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Inleiding
Deze leidraad is van toepassing op de uitvoering van werkzaamheden in de gemeentelijke
groenvoorzieningen. Het betreft de uitwerking van het beheer in het kader van de Flora- en faunawet.
De Flora- en faunawet is sinds 2002 van toepassing. Het is een kaderwet betreffende de duurzame
instandhouding van wilde planten en dieren in Nederland.
Handelen volgens deze leidraad draagt bij aan de verankering van de Flora- en faunawet in het
gemeentelijke beleid en de besluitvorming over beheer. Door te handelen volgens de gedragscodes
bestendig beheer, behorende bij deze leidraad, wordt schade aan de lokale populaties van
beschermde dieren en planten voorkomen of tot een minimum beperkt. Handelen volgens deze
gedragscodes is vereist indien (mogelijk) beschermde soorten voorkomen in de gemeentelijke
groenvoorzieningen en onderhoudswerkzaamheden plaats gaan vinden.
Door te handelen volgens de leidraad en gedragscodes wordt op een juiste wijze invulling gegeven
aan de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en faunawet en wordt invulling gegeven aan de
vereisten voor vrijstelling van de ontheffingsplicht in het kader van bestendig beheer.
De leidraad geeft invulling aan de verantwoordelijkheden van de gemeente in beleid, planvorming,
voorbereiding, directievoering, monitoring en evaluatie van werkzaamheden in het kader van beheer.
De gedragscode geeft invulling aan de verplichtingen van uitvoerder van de
onderhoudswerkzaamheden in het kader van bestendig beheer. Toepassing van beide stukken
betekent efficiënte en volledige dekkende uitwerking van de zorgplicht Flora- en faunawet en een
juiste grond voor vrijstelling van de ontheffingsplicht in het kader van bestendig beheer door het
ministerie van LNV.
Dit document is uitgewerkt volgens de modelleidraad van Stadswerk en de VHG naar de specifieke
situatie in de gemeente Den Helder.
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1 Kader
1.1 Soortbescherming
Iedere Nederlander heeft een algemene zorgplicht aangaande de bescherming en instandhouding van
wilde flora en fauna. Dit geldt voor alle soorten en specifiek voor beschermde soorten zoals verwoord
in de Flora- en faunawet. Voor beschermde planten en dieren heeft het ministerie van LNV in februari
2005 een opdeling gemaakt. Er zijn naast de lijst beschermde vogels, drie groepen vastgesteld met
verschillende beschermingsgraad. Per groep is aangegeven welke acties er moeten plaatsvinden om
het beheer van het leefgebied van de soort af te stemmen in relatie tot de wet.

Overzicht beschermde status Flora en Fauna in Nederland
Niet beschermd (met name flora) => algemene zorgplicht
Beschermd (met name fauna)
* tabel 1: Algemene soorten
* tabel 2: Overige soorten
* tabel 3: Specifieke soorten
* vogels

=> algemene zorgplicht
=> gedragscode
=> gedragscode, behoudens verontrusting
=> gedragscode

De algemene beschermde soorten uit tabel 1 zijn vrijgesteld van specifieke maatregelen ter
bescherming indien het om bestendig beheer gaat. Voor deze soorten geldt evenals bij de niet
beschermde soorten de algemene zorgplicht en een vrijstelling indien er sprake is van bestendig
beheer.
Onder de juridisch zwaarder beschermde soorten vallen de soorten uit tabel 2 en 3 en de vogels.
Naast de beschermde soorten bestaan er ook Rode lijst-soorten. Dit zijn soorten die bedreigd of
kwetsbaar zijn of sterk achteruit zijn gegaan in aantal. In de Flora- en faunawet zijn Rode lijst-soorten
niet gedefinieerd.
Er zijn twee procedures beschikbaar voor het afstemmen met de Flora- en faunawet. Deze zijn van
toepassing op de voorgenomen handelingen voor zowel ruimtelijke ontwikkeling, beheer en gebruik.
Deze procedures zijn:
• werken volgens een vastgestelde gedragscode;
• het aanvragen van een ontheffing.
Gedragscode
Een gedragscode is een branchegerichte werkinstructie voor het zorgvuldig handelen tijdens het
verrichten van bestendig beheer op plaatsen waar vaste rust- en verblijfsplaatsen zijn van
beschermde flora en fauna. Een door het ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode geldt voor
vijf jaar voor alle in de gedragscode beschreven beheercategorieën binnen de branche die de
gedragscode heeft opgesteld.
Bestendig beheer
Bestendig beheer betreft voortzetting van het (reguliere) onderhoud gericht op behoud van de
bestaande situatie. De werkzaamheden worden al langer op deze manier uitgevoerd en hebben
kennelijk niet verhinderd, of zelfs bijgedragen aan de vestiging van beschermde soorten in het gebied.
Voorbeelden van bestendig beheer zijn:
- jaarlijks maaien van een wegberm in een bepaalde periode;
- schoffelen van een heestervak;
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-

begeleidingssnoei in een laanbeplanting
uitmaaien van een sloot/slootoever in een bepaalde periode.

Voorbeelden van niet-bestendig beheer zijn:
- omvormen van een heestervak naar gazon;
- aanbrengen van beplanting in een grazige berm;
- kappen van een laanbeplanting;
- baggeren of dempen van een sloot.
Wanneer de gedragscode bestendig beheer wordt nageleefd hoeven betrokken partijen, indien er
sprake is van beschermde dier- en plantensoorten, geen ontheffingsaanvraag voor het beheer per
locatie aan te vragen bij het ministerie van LNV.
Ondanks het toepassen van een gedragscode blijft de juridisch beschermde status van soorten te
allen tijde gelden. Het bewust of onbewust verontrusten, beschadigen en/of doden van beschermde
flora en fauna kan tot vervolging leiden. In dergelijke gevallen gaat het om een
aansprakelijkheidskwestie waarbij in eerste instantie de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld.
Ontheffing
Indien er een ingreep moet plaatsvinden in een gebied waar beschermde soorten voorkomen en het
betreft maatregelen die niet onder bestendig beheer zijn onder te brengen, moet er per activiteit of
project een ontheffing bij het ministerie van LNV worden aangevraagd. Een dergelijke
ontheffingsaanvraag vereist een gedegen voorbereiding met onder meer ecologisch onderzoek en het
verkennen van alternatieven qua invulling van het werk versus de schade aan de aanwezige flora en
fauna. Een ontheffing geldt veelal voor één project en heeft een beperkte geldigheidsduur.
Voorbeelden van ontheffingsplichtige werkzaamheden zijn:
- kappen van een laanbeplanting;
- dempen van een sloot.
1.2 Gebiedsbescherming
De Flora- en faunawet is de nationale uitwerking van Europese regelgeving aangaande
soortbescherming. Het betreft in hoofdzaak de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Naast de Flora- en
faunawet is ook de Natuurbeschermingswet een nationale uitwerking van de genoemde Europese
regelgeving. Deze regelgeving is gericht op bescherming van soorten en hun leefomgeving. In het
kader van deze richtlijnen zijn in Nederland gebieden begrensd die speciale bescherming nodig
hebben als leefgebied van beschermde soorten. Een gemeente kan binnen haar grondgebied twee
typen gebieden onderscheiden met verschillende beschermingsgraad.

