wel bestaan, 
maar beheerders zijn wel meer rekening gaan houden met allerlei beschermde soorten. 

Maatschappelijke onrust 
Het negatieve beeld dat ‘Nederland op slot’ zou gaan, blijkt dus niet te gelden onder de 
geïnterviewden. Weliswaar zijn er lastige aspecten en is de wet hier en daar strikt, maar al met al 
kunnen de geïnterviewden goed met de wet uit de voeten. Eenzelfde beeld zien wij in het onderzoek 
van Arnouts en Kistenkas uit 2011. Arnouts en Kistenkas hebben in hun onderzoek de belangrijkste 
betrokkenen benaderd om te onderzoeken in hoeverre Nederland op slot ging door de Natura2000 
wetgeving. Hieruit bleek dat geen van de ondervraagden de stelling volmondig onderschreef. Wel 
erkenden ze dat de deur soms klemde, maar ‘op slot’ werd als te extreem ervaren door de 
belangrijkste betrokkenen. Wij zien eenzelfde beeld in ons onderzoek naar de Flora- en faunawet.  
 
Passieve handhaving 
De grote verschillen in de omgang met Flora- en faunawet kunnen wellicht worden verklaard door de 
gebrekkige controle op de handhaving van de wet. De gebrekkige controle door de overheid op de 
naleving van de wet is een belangrijke en opvallende uitkomst van de interviews. Doordat het 
grootste deel van de geïnterviewden aangaf zelden of nooit te worden gecontroleerd, zou dit 
mogelijk een reden kunnen zijn voor de onduidelijkheden over de correcte interpretatie en 
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implementatie van de wet. Deze uitkomst bevestigt het beeld dat voor de Flora- en faunawet vooral 
een passieve handhaving geldt. Eenzelfde beeld vinden we in het rapport “Ecologische effectiviteit 
van natuurwetgeving” van Veen et al. (2011). De auteurs schrijven hier met betrekking tot 
handhaving dat er pas wordt ingegrepen als maatschappelijke organisaties klagen en dat de kans op 
het vaststellen van een overtreding klein is. Per jaar zijn er 300 handhavingsverzoeken Flora- en 
faunawet, wat tot ongeveer honderd handhavingsdossiers leidt bij Dienst Regelingen (Perree, 2010). 

Dit beeld van de gebrekkige handhaving en de strikte formulering van de wet blijkt al langer 
te leven. Uit een onderzoek van Verschuuren (2004) over milieuwetgeving en de Flora- en faunawet 
in “De werking van de wet” bleek dat de ‘weerbarstige werkelijkheid’ tamelijk ver afstaat van 
datgene dat de wetgever heeft bedacht. De meeste verbeteringen in het naleven van de wet zijn dus 
te behalen in de uitvoerings- en handhavingspraktijk en niet door het verfijnen van de wet. Uit ons 
onderzoek blijkt dat dit tien jaar later nog steeds geldt. De gedragscodes hebben veel verbeteringen 
gebracht ten opzichte van de, door geïnterviewden geziene, te strikt geformuleerde wettekst, hier 
kan echter nog verbetering behaald worden. Daarnaast blijkt ook dat de handhaving te kort schiet en 
dat daardoor overtredingen onopgemerkt blijven.  

Deze beperkte handhaving en controle bij partijen als gemeenten, particulieren en boeren 
zorgt bij de geïnterviewden soms voor frustratie. Sommige geïnterviewden hebben het idee dat er bij 
de grote natuurorganisaties meer wordt gecontroleerd dan bij andere partijen. Het is voor een 
beheerder niet altijd verstandig om een boer op een overtreding aan te spreken of om een 
handhavingsverzoek tegen een boer in te dienen. Sommige natuurgebieden zijn omringd door 
agrariërs en het is voor die natuurgebieden belangrijk om met de boeren een goede verstandhouding 
te hebben in plaats van recht tegenover elkaar te staan. Aangezien de handhaving vooral passief 
plaatsvindt en oplettende burgers minder vaak op boerenland komen dan in natuurgebieden, zit er 
hier een blinde vlek qua handhaving. Een gedragscode voor boeren, die ingaat op hoe zij zich aan de 
Flora- en faunawet kunnen houden, zou volgens een geïnterviewde wellicht uitkomst bieden. 
Datzelfde beeld wordt ook geschetst door Veen et al. (2011): “Niet voor alle sectoren waar 
werkzaamheden tot verstoring van beschermde soorten kunnen leiden, zijn gedragscodes opgesteld. 
Zo ontbreken gedragscodes voor de landbouw, terwijl landbouwwerkzaamheden wel beschermde 
soorten kunnen verstoren.“ Een deel van deze frustraties kan worden verklaard door het feit dat 
boeren in de meeste gevallen niet eens zorgplicht hebben. Hierdoor gaan de geïnterviewden 
twijfelen aan het nut van het strikt naleven van de Flora- en faunawet. Dr. Sanders noemt het 
agrarische gebied qua natuurwetgeving een niemandsland. Er is geen gedragscode terwijl er wel 
beschermde soorten voorkomen. Dit wordt ook bevestigd door professor Bastmeijer. 