Overzicht beschermde status gebieden in Nederland
•

Nationaal/Europees beschermd (Natura 2000)
o Habitatrichtlijngebied (flora en fauna);
o Vogelrichtlijngebied (vogels)
o Wetlands (flora en fauna)
o Staatsnatuurmonumenten (flora en fauna)

•

Niet beschermd
o Geen bijzondere status;
o Bijzondere status (bijvoorbeeld ecologische hoofdstructuur, ecologische
verbindingszone, A-locatie bos, ganzenopvang)
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Van belang is dat binnen de beschermde gebieden het beheer van leefgebieden aangewezen voor
bepaalde soorten, gericht moet zijn op bescherming van deze soorten en behoud van aanwezige
kwaliteit en/of versterking hiervan. Er kunnen extra eisen gesteld zijn of worden aan het beheer die
wettelijk zijn ingebed. Deze inbedding kan direct in de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet
beschreven zijn of in bijvoorbeeld beleid en verordeningen van gemeenten.

2 Uitwerking
2.1 Opzet
De uitwerking van soortbescherming en gebiedsbescherming is in deze leidraad als volgt:

Flora- en Faunawet

Leidraad Flora- en faunawet
Gebruik

Beheer

Ruimtelijke
ontwikkeling

Niet bestendig

Bestendig

Ontheffingsplicht

Vrijstelling
ontheffingsplicht

Flora- en fauna
toets

Gedragscode(s)
branchegericht

De leidraad is uitgewerkt voor bestendig beheer en onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen.

2.2 Onderdelen leidraad
De uitvoering van handelingen op basis van de gedragscodes bestendig beheer groenvoorzieningen,
behorende bij deze leidraad, is van toepassing op de niet-beschermde gebieden. Voor de
beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) is van belang extra aandacht te besteden aan de
planvorming en voorbereiding van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Het opstellen van
specifieke beheerplannen voor Natura 2000-gebieden is een taak van de provincie.
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Het zwaartepunt bij de uitwerking van de leidraad ligt bij het beheerproces dat bestaat uit:
* Beleid
=> zonering gebieden en informatie soorten;
* Planvorming
=> beheerplan gemeentelijke groenvoorzieningen Flora- en faunawet;
* Voorbereiding
=> Checklist onderhoudscontract;
* Directievoering
=> Checklist handhaving onderhoudscontract;
* Monitoren en evaluatie
=> Registratie en terugmelding.
Stappenplan
Zorgvuldig handelen is een vereiste in het hele proces. In deze leidraad is invulling gegeven aan de
operationele aspecten van het beheer met de focus op de afstemming met de gedragscode:
Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen;
In dit kader zijn de volgende stappen nader uitgewerkt:
Informatie:
- Informatie over het voorkomen van vaste rust- en verblijfsplaatsen van soorten in relatie tot
specifieke soortbescherming;
- Beleidsregels voor soortbescherming in relatie tot het voorkomen van soorten.
Zonering:
- Document waaruit blijkt waar beschermde gebieden liggen (Europees/ nationaal beschermd,
regionaal of lokaal beschermd, niet beschermd);
- Beleidsregels voor de toepassing van gedragscodes;
- Beleidsregels voor de bescherming van de gebieden voor tien jaar, per vijf jaar monitoren.
Beheerplan:
- Beheerplan met daarin de gewenste maatregelen om de beheerdoelstelling te bereiken;
- Beheerdoelstelling getoetst aan (beeld-)kwaliteit, soortenbescherming en
gebiedsbescherming.
Voorbereiding:
- Checklist voor het handhaven van een onderhoudscontract inclusief toetscriteria waarin
opgenomen de gedragscodes bestendig beheer groenvoorziening gemeenten.
Directievoering:
- Checklist voor het handhaven van een onderhoudscontract inclusief toetscriteria waarin
opgenomen de gedragscode bestendig beheer groenvoorziening gemeenten.
Monitoren en evaluatie:
- Standaard methodiek voor:
o Registratie en terugmelding van gegevens ten aanzien van soorten en hun
bescherming bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden;
o Periodieke inventarisatie van gegevens van soorten en hun bescherming voor het
actueel houden van het beheerplan;
o Afhandeling met LNV van calamiteiten waardoor soortbescherming in gevaar is
gekomen.
2.3 Uitwerking stappenplan
De uitvoering van het hiervoor genoemde stappenplan is in deze leidraad, uit oogpunt van effectiviteit,
werkbaarheid en haalbaarheid, als volgt:
Informatie:
Om invulling te kunnen geven aan de soortbescherming dienen gegevens beschikbaar te zijn over het
voorkomen van soorten. In theorie zou dit betekenen dat van alle beschermde soorten juiste en
volledige data beschikbaar dienen te zijn. In de praktijk is dit niet haalbaar. Van belang is in eerste
instantie van de volgende soorten gegevens over het voorkomen beschikbaar dienen te zijn:

7

-

soorten waarvoor binnen de gemeente Habitatrichtlijn-, Vogelrichtlijn-, en
Natuurbeschermingswet gebied is aangewezen;
soorten van tabel 2 en 3 (focus op vaste rust- en verblijfsplaatsen);
vogelsoorten die niet algemeen voorkomen (zeldzame en schaarse soorten, SOVON 2002)
vogelsoorten met specifiek concentratiegedrag (broedkolonies, centrale rust- en
verblijfsplaats);

In samenwerking met de verschillende natuurgroepen uit de gemeente is een groot deel van de
benodigde informatie verzameld. Dit heeft geresulteerd in een tabel met het vóórkomen van de
beschermde soorten uit de flora-en faunawet en het vaststellen van de gebieden met waardevolle
flora en fauna (waarbij breder is gekeken dan alleen tabel 2 en 3 en zeldzame vogelsoorten).
Deze informatie wordt elke vier jaar geactualiseerd (in samenhang met de actualisatie van de
leidraad)
Zonering:
Voor de zonering is een overzichtskaart opgesteld. Op de gebiedenkaart voor gebiedsbescherming
zijn de volgende gebieden aangegeven:
• beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden);
• niet beschermde gebieden (overige gebieden);
• ‘Hot-spots’ (de waardevolle gebieden voor flora en fauna)
Deze kaart geeft in één oogopslag weer waar beperkingen liggen op de uitvoering van beheer en
onderhoud (Natura 2000), waar gewerkt kan worden conform een gedragscode (overige gebieden) en
waar aanvullende voorwaarden worden gesteld aan de uitvoering van beheer en onderhoud op basis
van een gedragscode (hot-spots).
Binnen de gemeentegrenzen kan in het gehele areaal van gemeentelijk groen gebruik gemaakt
worden van dezelfde gedragscode. Alle voorkomende beheergroepen zijn hierin benoemd.
Beleid op gebiedsniveau:
Voor de beschermde gebieden (Natura 2000) worden aanvullend op de soortbescherming regels
gesteld waarbinnen gewerkt mag worden. Dit betreft behoud of verbetering van het leefgebied van
soorten waarvoor gebieden zijn begrensd. Deze aanvullende regels worden door de provincie in een
beheerplan opgenomen (dit beheerplan moet nog opgesteld worden).
Voor de niet-beschermde gebieden zijn geen aanvullende regels op de soortbescherming
noodzakelijk.
De hotspots zijn de gebieden waar gestreefd wordt naar de aanwezigheid van specifiek beschermde
soorten. Deze gebieden bevinden zich vooral aan de randen van de bebouwde omgeving of in het
buitengebied. Voor deze doelstelling zijn in deze gebieden ook de functie en de inrichting geschikter
dan in de bebouwde omgeving met een hoge gebruiksdruk.
Voor de ‘hotspots’ wordt gestart met het opstellen van specifieke gebiedsgerichte beheerplannen
zodat de vóórkomende soorten beschermd worden. Daarnaast wordt per gebied gestreefd naar
specifieke soorten (doeltypen). Door de juiste soorten te kiezen kunnen andere soorten meeprofiteren
en kan er meer variatie ontstaan.
De beleidsregels voor informatie en zonering worden voor een periode van 10 jaar vastgesteld.
Hiermee kunnen trends in behoud en/of ontwikkeling van soorten en gebieden worden bepaald op
basis van jaarlijks operationeel monitoren (gekoppeld aan onderhoud) en vijfjaarlijks specifiek
monitoren (gekoppeld aan beheerdoelstellingen).
Beheerplan
De informatie en zonering dient als basis voor een (algemeen) beheerplan gemeentelijke
groenvoorzieningen Flora- en faunawet. Het beheerplan is het sturingsdocument voor de uitvoering
van onderhoud alsmede de soortbescherming en gebiedsbescherming. Het wordt aanbevolen het
beheerplan te schrijven voor een periode van vijf jaar. Deze periode is zowel voor het bereiken van
streefbeelden van groenvoorzieningen als ook voor het streven naar behoud en ontwikkeling van
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beschermde soorten en gebieden voldoen om resultaat van maatregelen te kunnen bereiken en
betrouwbare gegevens te verkrijgen uit monitoren.
Het beheerplan geeft in het kader van bestendig beheer inzicht in beheermaatregelen in relatie tot
risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna. Als uitgangspunt hiervoor dienen:
- beheergroepen;
- risico’s flora en fauna;
- maatregelen.
Beheergoepen
Op basis van gelijke kenmerken op beheerniveau zijn groepen van beplanting en vegetatie bepaald.
Deze categorieën zij zo bepaald dat ze de basis vormen voor zowel gelijksoortige
onderhoudsmaatregelen en in relatie staan met het algemeen voorkomen van flora en fauna.
De specifieke zaken met betrekking tot het voorkomen van flora en fauna, zoals in de ‘hot spotsgebieden’ zijn afzonderlijk vastgelegd (zie zonering). Voor deze locaties dienen in afwijking van het
reguliere beheer aanvullende voorwaarden voor beheer beschreven te worden (gebiedsgerichte
beheerplannen). Op basis hiervan kan bestendig beheer duurzaam worden uitgevoerd.
Planning beheerplannen:
Gebied:
Vlinderroutes: Coenraad Botstraat, Hendrik
Baskeweg, Zuiderhaaks, Vogelzand-Wierbalg,
Doorzwin-Malzwin, v.d. Vaartpark, Marsdiepstraat
enTexelstroomlaan-Waddenzeestraat
Fiets-en kanoroute
Linie
Parken: Rehorstpark, Quelderduijn
De Slenk
Mariëndal

Beheerplan:
Vlindervriendelijk openbaar groen
Den Helder
In voorbereiding
2011
2012
2013
2014

Risico’s flora en fauna
Om inzicht te krijgen in de risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna is een risicokalender
opgesteld. De kalender geeft per beheergroep de perioden weer waarin de kans op schade aan
bepaalde flora en fauna het grootste is. De uitwerking van onderhoudsplanningen in inzet van
materieel dient hierop afgestemd te worden (plan van aanpak volgens de gedragscode). Deze
risicokalender is in overleg met de natuurgroepen uit Den Helder opgesteld en is als bijlage bij de
leidraad gevoegd.
Maatregelen
De aard en de duur van onderhoudsmaatregelen kunnen bepalen of er verstoring van bijvoorbeeld
broedende vogels optreed. De beheerder kan in dit soort gevallen eisen stellen aan de inzet van
arbeid, materieel en de werkmethode zodat schade voorkomen kan worden. De opdrachtnemer dient
in zijn plan van aanpak aan te geven op welke wijze hij invulling geeft aan deze eisen. Het werk kan
hiermee doorgang vinden. Indien er voor aanvang van werkzaamheden nog geen beheerplan
beschikbaar is dienen de risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna in de overeenkomst
met de opdrachtnemer opgenomen te worden.
Voorbereiding, directievoering en monitoren en evaluatie
Voorbereiding, directievoering en monitoren en evaluatie zijn project- en contractgebonden
activiteiten. Dit betekent dat algemene checklisten voor deze onderdelen niet dekkend gemaakt
kunnen worden. Het beheerplan van een gebied voorziet in de basis voor het maken van checklisten
voor projecten en contracten, immers op basis van de uitwerking per beheercategorie/-groep kan
invulling worden gegeven aan de benodigde activiteiten voor de uitvoering. De opdrachtgever dient in
ieder geval zorg te dragen dat de uitgangspunten voor beheer in relatie met de Flora- en faunawet
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uitgewerkt worden in de werkprocedures voor werkvoorbereiding, directievoering en monitoren en
evaluatie.
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Bijlage 1 Gebiedenkaart Natura 2000
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Bijlage 2 Gebiedenkaart ‘hot spots’
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Bijlage 3
soorten tabel 2 aanwezigheid in de gemeente Den Helder
versie 23-08-2011
Nederlandse naam
Latijnse naam