Belangrijkste knelpunten 

Gebrekkige kennis 
Uit de interviews kwam naar voren dat de geïnterviewden in de meeste gevallen zelf van mening zijn 
over voldoende kennis te beschikken om de wet correct te implementeren. Na afloop van de 
interviews was het echter duidelijk dat dit niet altijd het geval is. Vooral specialistische kennis 
ontbreekt vaak bij beheerders of binnen een organisatie, hoewel de geïnterviewden dit niet specifiek 
benoemden. Deze specifieke kennis omvat onder meer  de kennis over “moeilijke soorten”, dus over 
soorten waarvan de aanwezigheid lastig te bepalen is zoals vleermuizen en modderkruipers. Veel 
geïnterviewden oordeelden dat ze zelf in staat waren de aanwezigheid van deze soorten vast te 
stellen, terwijl dan duidelijk werd dat ze hier niet voldoende kennis voor hadden. Ook het  treffen 
van voorzorgsmaatregelen geeft aan dat er kennisleemtes bestaan bij beheerders. Met deze 
voorzorgsmaatregelen wordt getracht de “moeilijke soorten” te beschermen door grotere of meer 
gebieden met rust te laten omdat niet exact bekend is of deze soort daadwerkelijk aanwezig is. 
Expert Theo Schuurmans voegde hieraan de moeilijk zichtbare soorten toe, zoals vleermuizen, 
slakken en vissen. Deze worden door beheerders vaak over het hoofd gezien omdat ze minder 
bekend zijn.  
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Interpretatie 
Zoals al eerder genoemd wordt de wet vaak door geïnterviewden naar eigen inzicht gebruikt en 
bestaan er verschillende interpretaties. Deze verschillen worden vooral veroorzaakt door gebrekkige 
kennis, de onduidelijke formulering van de wet en de striktheid van de wet. Dit kan ook worden 
onderbouwd met het feit dat ongeveer een derde van de geïnterviewden van Staatsbosbeheer vindt 
dat de Flora- en faunawet of de gedragscode onduidelijk is geformuleerd.  

De verschillende interpretaties kwamen in de interviews vooral naar voren in het gebruik van 
de gedragscodes, omdat deze specifiek zijn gericht op het praktisch beheer. Zo wordt de gedragscode 
bosbeheer door sommigen als erg duidelijk gezien, terwijl de gedragscode natuurbeheer minder 
duidelijk wordt gevonden. Dit wordt zowel positief als negatief ervaren, sommige geïnterviewden 
waarderen het feit dat een gedragscode duidelijk omschrijft wat toegestaan is, zoals bij zorgvuldig 
bosbeheer. Terwijl anderen liever met een gedragscode werken die ruimte laat voor eigen 
interpretatie, zoals de gedragscode natuurbeheer. Verder zijn er veel gedragscodes in omloop, ook 
doordat sommige partijen zoals gemeentes hun eigen gedragscode hanteren. Dit zorgt soms voor 
verwarring. Daarnaast is het ook lang niet altijd duidelijk in hoeverre de eigen gedragscodes door het 
ministerie goedgekeurd zijn, af en toe ontstaat het idee dat de gedragscodes een zekere 
vrijblijvendheid met zich meebrengen in vergelijking met de Flora- en faunawet. 

Een belangrijke misinterpretatie uit de gedragscode die gesignaleerd is heeft betrekking op 
de maai- en kapdata uit de gedragscode natuurbeheer. Zo merkten we bijvoorbeeld dat veel 
geïnterviewden holenbomen buiten het broedseizoen niet als beschermd beschouwen. Het bleek dat 
de ‘voorkeursperiode’ voor werkzaamheden soms gezien wordt als een periode waarin geen 
onderzoek nodig is voor kappen en maaien. Uit de interviews kwam naar voren dat geïnterviewden 
de ‘voorkeursperiode’ zien als een mogelijkheid om alle werkzaamheden uit te voeren, terwijl de 
zorgplicht altijd in acht genomen moet worden. Het opgestelde stroomschema biedt hierover meer 
duidelijkheid aan de beheerders.  

Conflicterende belangen 
Een terugkomend probleem dat naar voren kwam in veel interviews is de afweging die gemaakt 
moet worden als de veiligheid van bezoekers wordt bedreigd door een holenboom. Veel 
geïnterviewden stellen de veiligheid van de bezoekers voorop en nemen maatregelen waardoor de 
naleving van de Flora- en faunawet op de tweede plaats komt. Hierdoor denken geïnterviewden vaak 
genoodzaakt te zijn om de Flora- en faunawet te overtreden. Er worden wel creatieve oplossingen 
bedacht zoals het kandelaberen van bomen, maar hierbij vinden echter nog vaak verstoringen plaats 
van beschermde soorten. Opties als het tijdelijk afsluiten van paden worden vaak niet als wenselijk 
ervaren, terwijl op deze manier de Flora- en faunawet wel correct wordt nageleefd. Er zijn natuurlijk 
ook situaties waarbij het zeer lastig is om zowel met de veiligheid van de bezoekers als de naleving 
van de Flora- en faunawet rekening te houden. Wanneer dit niet het geval is zouden beheerders 
echter vaker een betere afweging moeten maken en andere oplossingen overwegen. 