Rode lijst
niet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zoogdieren
Damhert
Edelhert
Eekhoorn
Grijze zeehond
Grote (geelhals-, halsband-)
bosmuis
Steenmarter
Wild zwijn
Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander
Levendbarende hagedis
Dagvlinders
Moerasparelmoervlinder
Vals heideblauwtje
Vissen
Bermpje
Kleine modderkruiper
Meerval
Rivierdonderpad
Vaatplanten
Aangebrande orchis
Aapjesorchis
Beenbreek
Bergklokje
Bergnachtorchis
Bijenorchis
Blaasvaren
Blauwe zeedistel
Bleek bosvogeltje
Bokkenorchis

Dama dama
Cervus elaphus
Sciurus vulgaris
Halichoerus grypus

r

r

Apodemus flavicollis
Martes foina
Sus scrofa

r

Triturus alpestris
Lacerta vivipara

aanwezigheid
wel

kans

bron:
(websites, inventarisaties)
zoogdierenvereniging
zoogdierenvereniging
waarneming (LNH)
waarneming (LNH)
zoogdierenvereniging
zoogdierenvereniging
zoogdierenvereniging
ravon
ravon

Euphydryas aurinia
Lycaeides idas

r
r

Noemacheilus barbatulus
Cobitis taenia
Silurus glanis
Cottus gobio

vlindernet
vlindernet
ravon
waarneming (divers)
ravon
ravon

Orchis ustulata
Orchis simia
Narthecium ossifragum
Campanula rhomboidalis
Platanthera chlorantha
Ophrys apifera
Cystopteris fragilis
Eryngium maritimum
Cephalantera damasonium
Himantoglossum hircinum

r
r
r
r
r
r
r
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soortenbank
Nederlands soortenregister
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Brede orchis
Bruinrode wespenorchis
Daslook
Dennenorchis
Duitse gentiaan
Franjegentiaan
Geelgroene wespenorchis
Gele helmbloem
Gevlekte orchis
Groene nachtorchis
Groensteel
Grote keverorchis
Grote muggenorchis
Gulden sleutelbloem
Harlekijn
Herfstschroeforchis
Hondskruid
Honingorchis
Jeneverbes
Klein glaskruid
kleine keverorchis
kleine zonnedauw
klokjesgentiaan
kluwenklokje
koraalwortel
kruisbladgentiaan
lange ereprijs
lange zonnedauw
mannetjesorchis
maretak
moeraswespenorchis
muurbloem
parnassia
pijlscheefkelk/ ruige scheefkelk

60 poppenorchis

Dactylorhiza majalis majalis
Epipactis atrorubens
Allium ursinum
Goodyera repens
Gentianella germanica
Gentianella ciliata
Epipactis muelleri
Pseudofumaria lutea
Dactylorhiza maculata
Coeloglossum viride
Asplenium viride
Listera ovata
Gymnadenia conopsea
Primula veris
Orchis morio/ Anacamptis morio
Spiranthes spiralis
Anacamptis pyramidalis
Herminium monorchis
Juniperus communis
Parietaria judaica
Listera cordata
Drosera intermedia
Gentiana pneumonanthe
Campanula glomerata
Corallorhiza trifida
Gentiana cruciata
Veronica longifola
Drosera anglica
Orchis mascula
Viscum album
Epipactis palustris
Erysimum cheiri
Parnassia palustris
Arabis hirsuto sagittata
Aceras anthropophorum

r
r

r
r
r
r

natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
Floron
waarneming (dhr. Welgraven)
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
soortenregister
Floron
Floron
wilde-planten.nl

r

Floron

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

(anthropophora?)
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!

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

prachtklokje
purperorchis
rapunzelklokje
rechte driehoeksvaren
rietorchis
ronde zonnedauw
rood bosvogeltje
ruig klokje
schubvaren
slanke gentiaan
soldaatje
spaanse ruiter
steenanjer
steenbreekvaren
stengelloze sleutelbloem
stengelomvattend havikskruid
stijf hardgras
tongvaren
valkruid
veenmosorchis
veldgentiaan
veldsalie
vleeskleurige orchis
vliegenorchis
vogelnestje
voorjaarsadonis
wantsenorchis
waterdrieblad
weideklokje
welriekende nachtorchis
wilde gagel
wilde herfsttijloos
wilde kievitsbloem
wilde marjolein
wit bosvogeltje
witte muggenorchis

Campanula persicifolia
Orchis purpurea
Campanula rapunculus
Gymnocarpium robertianum
Dactylorhiza majalis praetermissa
Drosera rotundifolia
Cephalanthera rubra
Campanula trachelium
Ceterach officinarum
Gentianella amarella
Orchis militaris
Cirsium dissectum
Dianthus deltoides
Asplenium trichomanes
Primula vulgaris
Hieracium amplexicaule
Catapodium rigidum
Asplenium scolopendrium
Arnica montana
Hammarbya paludosa
Gentianella campestris
Salvia pratensis
Dactylorhiza incarnata
Ophrys insectifera
Neottia nidus-avis
Adonis vernalis
Orchis coriophora
Menyanthes trifoliata
Campanula patula
Platanthera bifolia
Myrica gale
Colchicum autumnale
Fritillaria meleagris
Origanum vulgare
Cephalanthera longifolia
Pseudorchis albida

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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wilde-planten.nl
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
soortenbank
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
Floron
Floron
soortenregister
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
soortenbank
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
waarneming (dhr. J. Welgraven)
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
soortenregister
Floron
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
natuuratlas Den Helder
natuuratlas Den Helder
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl
wilde-planten.nl

97 zinkviooltje
98 zomerklokje
99 zwartsteel Asplenium
Kevers
100 vliegend hert
Kreeftachtigen
101 rivierkreeft

Viola lutea calaminaria
Leucojum aestivum
adiantum-nigrum

r
r

Floron
wikipedia
natuuratlas Den Helder

Lucanus cervus

naturalis

Astacus astacus

Naturalis

soorten tabel 3 aanwezigheid in de gemeente Den Helder
(bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB)
versie 23-8-2011
Nederlandse naam

Rode
lijst

Latijnse naam

niet

1
2
3
4
5
6

Zoogdieren
Bevers
bever
Katachtigen
euraziatische lynx
wilde kat
Marterachtigen
das

boommarter
otter
Muizen en ratten
7 hamster (korenwolf)
Slaapmuizen
8 eikelmuis
9 hazelmuis
Spitsmuizen
10 veldspitsmuis
11 waterspitsmuis
12 noordse woelmuis
Tandwalvissen

Castor fiber

aanwezigheid
wel

bron:
kans

r

(websites, inventarisaties)

Zoogdierenvereniging

Lynx lynx
Felis silvestris

Zoogdierenvereniging
Zoogdierenvereniging

Meles meles

Zoogdierenvereniging
zeer
klein

Martes martes
Lutra lutra

r
r

Cricetus cricetus

r

Zoogdierenvereniging

Eliomys quercinus
Muscardinus avellanarius

r
r

Zoogdierenvereniging
Zoogdierenvereniging

Crocidura leucodon
Neomys fodiens
Microtus oeconomus

r
r
r

Zoogdierenvereniging
Zoogdierenvereniging
Zoogdierenvereniging
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Zoogdierenvereniging
Zoogdierenvereniging

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

bruinvis
gewone dolfijn
tuimelaar
witflankdolfijn
witsnuitdolfijn
Zeehondachtigen
gewone zeehond
Vleermuizen
baardvleermuis
bechstein’s vleermuis
bosvleermuis
brandt’s vleermuis
franjestaart
gewone dwergvleermuis
gewone (of bruine) grootoorvleermuis
grijze grootoorvleermuis
grote hoefijzerneus
ingekorven vleermuis
kleine dwergvleermuis
kleine hoefijzerneus
laatvlieger
meervleermuis
mopsvleermuis
nathusius’ (of ruige) dwergvleermuis
rosse vleermuis
tweekleurige vleermuis
vale vleermuis
watervleermuis
Reptielen en amfibieën
adder
hazelworm
ringslang
vinpootsalamander
vuursalamander
boomkikker
geelbuikvuurpad

Phocoena phocoena
Delphinus delphis
Tursiops truncatus
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris

r

Phoca vitulina

r

waarneming (NHL)
Kustvereniging UECC
Kustvereniging UECC

r
?

zoogdierenvereniging

Myotis mystacinus
Myotis bechsteinii
Nyctalus leisleri
Myotis brandtii
Myotis nattereri
Pipistrellus pipistrellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis emarginatus
Pipistrellus pygmaeus
Rhinolophus hipposideros
Eptesicus serotinus
Myotis dasycneme
Barbastella barbastellus
Pipistrellus nathusii
Nyctalus noctula
Vespertilio murinus
Myotis myotis
Myotis daubentonii

Zoogdierenvereniging

r
r
r
r

r
?
r
r

?

?

r

Vipera berus
Anguis fragilis
Natrix natrix
Triturus helveticus
Salamandra salamandra
Hyla arborea
Bombina variegata

r
r
r
r
r
r
r
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Vleermuis.net
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Vleermuis.net
waarneming (Boshamer)
Natuuratlas Den Helder
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Zoogdierenvereniging
Vleermuis.net
Natuuratlas Den Helder
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Natuuratlas Den Helder
waarneming (Boshamer)
Vleermuis.net
Vleermuis.net
Natuuratlas Den Helder
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

gladde slang
heikikker
kamsalamander
knoflookpad
muurhagedis
poelkikker
rugstreeppad
vroedmeesterpad
zand- (of duin-)hagedis
Vissen
beekprik
bittervoorn
elrits
gestippelde alver
grote modderkruiper
rivierprik
houting
steur
Dagvlinders
dikkopjes
bruin dikkopje
dwergdikkopje
kalkgraslanddikkopje
blauwtjes
dwergblauwtje
heideblauwtje
iepepage
klaverblauwtje
pimpernelblauwtje
donker pimpernelblauwtje
tijmblauwtje
grote vuurvlinder
rode vuurvlinder
witjes
groot geaderd witje
aurelia's

Coronella austriacus
Rana arvalis
Triturus cristatus
Pelobates fuscus
Podarcis muralis
Rana lessonae
Bufo calamita
Alytes obstetricans
Lacerta agilis

r
r
r
r
r
r

Lampetra planeri
Rhodeus cericeus
Phoxinus phoxinus
Alburnoides bipunctatus
Misgurnus fossilis
Lampetra fluviatilis
Conegonus oxyrrhynchus
Acipenser sturio

r
r
r
r
r
r

Erynnis tages
Thymelicus acteon
Spialia sertorius

r
r

Cupido minimus
Plebejus argus
Strymonidia w-album
Cyaniris semiargus
Maculinea teleius
Maculinea nausithous
Maculinea arion
Lycaena dispar
Palaeochrysophanus hippothoe

r
r
r
r
r
r
r
r
r

Aporia crataegi

r

Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Ravon
Natuuratlas Den Helder
Ravon
Natuuratlas Den Helder

r
r

Ravon
natuurtoets Doggersvaart
Ravon
Ravon
Ravon
Waarneming (Boshamer)
Ravon
Ravon

?
r
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Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet

?

Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88
89
90
91
92
93
94
95

grote ijsvogelvlinder
keizersmantel
purperstreepparelmoervlinder
rouwmantel
tweekleurig hooibeestje
zilverstreephooibeestje
veenbesparelmoervlinder
veenhooibeestje
veldparelmoervlinder
woudparelmoervlinder
zilvervlek
Vaatplanten
groot zeegras
Libellen
glanslibellen
bronslibel
rombouten
gaffellibel
rivierrombout
korenbouten
gevlekte witsnuitlibel
oostelijke witsnuitlibel
sierlijke witsnuitlibel
glazenmakers
groene glazenmaker
juffers
noordse winterjuffer

Limenitis populi
Argynnis paphia
Brenthis ino
Nymphalis antiopa
Coenonympha arcania
Coenonympha hero
Boloria aquilonais
Coenonympha tullia
Melitaea cinxia
Melitaea diamina
Clossiana euphrosyne

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Natuuratlas Den Helder
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet
Vlindernet

Zostera marina

r

Soortenbank

Oxygastra curtisii

libellennet

Ophiogomphus cecilia
Stylurus flavipes (Gomphus flavipes?)

r
r

libellennet
libellennet

Leucorrhinia pectoralis
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis

r
r
r

libellennet
libellennet
libellennet

Aeshna viridis

r

libellennet

Sympecma paedisca

r

libellennet
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Bijlage 4

Risicokalender
Om inzicht te krijgen in de risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna is een risicokalender
opgesteld. Deze kalender geeft per beheergroep de perioden weer waarin de kans op schade aan
bepaalde flora en fauna het grootst is. De uitwerking van onderhoudsplanningen en inzet van
materieel dient hierop afgestemd te worden (plan van aanpak).
Bomen (in gras, in verharding, in beplanting, knot- en vormbomen)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
snoeien
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
snoeien
vleermuizen
kraamkolonie verstoren gehele lente en zomer