Ook hebben we het idee dat voor sommige organisaties die houtproductie als doel hebben er 
soms een belangenverstrengeling plaatsvindt. Uit de interviews kwam naar voren dat er bij sommige 
organisaties regelmatig zomervellingen in het broedseizoen gedaan. Wat hierbij specifiek opviel, was 
dat er niet altijd zorgvuldig werd omgegaan met ongemarkeerde beschermde gevallen die dan 
ontdekt werden. 

Een ander conflicterend punt is dat de geïnterviewden het idee hebben dat de praktische 
toepassing van de Flora- en faunawet vooral is gericht op het beschermen van individuen, terwijl het 
uiteindelijke doel van de wetgeving het beschermen van soorten is. Bij de geïnterviewden bestaat 
vaak onduidelijkheid over of de habitat of een individueel prioriteit krijgt in de bescherming. Hoewel  
hiervoor in de gedragscodes richtlijnen zijn opgesteld, het populatiebelang gaat voor het belang van 
een individu, blijkt dit nog steeds breed te leven onder beheerders. 

Ten slotte zeiden de geïnterviewden vaak conflicten in het praktisch beheer volgens de Flora- 
en faunawet tegen te komen en dan vooral tussen het beheer van verschillende soorten. Als een 
vorm van beheer nodig is voor het behoud van de ene soort, maar schadelijk voor een ander, weten 
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veel geïnterviewden niet hoe ze moeten handelen. Een voorbeeld hiervan is het beheer in natte 
graslanden. Hierbij hebben we vaak de klacht gehoord dat er nauwelijks gemaaid kan worden, omdat 
het buiten het broedseizoen te nat is (wat de grond schaadt en daardoor slecht is voor diverse 
soorten). Binnen het broedseizoen conflicteert het beheer met de Flora- en faunawet en schaadt het 
ook diverse soorten.  Uit dit voorbeeld wordt duidelijk dat het in sommige gevallen zeer lastig is, zo 
niet onmogelijk, om de complexiteit en de diversiteit van ecosystemen te omvatten en reguleren met 
wetgeving. 
 
Aanvraag van ontheffingen 
De aanvraag van ontheffingen wordt door veel organisaties als een tijdrovende en dure taak gezien. 
Een extra ergernis is het feit dat ontheffingsverleners niet altijd over de benodigde ecologische 
kennis beschikken. Doordat de procedure voor het aanvragen van een ontheffing veel moeite kost, 
zijn er geïnterviewden die het aanvragen van een ontheffing proberen te voorkomen door zoveel 
mogelijk met de gedragscode te werken. Er zijn ook voorbeelden bekend van een particulier die een 
dassenburcht vernielde zodat het ook niet nodig was om een ontheffing aan te vragen. In dergelijke 
gevallen werkt de wet dus averechts en worden soorten juist minder goed beschermd. De 
geïnterviewden gaven ook aan dat deze striktheid van de wet voor bepaalde partijen noodzakelijk 
kwaad is, omdat ze anders geen aandacht besteden aan natuurwaarden.  
 
Voorlichting 
Opmerkelijk is dat een vrij groot deel (30%) aangeeft dat er vooral voorlichting moet zijn bij anderen 
en niet zozeer binnen de eigen organisatie, hiervoor werden vaak boeren, pachters, particulieren en 
aannemers genoemd. De geïnterviewden zijn vaak van mening zijn dat ze zelf voldoende op de 
hoogte zijn, maar constateren wel problemen met betrekking tot de wet die door anderen 
veroorzaakt worden. Veel van de geïnterviewden stonden wel positief tegenover informatieavonden 
waar beheerders ervaringen kunnen uitwisselen. Advies inwinnen bij een expert is vooral relevant als 
er veel praktische zaken besproken worden. Dit werd echter ontkracht door Theo Schuurmans, die 
aangaf dat beheerders weinig geneigd zijn om bij te leren over beschermde poldervissen. 

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zou het goed zijn als de belangrijkste 
knelpunten, zoals hiervoor besproken, vooral aan bod zouden komen tijdens zulke 
informatieavonden. Het is echter de vraag of de beheerders deze knelpunten zelf onderkennen en 
ook willen onderkennen. Het gebrek aan kennis wordt bijvoorbeeld door geen enkele geïnterviewde 
als knelpunt gezien terwijl het wel een uitkomst is van dit onderzoek.  
 
Beperkingen van gebruikte methodes 
Een belangrijke kanttekening bij de analyse en interpretatie van dit onderzoek is het mogelijke 
testeffect dat is ontstaan bij het benaderen van organisaties. De organisaties kregen de kans om 
iemand naar voren te schuiven die wellicht niet representatief is voor een beheerder van die 
organisatie. We kunnen dit niet volledig uitsluiten, maar we gaven bij het benaderen duidelijk aan 
dat we op zoek zijn naar de mening en de ervaringen van beheerders. Hiermee gingen we ervan uit 
dat de benaderde organisaties over het algemeen de juiste persoon naar voren heeft geschoven, een 
beeld dat overigens ook werd bevestigd tijdens de interviews. Daarnaast vermoeden wij door het 
grote aantal geïnterviewden in dit onderzoek dat dit mogelijke testeffect verwaarloosbaar is. 
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Conclusies 
 
De conclusies die uit dit onderzoek voortkomen zijn hieronder puntsgewijs samengevat en 

onderverdeeld in de volgende domeinen: Kennis, Knelpunten en Voorlichting.  

Kennis  

 De Flora- en faunawet en gedragscodes worden door de meeste geïnterviewden dagelijks of 
wekelijks gebruikt en worden gezien als een belangrijk onderdeel van het werk. 

 Het overgrote deel van de geïnterviewden denkt veel inhoudelijke kennis te hebben van de 

Flora- en faunawet. Uit ons onderzoek is gebleken dat deze kennis niet bij alle 

geïnterviewden aanwezig is en dat sommige geïnterviewden hier dus een verkeerd beeld 

over hebben.  

Knelpunten 

 De belangrijkste algemene knelpunten: 
o De Flora- en faunawet wordt als te strikt gezien. 

o De Flora- en faunawet wordt als onwerkbaar gezien, omdat deze te theoretisch is 

opgesteld. 

 De belangrijkste specifieke knelpunten: 

o Gebrek aan kennis van soorten. Hieronder vallen soorten die niet door de 

geïnterviewden worden opgemerkt, zoals vleermuizen, kevers, vissen en kleine 

planten. 

o Soorten die door de geïnterviewden als lastig worden ervaren, zoals roofvogels, 

weidevogels, vleermuizen, reptielen en dassen.  

o Status van de gedragscode. Het is veel geïnterviewden niet duidelijk welke relatie de 

gedragscode heeft tot de wet. Dit leidt ertoe dat in de voorkeursperiode niet altijd 

aan alle verplichtingen voldaan wordt. Bijna alle geïnterviewden gebruiken de 

gedragscode wel strikt in de kwetsbare periode. 

o Conflicterende belangen. De geïnterviewden hebben moeite met de afweging tussen 

de bescherming van een individu en het beheer van een soort. Ook het conflict 

tussen algemeen belang (bijvoorbeeld veiligheid) en de Flora- en faunawet is een 

knelpunt. Bovendien bestaat er onduidelijkheid over welke soort voorrang heeft als 

twee beschermde soorten conflicterend beheer nodig hebben.  

o Handhaving. Het blijkt dat maar bij enkele geïnterviewden controle op de naleving 

van de Flora- en faunawet door overheidsinstanties plaatsvindt. De geïnterviewden 

stellen dat er vooral problemen zijn met de naleving van de Flora- en faunawet bij 

boeren, pachters en aannemers.  

o Natte graslanden. De geïnterviewden ervaren hier problemen met maaien. Er kan 

soms nauwelijks gemaaid worden, omdat het buiten het broedseizoen te nat is en 

binnen het broedseizoen conflicteert met de Flora- en faunawet. 

o Ruimtelijke ontwikkelingen. Uit ons onderzoek bleek dat in de meeste 

natuurgebieden ruimtelijke ontwikkelingen of grootschalige werkzaamheden 

voorkomen. De geïnterviewden geven aan dat procedures rondom het uitvoeren van 

onderzoek en het aanvragen van ontheffingen erg veel tijd kosten. Dit maakt de 

werkbaarheid met de Flora- en faunawet voor veel geïnterviewden lastig. 
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Voorlichting 

 Meer dan de helft van de geïnterviewden geeft aan dat er binnen het werk aandacht is voor 
het vergroten van kennis over de Flora- en faunawet. 

 Voor externe cursussen is weinig animo, maar het uitwisselen van praktische ervaringen zien 
geïnterviewden over het algemeen als zeer positief. 
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Aanbevelingen 
 
Voor natuurbeheerders 
In het onderzoek zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die voor een deel van de beheerders 
voor knelpunten zorgen. Hieronder staan een aantal adviespunten die beheerders kunnen helpen bij 
de implementatie van de Flora- en faunawet in het dagelijks beheer.  
 
Vergroten kennis  

- Uit het onderzoek kwam naar voren dat er onderdelen van de wet en de gedragscode zijn die 
op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, zoals de voorkeursperiode voor maaien 
en kappen. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen en eventuele problemen te 
voorkomen zou het volgen van een cursus uitkomst kunnen bieden.  