Heesters (bosplantsoen, sierheesters, heesters grof, bodembedekkers, rozen en hagen)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
snoeien
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
winterschuilplaats
snoeien
zoogdieren
oktober-maart
verstoren
winterschuilplaats
gehele herst-winter
inboet
zoogdieren
verstoren
inboet
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
onkruidbeheersing
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
verstoren
onkruidbeheersing
zoogdieren
15-maart-15 april
winterschuilplaats
Gras (siergazon, ruw gras, hooiberm, bloemenweide en begrazing)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
maaien siergazon
geen
geen
geen
maaien ruw gras
geen
geen
geen
maaien hooiberm en
bodembroeders
doden
15 maart-15 augustus
bloemenweide
maaien hooiberm en
15 maart- 15 augustus
zoogdieren
doden
bloemenweide
(gehele lente-zomer)
te vroeg maaien geen
maaien hooiberm en
gehele lente en zomer
vaatplanten
vermeerdering
bloemenweide
verstoren
maaien hooiberm en
vlinders en libellen
waardplanten en
gehele jaar
bloemenweide
rupsen en eieren e.d.

specificatie onderhoud
schouwen
schouwen
schouwen
schouwen

Water (sloten, watergangen, poelen)
soort
risico
te vroeg maaien geen
vaatplanten
vermeerdering
water- en rietvogels
verstoren nesten
amfibieën
verstoren/doden
verstoren
libellen
waardplanten,larven en
haften
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risicoperiode
gehele lente-zomer
15 maart-15 september
maart-september
gehele jaar

Bijlage 5
Contactpersonen natuurverenigingen Den Helder
Vereniging
KNNV

Naam
Klaas Kaag

specialisme
vlinders, insecten

Vogelwerkgroep

Fred van Vliet

KNNV
KNNV
Bijenvereniging

Jan Boshamer
Gerrit Welgraven
Ad Keijzers
Peter Leijdeckers
Do van Dijck
Roelf Hovinga

vogels
vleermuizen, amfibiën,
reptielen
vaatplanten
bijen
bijen

Landschap Noord-Holland
Landschap Noord-Holland
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Bijlage 6

Beheerplan Stedelijk Groen
Aanvulling
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3. Risico’s flora en fauna
4. Koppeling gedragscode
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1.1 Aanleiding
Sinds 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. De wet gaat uit van het beschermingsprincipe.
Planten en dieren zijn beschermd tenzij… Dit betekent dat iedereen een zorgplicht heeft voor de in
Nederland in het wild levende planten en dieren en voor hun directe leefomgeving. Het belangrijkste
onderdeel van de Flora- en faunawet is het verbieden van handelingen die het voortbestaan van
planten- en diersoorten in gevaar kunnen brengen.
Om werkzaamheden te kunnen uitvoeren waarbij beschermde soorten of hun leefgebied worden
verstoord of in gevaar komen, is ontheffing van de bepalingen in de wet nodig. Voor bepaalde
categorieën beschermde soorten kan bij bestendig beheer of bestendig gebruik met een
goedgekeurde branchegerichte gedragscode worden gewerkt.
Wanneer bij werken een door de raad vastgestelde leidraad en daaraan gekoppelde gedragscode
Flora- en faunawet wordt toegepast kan op langdurige procedures voor het aanvragen van
ontheffingen worden bespaard.
Deze leidraad moet een koppeling hebben met het Beheerplan Stedelijk Groen. In de huidige opzet
van dit beheerplan ontbreken echter enkele specifieke koppelingen met de leidraad en de
gedragscode om deze goed toe te kunnen passen. Dit aanvullende beheerplan geeft invulling aan
deze ontbrekende koppelingen.
1.2 Doel en status van het plan
Deze aanvulling Beheerplan Stedelijk Groen is een supplement op het vastgestelde Beheerplan
Stedelijk Groen (2010-2013). Bij actualisatie van het Beheerplan Stedelijk Groen wordt deze
aanvulling hierin opgenomen.
Door vaststelling van dit document is het mogelijk om gecombineerd met de vastgestelde leidraad en
gedragscode de Flora- en faunawet efficiënt en juridisch correct toe te passen op het terrein van
bestendig beheer van gemeentelijke groenvoorzieningen.
1.3 Doelstelling
Deze aanvulling Beheerplan Stedelijk Groen geeft inzicht in het kader van het bestendig beheer in
relatie tot risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna.
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2. Beheergroepen
2.1. Algemeen
Het openbaar groen is een verzameling van diverse groene elementen. De elementen met dezelfde
kenmerkende eigenschappen en waarop hetzelfde programma aan onderhoudsmaatregelen van
toepassing is, zijn onder gebracht in beheergroepen. Deze beheergroepen worden onderverdeeld in
een aantal hoofdgroepen: bomen, heesters en kruidachtigen, en gras. In dit hoofdstuk komen de
algemene kenmerken, functies, streefbeelden van de verschillende beheergroepen aan de orde.
Daarnaast wordt aangegeven welke relatie er bestaat met het algemeen vóórkomen van flora en
fauna.
4.3.1