- Van moeilijk te inventariseren of moeilijk herkenbare soorten is soms te weinig bekend bij de 
beheerders om goed te kunnen inventariseren. Voor grotere organisaties is het daarom 
raadzaam om een persoon hierover beter op te leiden, bijvoorbeeld per regio één persoon. 
Op termijn kan dit in kosten schelen want er het is dan niet nodig om dure specialisten of 
adviesbureaus in te huren. 

- Bij het maken van beslissingen met betrekking tot vleermuizen, weidevogels en andere 
lastige soorten is het verstandig om beschikbare beslisbomen na te lopen. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Ecolink Stroomschema Maaibeheer in Weidevogelgrasland. 
 

Vergroten samenwerking 

- Het komt voor dat er onduidelijkheden zijn tussen beheerders, aannemers, boeren en 
particulieren. We raden aan om een bijeenkomst te organiseren voor verschillende partijen, 
waarbij de belangrijkste knelpunten besproken worden en een gezamenlijke oplossing wordt 
nagestreefd. Door elkaar meer te betrekken en op de hoogte te houden van beslissingen en 
voortgang kan onbegrip worden voorkomen.  

- Het toepassen van data uit de gedragscodes wordt door enkele natuurbeheerders op 
verschillende manieren geïnterpreteerd waardoor verwarring ontstaat. Door hierover meer 
met collega’s te communiceren zouden eventuele problemen kunnen worden voorkomen.   

- Soorten en soortgroepen zoals roofvogels, weidevogels, vleermuizen, reptielen en dassen 
worden vaak ervaren als lastig in het beheer en zijn daarmee interessant als onderwerpen 
voor uitwisseling van ervaringen. 

 
Beheer 

- Bij zomervellingen dient het uitvoerend personeel extra alert te zijn omdat de kans groot is 
dat beschermde broedvogels aangetroffen worden. 

- Om vertragingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en grootschalige werkzaamheden tegen te 
gaan is het essentieel dat er op tijd wordt begonnen met het inventariseren en aanvragen 
van eventuele ontheffingen. De procedure voor het aanvragen van ontheffingen en het 
onderzoek kosten over het algemeen veel tijd.  

- Om te voorkomen dat tijdens het maaien weidevogelkuikens worden verstoord, is het aan te 
raden om in stroken te maaien, zodat de kuikens op tijd weg kunnen. Idealiter wordt de 
laatste strook de volgend dag pas gemaaid. Ook het van binnen naar buiten maaien is een 
goede optie om verstoringen te voorkomen. 

- In de voorkeursperiodes van de gedragscodes werken is een goede optie, het is echter wel 
belangrijk dat er goed gelet wordt op soorten en nesten die het hele jaar beschermd zijn.  
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Appendices 

Appendix A. Diepte-interview 

 
Opening 
1.  Handdruk + voorstellen 
2.  Tijdaanduiding  
3.  Opnamen maken ok? 
4.  Introductiepraatje --> waar werkt de beheerder aan mee? --> uitleg ACT, wat doen we? 
5.  Introductie gebied --> oppervlakte en type gebied + werkzaamheden/beheer beheerder 
  
 
Flora- en faunawet 
6.  Wat weet u van de inhoud van de Flora- en faunawet? En heeft u vaak met deze wet te 

maken? (als er al over de kennis van de wet is gepraat, dan dit punt gebruiken om even te 
herhalen) 

 
7.  Wie binnen uw organisatie heeft het meeste te maken met de Flora- en faunawet? Is 

iedereen op de hoogte? 
 
8.  Welke ervaringen heeft u met de wet en hoe gaat u daar mee om? (heb je als interviewer de 

indruk dat de beheerder de wet omzeilt? Niet specifiek naar vragen! ) 
 
9.  Is de wet goed na te leven?  

a.  Zijn er specifieke delen van de wet die moeilijk na te leven zijn? 
 

10.  Wat zou u anders willen zien aan de Flora- en faunawet? --> knelpunten, voorbeelden, 
overtredingen, suggesties 

 
11.  Zijn er specifieke plant- en diersoorten (bijv. vleermuizen, spechten, orchideeën) waar u mee 

te maken heeft betreffende de Flora- en faunawet? 
 a.  Wat zijn de verschillen in toepasbaarheid per diergroep/plantengroep? 
 b.  Zijn er specialisten voor bepaalde diergroepen/plantengroepen binnen jullie 

organisatie? 
 
12.  Alleen vragen als de situatie daar naar staat:  Wordt een eventuele overtreding opgemerkt? 

Is daar controle over?  
 
13.  Zijn er ook ruimtelijke ontwikkelingen op uw terrein? Speelt de Flora- en faunawet hierin 

een rol? Welke? 
a.  Ja: Is de rol van de Flora- en faunawet anders bij ruimtelijke ontwikkelingen(niet-

bestendig beheer) dan bij beheersingrepen(bestendig beheer)? 
b.  Nee: Flora- en faunawet speelt geen rol-->Hoe wordt het dan aangepakt? 
 

14.  Is er controle van de overheid op de naleving van de Flora- en faunawet? 
 a. Zo ja, hoe vaak en op welke momenten gebeurt dit? 
 
Gedragscode 
15. Bent u bekend met de gedragscode? (als gedragscode nog niet is genoemd) 
 a. Nee: Korte uitleg, verder vragen bij ‘ja’als er een lampje gaat branden bij beheerder. 
 b. Ja: Welke gedragscode gebruikt u? 
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Hoe vaak en in welke gevallen gebruikt u deze gedragscode? (vraag om eventueel terug te koppelen) 
Hoe ervaart u het gebruik van de gedragscode? 
Wordt de gedragscode altijd strikt gevolgd? (inschatten per situatie of je deze vraag kan stellen) 
Hoe zou u de gedragscode anders willen zien? 
 
Mening over wet (om terug te koppelen) 
16. Hoe zouden de Flora- en faunawet en de Gedragscode beter in de praktijk kunnen worden 

toegepast? 
 
17.  Denkt u dat lezingen/workshops/cursussen een rol kunnen spelen om het gebruik van de 

Flora- en faunawet in uw gebied te versoepelen? 
a. Ja: Welke informatie zou u willen zien? 
b. Nee: Waarom niet en wat zou een beter alternatief zijn?   
 

18. Van wie zou u deze informatie willen krijgen? Is een ecologisch adviesbureau daarvoor 
bijvoorbeeld een optie? 

 
Afsluiting: 
19. Zijn er verder nog punten die u zelf wilt toevoegen over dit onderwerp die we nog niet 

hebben besproken? Of zijn er nog dingen die u wilt verduidelijken of toe wilt voegen aan uw 
antwoorden? 

 
20. Is het onderwerp Flora- en faunawet iets wat vaker bij u ter tafel is gekomen? Vond u dit 

onderzoek relevant? 
 
21. Heeft u interesse in ons eindproduct? --> resultaten van de interviews (grafiekjes, ppt etc.) 
 
22. Bedank geïnterviewde, schud de handen, mogen we contact opnemen als er nog 
vragen/onduidelijkheden zijn? 
 
Legenda: 
Onderlijnd=Vragen die we aan beheerders stellen (de interviewer kan de vraag anders formuleren) 
Schuin=Eventuele verdere opmerkingen/verdiepingen bij vragen. Of punten/vragen die alleen 
genoemd/gesteld moeten worden als de situatie er naar staat (staat aangegeven in de tekst). 
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Appendix B. Telefooninterview 

 
Opening  

 voorstellen 

 Korte introductie (ACT,  waar werkt de beheerder aan mee?) 

 Tijdaanduiding (half uur) 

 Opnamen maken ok? 

 Noteren naam, organisatie, terreinen in beheer 
 

Gebied en Beheer 
1. Wat voor type terrein beheert u? droog/nat, weide/bos/enz 
2. Hoe groot is uw gebied? In ha 
3. Wat voor beheer wordt er veel in uw terreinen uitgevoerd? maaien/kappen enz, door 

boeren/aannemers? 
 
Knelpunten 

4. Hoe vaak heeft u met de Flora en Faunawet te maken in het beheer?  
Dagelijks , wekelijks, maandelijks, aantal keer per jaar, nooit.  

5. Wat zou u anders willen zien in de Flora- en faunawet? 
6. Zijn er specifieke delen van de wet die moeilijk na te leven zijn? Heeft u specifieke negatieve 

of positieve ervaringen met de wet? 
7. Wordt er voor kappen of snoeien gekeken of er holtes zijn? Als er holtes zijn, worden deze 

bomen gespaard of wordt er verder onderzoek gedaan? 
Snoeien of Kandelaberen is afzagen van alle zijtakken totdat vrijwel alleen de stam over is. 

8. Houdt u zich altijd aan de richtlijnen qua data voor maaien of kappen? Wat voor onderzoek 
vindt er plaats als het beheer toch eerder of later uitgevoerd wordt? 

9. Merkt u verschillen in toepasbaarheid tussen bepaalde type natuur? Of dier- en 
plantgroepen? 
Verwachte probleemgevallen: holle bomen en vleermuizen, roofvogelnesten (horsten), 
weidevogels. Inventariseer of ze de gedragscode bosbeheer veel gebruiken 

10.  Vinden er ‘regelmatig’ grootschalige werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen plaats? 
Wat voor onderzoek wordt er vooraf gedaan? Hoe lang van tevoren plant u zulke 
werkzaamheden? (tabelsoorten) 

11. Wordt u ooit gecontroleerd  door een overheidsinstantie op het naleven?  
Nooit, 1x per jaar, wekelijks. 
Wie controleert er dan? 