Bomen

De definitie van een boom is te omschrijven als een houtachtig gewas met een doorgaande stam.
Bomen vervullen in de stedelijke omgeving verschillende functies. Deze functies hebben een positieve
invloed op het leefmilieu in de stad en zijn mede afhankelijk van de standplaats van de boom.
Mogelijke functies zijn: ecologische functie, cultuurhistorische functie, esthetische functie,
stedenbouwkundige functie, sociaal-psychologische functie en een (stads-)klimatologische functie.
In Gemeente Den Helder hebben we circa 21.500 bomen in het stedelijk gebied. In de
beheersystematiek onderscheiden we vijf verschillende beheergroepen binnen de hoofdgroep bomen.
Dit zijn: bomen in gras, bomen in verharding, bomen in beplanting, knotbomen en vormbomen. De
drie eerstgenoemde beheergroepen zijn genoemd naar de standplaats van de boom. Deze
standplaats heeft een grote invloed op het toe te passen beheer. De twee laatstgenoemde
beheergroepen zijn genoemd naar de bijzondere snoeiwijze van deze bomen. De knotbomen komen
voornamelijk voor in de meer extensief beheerde gebieden. De vormboom is een kenmerkende
beheergroep voor de representatieve gebieden. Meer gedetailleerde informatie over de bomen in de
gemeente is terug te vinden het Beheerplan Bomen 2009-2012.
4.3.2 Heesters en kruidachtigen
Onder heesters verstaat men houtachtige planten die geen centrale hoofdstam of hoofdtak hebben.
In het openbaar groen nemen de houtige begroeiingen een belangrijke plaats in. Binnen het stedelijk
gebied heeft Den Helder circa 91 ha. heesterbeplanting. Dit is ongeveer 22% van het totale areaal
openbaar groen. Zij vervullen diverse betekenissen en functies, zoals een esthetische functie, een
stedenbouwkundige functie, een ecologische functie, een (stads-) klimatologische functie etc. Om de
heesterbeplanting optimaal tot recht te laten komen is het van belang om bij de aanleg van
plantvakken rekening te houden met deze functies en de keuze van het soort heesters erop af te
stemmen. Daarnaast moet bij de keuze van het soort heester rekening worden gehouden met de
fysieke randvoorwaarden zoals de beschikbare ruimte, het bestand zijn tegen wind (en zeewind in het
bijzonder), vervuiling (stadsklimaat), grondsoort en dergelijke.
Binnen de hoofdgroep heesters en kruidachtigen onderscheiden we in Den Helder een aantal
beheergroepen: bosplantsoen, sierheesters, bodembedekkers, rozen, hagen. De kruidachtigen: vaste
planten en éénjarigen, nemen een klein deel in van het totale areaal beplanting.
Bosplantsoen
De beheergroep bosplantsoen bestaat vooral uit soorten die in Nederland al lange tijd als inheems
voorkomen maar ook uit (een minder groot) aantal uitheemse soorten. Bosplantsoen wordt in het
algemeen toegepast in het landelijk gebied, op recreatieterreinen, in erfbeplantingen en ook in het
grootschaliger stedelijk groen. De belangrijkste functies van dit type beplanting zijn de ecologische
functie, klimatologische functie, recreatieve functie en stedenbouwkundige functie. In Den Helder komt
dit type beplanting met name voor in de randen om de verschillende woongebieden zoals in het
Rehorstpark, om de sportvelden en langs de Slenk. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor
de ecologische kant van bosplantsoenbeplantingen. Wanneer bosplantsoen goed is aangeplant, de
tijd krijgt en goed wordt begeleid kunnen verschillende fasen in de ontwikkeling worden waargenomen
(jonge fase, dichte fase, stakenfase, volgroeide fase, verjongingsfase). In volledig ontwikkeld
bosplantsoen kunnen verschillende verticale lagen of etages worden onderscheiden.
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In veel groenstroken in het openbaar groen kunnen bovenstaande ontwikkelingen niet optimaal tot
stand komen. Dit heeft enerzijds te maken met de tijd die dergelijke ontwikkelingen kosten, veel
bosplantsoen is simpelweg nog niet oud genoeg, maar anderzijds heeft het te maken met de beperkte
ruimte die beschikbaar is, de sortimentskeuze en het toegepaste beheer.
Streefbeeld:
Daar waar ruimte en sortiment het toelaten is het streefbeeld van bosplantsoen een gevarieerde
beplanting met structuurvariatie en verschillende verticale lagen. De verticale lagen zijn in een
optimale situatie:
- de boomlaag;
- de struikenlaag;
- de kruidenlaag;
Sierheesters
Zoals de naam al aangeeft spelen bij de beheergroep sierheesters de esthetische en de
stedenbouwkundige functies een belangrijke rol. De beheergroep komt vooral voor in de woonwijken,
het centrum en op plaatsen zoals het Timorpark. Bij de keuze van beplanting speelt naast de
groeiplaatseisen de sierwaarde van de beplanting een grotere rol. Bij het ontwerpen wordt gelet wordt
op o.a. blad- en bloemkleur, habitus (natuurlijke groeiwijze), groeikracht, eventuele vruchtdracht en
giftigheid. Deze beheergroep heeft een intensiever pakket aan beheermaatregelen dan het
bosplantsoen. Een belangrijke beheermaatregel is het regelmatig bestrijden van ongewenste
kruidengroei door middel van schoffelen. Andere beheermaatregelen zijn het verwijderen van
zwerfvuil, inboet, begeleidingssnoei en het snoeien van de heesters om de beplanting te verjongen.
Heesters grof
Heesters grof is een oude beheergroep die in beheer en beeld tussen de sierheesters en
bosplantsoen in lag. Het verschil in onderhoud was echter naar beiden beheergroepen zo klein dat het
of als bosplantsoen werd beheerd of als sierheesters al naar gelang de locatie. In het
groenbeheersysteem zijn echter nog niet alle vakken hernoemd en komt deze term nog in de
inventarisatie voor.
Bodembedekkers
De beheergroep bodembedekkers bestaat uit heestersoorten die meer in de breedte dan in de hoogte
groeien, laag blijven en compact van karakter zijn. In de beginfase heeft het plantvak een open
structuur. Het te bereiken eindbeeld is een gesloten beplanting waarbij het intensieve schoffel- en
wiedwerk tot de randen beperkt kan worden.
Rozen
De beheergroep rozen bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit één soort beplanting: rozen. De
esthetische functie is de voornaamste functie van deze representatieve beheergroep. Rozen vragen
een specifiek beheer. Dit vraagt vakkennis is arbeidsintensief en daaruitvolgend duur. Deze
beheergroep wordt daarom alleen in de meer representatieve centrumgebieden gebruikt.
Hagen
Hagen hebben onder andere een esthetische, een verkeersbegeleidende en een stedenbouwkundige
functie. Hagen worden gekenmerkt door een systematische vormsnoei en een beperkt aantal
daarvoor geschikte soorten heesters. Hagen komen voor in woonwijken, langs wegen, op de
begraafplaats en in centrumgebieden. De meest toegepaste onderhoudsmaatregelen zijn de jaarlijkse
snoei en het verwijderen van ongewenste kruidengroei langs de haagvoet.
4.3.3 Gras
In de gemeente vinden we ongeveer 254 ha gras in woonwijken, parken, op speelweiden, sportveldjes
en in bermen. Dit is ongeveer 62 % van het totale areaal openbaar groen. Van al het openbare groen
worden grasvelden het meest gebruikt: voor sport en spel, als plaats om de hond uit te laten en om
natuur te beleven. Grote grasvelden geven een ruimtelijk effect en een gevoel van buiten zijn. Door
het maaibeheer af te stemmen op de verschillende functies van het gras ontstaat een gevarieerd
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beeld. Er komt meer kleur in het gras. Dit heeft een positieve invloed op de leefomgeving van de
bewoners en gebruikers en op de flora en fauna.
Binnen de hoofdgroep gras is daarom een differentiatie aangebracht in het maaibeheer. In het
stedelijk groen van Den Helder kennen we drie beheergroepen namelijk: siergazon, ruw gras en
hooiberm/bloemenweide.
Siergazon
Siergazon komt met name voor in de woonwijken, op de diverse speellocaties en in het centrum. Dit
gazon wordt volgens het huidige kwaliteitsniveau, basis, beheerd. Dit betekent dat het gras een egaal
maaibeeld heeft en de lengte van het gras zich tussen de 4 cm en de 10 cm bevindt. Om dit te
bereiken wordt het gras in het groeiseizoen, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 18
tot 20 keer gemaaid. Na het maaien blijft het maaisel liggen. Het frequente maaien, en het bijmaaien
rond obstakels (in een minder hoge frequentie) maken een groot deel uit van het regulier onderhoud.
Daarnaast wordt jaarlijks een deel van de randen machinaal gestoken. Een bijzonder element in het
siergazon zijn de bollen. Op een flink aantal locaties in de stad zijn onder de grasmat bollen ingeplant.
In totaal ongeveer 4,9 hectare. Dit zorgt in het vroege voorjaar voor veel kleur aan de stad. Op de
locaties met bollen kan pas in juni gemaaid worden, tot die tijd moet om de bollen heen gemaaid
worden. Voor het beheer en het beeld zijn daarom vroeg bloeiende bollen het meest geschikt.
Hooiberm/bloemenweide
De hooiberm of ook wel bloemenweide wordt één tot twee keer per jaar gemaaid, het maaisel wordt
op de meeste locaties afgevoerd om de grond te verschralen en op deze manier meer bloemrijke
bermen te laten ontstaan. Om dit optimaal mogelijk te maken moet het gras enkele dagen na het
maaien afgevoerd worden om verrijking en het ontstaan van kale plekken te voorkomen. Het tijdstip
van maaien is van de eerste maaibeurt rond eind juni en van de tweede maaibeurt rond half
september.
Een bijzonder onderdeel van het hooibermbeheer zijn de ‘vlinderroutes’. Op een aantal locaties vindt
een speciaal vlindervriendelijk beheer plaats. Dit betekent een streven naar veel variatie in de
samenstelling en de structuur van de vegetatie ten behoeve van voedselvoorziening, beschutting, en
overwinteringsmogelijkheden voor vlinders. Omdat dagvlinders gevoelig zijn voor veranderingen in
hun leefgebied kunnen ze goed als indicator voor de kwaliteit van natuur en milieu worden gebruikt.
Van de maatregelen die voor vlinders worden uitgevoerd profiteren ook zeer veel andere dieren en
planten. Vlinders hebben als extra voordeel dat ze door vrijwel iedereen gewaardeerd worden. Door
vlinders te gebruiken in natuur- en milieueducatie kan de natuur dichter bij de mensen gebracht
worden. (Halder 1997) Op elke vlinderroute-locatie is een paneel geplaatst met informatie over het
specifieke maaibeheer van het desbetreffende gebiedje en over de voorkomende vlindersoorten.
Ruw gras
De beheergroep ruw gras ligt qua onderhoud tussen het siergazon en de hooiberm/bloemenweide in.
Ruw gras wordt circa zeven keer per jaar gemaaid waarbij het maaisel op alle locaties blijft liggen.
Het ruw gras geeft een wat natuurlijker beeld dan het siergazon, maar heeft minder natuurwaarden
dan de hooiberm/bloemenweide. Het wordt toegepast op de locaties waar door de rijke ondergrond
een bloemenweide niet haalbaar is en op locaties die niet geschikt zijn voor de machines waarmee de
hooibermen/bloemenweiden worden gemaaid en gehooid.
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3. Risico’s flora en fauna
3.1 Algemeen
Om inzicht te krijgen in de risico’s met betrekking tot schade aan flora en fauna is een risicokalender
opgesteld. Deze kalender geeft per beheergroep de perioden weer waarin de kans op schade aan
bepaalde flora en fauna het grootst is. De uitwerking van onderhoudsplanningen en inzet van
materieel dient hierop afgestemd te worden (plan van aanpak).