12. Wordt er soepel of strikt gecontroleerd?   
 

Kennis van de wet 

13. Weet u welke soorten in de wet zijn opgenomen? Met welke soorten komt uzelf het meest in 
aanraking. ( 1. Geen inhoudelijke kennis. 5. Veel inhoudelijke kennis)  

14. Weet u waar die beschermde soorten voorkomen? ja/soms/nee 
15. Ook van moeilijke soorten als vleermuizen, boommarters, modderkruipers? In natte 

gebieden: korfslakken, waterspitsmuizen? ja/soms/nee 
16. Door wie worden de soorten geïnventariseerd? Zelf, vrijwilligers of adviesbureau  
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Gedragscode 

17. Welke gedragscode gebruikt u? goedgekeurd zelf opgesteld of geen?  
Ter info: verschil tussen zelf bedachte gedragscode (= niet geldig) en goedgekeurde 
gedragscode. 
Welke standaard gedragscode (natuurbeheer, waterschappen, bosbouw). 

18. Wordt de Checklist Natuurbeheer ondertekent door uitvoerders? 
Info: Volgens de gedragscode moet deze getekend zijn door de uitvoerder. Daarnaast moet 
de gedragscode zelf aanwezig zijn in de auto tijdens uitvoeringen van het beheer. 
 

Voorlichting    
19. Wordt er wel eens aan voorlichting gedaan? Update, voorlichting voor nieuwe mensen etc.  
20. Word de Flora- en faunawet beter nageleefd als er meer voorlichting zou zijn?  
21. Zou u geïnteresseerd zijn in het geven van voorlichting aan of het delen van ervaringen met 

andere organisaties? 
Dit als ze zelf aangeven voldoende kennis te hebben maar andere organisaties niet 

22. Welke informatie denkt u dat het belangrijkst is om over te brengen in voorlichting?  
23. Welke vorm van voorlichting is volgens u het meest effectief?  

Vb. Lezingen, workshops, cursussen, stroomschema’s, op eigen locatie, eigen suggesties  
 
Afsluiting:  

24. Zijn er verder nog punten die u zelf wilt toevoegen over dit onderwerp die we nog niet 
hebben besproken? 

25. Heeft u interesse in ons eindproduct? --> resultaten van de interviews (grafiekjes, ppt etc.) en 
wilt u de notulen nog teruglezen? mogen we contact opnemen als er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn? 
 

 Heeft u nog tips voor andere beheerders die we zouden kunnen benaderen? 
 

Hartelijk dank 
 
Duur van het gesprek: 
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Appendix C. Conceptualisatie Telefooninterviews 

 
Per onderzoeksvraag zijn de te meten concepten weergegeven. Ook is weergegeven welke vraag de 
informatie op gaat leveren om het te meten concept mee vast te stellen. 
 
Hoofdvraag: Hoe gaan terreinbeherende organisaties om met de Flora- en faunawet? 
 
1. Welke kennis hebben terreinbeheerders over de Flora- en faunawet? 
 a. Zijn de terreinbeheerders op de hoogte van de Flora- en faunawet? 
Concept: in hoeverre is een beheerder op de hoogte zijn van de Flora- en faunawet 
Complementair met welke kennis ontbreekt. 
Vraag 13 t/m 17 leveren informatie op over welke soorten de beheerder weet, of hij/zij weet waar 
deze voorkomen. Vraag 7 t/m 9 leveren de informatie of hij/zij weet wanneer verder onderzoek 
noodzakelijk is. 
 
 b. Welke kennis ontbreekt er? 
Concept: ontbrekende kennis in de perceptie van geïnterviewde 
Kennis kan gaan over welke soorten, data voor beheer, terminologie etc. 
Vraag 13 t/m 17 leveren informatie op over welke soorten de beheerder weet, of hij/zij weet waar 
deze voorkomen. Vraag 7 t/m 10 leveren de informatie of hij/zij weet wanneer verder onderzoek 
noodzakelijk is. 
 
2. Welke visie hebben terreinbeheerders over de Flora- en faunawet en het aansluitende beleid? 
Concept: visie over de Flora- en faunawet. 
Vraag 5 en 6, eventueel aangevuld andere vragen over knelpunten (7 t/m 10) en vraag 24. 
 
a. Wat zouden natuurbeheerders anders willen zien in het beleid rondom de Flora- en faunawet? 
Concept: door beheerder gewenste veranderingen in de Flora- en faunawet  

Vraag 4 en 5, evt. vraag 24 

 
3. Welke knelpunten ondervinden terreinbeheerders bij de implementatie van de Flora- en 
faunawet? 
a. Tegen welke knelpunten lopen terrein beheerders het vaakst tegen aan? 
Concept: Het aantal interviews waarin een bepaald knelpunt genoemd wordt. 
Vraag 9. 
 
 b. Zijn er verschillende knelpunten voor verschillende typen terreinen?  
Concept: knelpunten bij het toepassen van de Flora- en faunawet  in de bedrijfsvoering, in de 
perceptie van beheerders. Concept: verschillende type terreinen. Daarbij onderscheiden wij 
landschapstypen, provincie, grootte van het terrein en  grootte van de terreinbeherende organisatie. 
Vraag 6 t/m 10. Door deze vragen te noemen krijgen wij verschillende voorbeelden te horen van 
knelpunten. Ook vraag 17 en 18 voor naleving gedragscodes. 
Vraag 1 & 2 voor verschillende terreintypen. 
 
c. Zijn er specifieke regels of bepaalde onderdelen van de wet die vaak resulteren in knelpunten voor 
terreinbeheerders?  
Concept: specifieke onderdelen van de Flora- en faunawet . Dat kan zijn in bepaalde tijden van het 
jaar, voor bepaalde soortgroepen of interactie met bepaalde belangengroepen in de omgeving. 
Vraag 6 t/m 10. Door deze vragen te noemen krijgen wij verschillende voorbeelden te horen van 
knelpunten.  Ook vraag 17 en 18 voor naleving gedragscodes. 
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4. Hoe wordt de Flora- en faunawet nageleefd door terreinbeheerders? 
 a. Wordt de Flora- en faunawet regelmatig overtreden door terreinbeheerders? 
Concept: regelmaat waarbij handelingen voorkomen  waarbij het lastig is de wet correct uit te 
voeren in de perceptie van de beheerder 
Vraag 6 t/m 10. Door deze vragen te noemen krijgen wij verschillende voorbeelden te horen van 
knelpunten. Ook vraag 17 en 18 voor naleving gedragscodes. 
Vraag 3 voor beheer. Met informatie over het gevoerde beheer en een beschrijving van 
voorkomende knelpunten kunnen wij een inschatting maken van de regelmaat waarbij verschillende 
knelpunten voorkomen. 
 
 b. Zijn er bepaalde categorieën/handelingen waarbij de wet vaak wordt overtreden? 
Concept: handelingen waarbij het lastig is de wet correct uit te voeren in de perceptie van de 
beheerder 
Vraag 6 t/m 10. Door deze vragen te noemen krijgen wij verschillende voorbeelden te horen van 
knelpunten. Ook vraag 17 en 18 voor naleving gedragscodes. 
 
c. Is er controle op de naleving van de wet? 
Concept: concreet, het aantal keer per jaar dat de overheid controleert of een beheerder de Flora- 
en Faunawet nageleefd. 
Vraag 11 en 12. 
 
5. Hoe kijken terreinbeheerders tegen voorlichting aan? 
a. Hebben beheerders behoefte aan voorlichting? 
Concept: mening van beheerders of voorlichting de naleving van de wet verbeterd. 
Vraag 20. 
 
b. Op welke manier zouden terreinbeheerders voorgelicht willen worden waardoor naleving van de 
Flora- en faunawet eenvoudiger wordt? 
Concept: door beheerders gewenste manier van voorlichting over knelpunten en het correct naleven 
van de Flora- en faunawet  in lastige situaties. 
Vragen kopje voorlichting 19 t/m 23. 
 
Vraag 25 is voor eventuele terugkoppeling van de resultaten. 
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Appendix D. Knelpunten 

 
Tabel 1. Overzicht knelpunten per organisatiecategorie 

 1. 2a. 2b. 2c. 2d. 3. 4. 5. 6. 7. Totaal 

Natuurmonumenten 1 0 3 0 5 1 0 0 2 0 12 

Staatsbosbeheer 3 5 5 2 7 3 2 5 2 1 36 

De Landschappen 2 0 2 1 4 1 1 2 3 1 17 

De Bosgroepen 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 7 

Overige 1 0 4 0 3 0 0 1 0 1 10 

Totaal  7 6 18 4 23 7 6 9 9 4 93 

 
Tabel 2. Overzicht knelpunten per landschapscategorie 

 1. 2a. 2b. 2c. 2d. 3. 4. 5. 6. 7. Totaal 

Zand/laag 1 0 3 0 5 1 0 0 2 0 12 

Laag 4 2 4 1 6 0 1 3 3 2 26 

Duin 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 8 

Zand/heuvel 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 

Rivier 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 5 

Zand/rivier 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

Zand 2 3 5 1 10 3 3 4 3 1 35 

Totaal 7 6 18 4 23 7 6 9 9 4 93 

 
 
Tabel 3. Overzicht knelpunten per functiecategorie 

 1. 2a. 2b. 2c. 2d. 3. 4. 5. 6. 7. Totaal 

Boswachter/beheerder 6 5 13 4 16 6 3 6 5 3 67 

Adviseur ecologie 0 0 3 0 3 1 2 2 2 0 13 

Management 1 0 2 0 2 0 0 1 2 1 9 

Beleidsmedewerker 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 4 

Totaal 7 6 18 4 23 7 6 9 9 4 93 

 

 

 
 