Bomen (in gras, in verharding, in beplanting, knot- en vormbomen)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
Snoeien
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
Snoeien
vleermuizen
kraamkolonie verstoren Gehele lente en zomer

Heesters (bosplantsoen, sierheesters, heesters grof, bodembedekkers, rozen en hagen)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
Snoeien
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
winterschuilplaats
Snoeien
zoogdieren
Oktober-maart
verstoren
winterschuilplaats
Inboet
zoogdieren
Gehele herst-winter
verstoren
Inboet
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
onkruidbeheersing
vogels
nest verstoren
15 maart-15 augustus
verstoren
onkruidbeheersing
zoogdieren
15-maart-15 april
winterschuilplaats
Gras (siergazon, ruw gras, hooiberm, bloemenweide en begrazing)
specificatie onderhoud
soort
risico
risicoperiode
maaien siergazon
geen
geen
geen
maaien ruw gras
geen
geen
geen
maaien hooiberm en
bodembroeders
doden
15 maart-15 augustus
bloemenweide
15 maart- 15 augustus
maaien hooiberm en
zoogdieren
doden
(gehele lente-zomer)
bloemenweide
te vroeg maaien geen
maaien hooiberm en
Gehele lente en zomer
vaatplanten
vermeerdering
bloemenweide
verstoren
maaien hooiberm en
vlinders en libellen
waardplanten en
Gehele jaar
bloemenweide
rupsen en eieren e.d.

specificatie onderhoud
schouwen
schouwen
schouwen
schouwen

Water (sloten, watergangen, poelen)
soort
risico
te vroeg maaien geen
vaatplanten
vermeerdering
water- en rietvogels
verstoren nesten
amfibieën
verstoren/doden
verstoren
libellen
waardplanten,larven en
haften
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risicoperiode
gehele lente-zomer
15 maart-15 september
maart-september
Gehele jaar

4. Koppeling Gedragscode
In de gedragscode: Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen zijn zeven beheergroepen
geformuleerd en uitgewerkt. De inhoud van deze beheergroepen komt overeen met de
beheergroepen zoals in de gemeente Den Helder gehanteerd wordt.
In onderstaande tabel zijn de benamingen vanuit de gedragscode gekoppeld aan de benamingen die
in Den Helder worden gebruikt.
Beheergroep Gedragscode
Houtige boombegroeiingen met gazon
of verharding als ondergrond
Houtige boombegroeiingen met
ondergroei
Houtige struweelbegroeiingen
Houtige sierbegroeiingen

Kruidige begroeiingen met jaarlijks
extensief onderhoud
Kruidige begroeiingen met jaarlijks
intensief onderhoud
Waterbegroeiingen en overgangen
land-water

Beheergroep Gemeente Den Helder
- Bomen in gras
- Bomen in verharding
- Knotbomen
- Vormbomen
- Bomen in beplanting
- Bos
- Bosplantsoen
- Sierheesters
- Bodembedekkers
- Hagen
- Rozen
- Ruw gras
- Hooiberm/bloemenweide
- Begrazing
- Siergazon
-

Riet
Oevers (schouw)
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Bijlage 7

Gedragscode Beheer Groenvoorzieningen
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