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Waarom een natuurwaardekaart? 

• Natuurbeschermingswet 
• Flora en Faunawet 
• Nationaal Natuur Netwerk (voorheen ehs) 
• Natuurcompensatie 
• Beekherstelprojecten 



Natuurbeschermingswet 

Europese beschermingsregels (VHR/Natura 2000) vertaald 
naar Nederlandse regels. De natuurbeschermingswet biedt 
alleen beschermende regels voor Europese doelen in 
Nederlandse natuurgebieden. Deze instandhoudingsdoelen 
bestaan uit vogelsoorten, andere diersoorten en 
habitattypen. 



Natuurbeschermingswetgebieden 



Instrumenten Natuurbeschermingswet 

• Beheerplan Natura 2000 
• Vergunningen met passende beoordeling 



Flora en Faunawet 

Europese regels (VHR) vertaald naar nationale wetgeving voor 
bescherming op soort niveau.  

• Bescherming van in het wild levende planten- en 
diersoorten 

• Biologische bestrijding 
• Opvang van beschermde diersoorten 
• Overlast en schade door beschermde diersoorten 
• Jacht 
• Prepareren 



Bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten 
• 3 categorieën met soorten 
• Tabel 1 algemene soorten 
 



Beschermde soorten; tabel 1 



Bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten 
• 3 categorieën met soorten 
• Tabel 1 algemene soorten 
• Tabel 2 minder streng beschermde soorten 
 



Beschermde soorten; tabel 2 



Bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten 
• 3 categorieën met soorten 
• Tabel 1 algemene soorten 
• Tabel 2 minder streng beschermde soorten 
• Tabel 3 streng beschermde soorten 

 
 



Beschermde soorten; tabel 3 



Bescherming van in het wild levende 
planten- en diersoorten 
• 3 categorieën met soorten 
• Tabel 1 algemene soorten 
• Tabel 2 minder streng beschermde soorten 
• Tabel 3 streng beschermde soorten 

 
• Alle broedende vogels 
• Enkele vogelsoorten waarvan nest jaarrond is beschermd 
• Zorgplicht voor alle planten en dieren 
• Geen Rode Lijstsoorten 

 



Instrumenten Flora en Faunawet 

• Geen vergunningen maar ontheffingen 
 



Nationaal Natuur Netwerk 

Planologische bescherming van natuur. Via het Provinciaal 
Omgevingsplan Limburg (streekplan) doorvertaling in 
bestemmingsplannen van de gemeente. Via systeem van 
regels wordt omschreven welke activiteiten wel, niet en 
onder voorwaarden zijn toegestaan. Op provinciaal niveau 
zijn natuurdoelen geformuleerd. 





Waarom een natuurwaardekaart? 

• Bieden van bescherming op soortniveau 
• Opzoeken van potentiele gebieden voor natuurontwikkeling 
• (inzicht krijgen in biodiversiteit) 



In feite twee soorten kaarten 

• Kaart met informatie waar beschermde soorten voorkomen 
• Kaart met potenties voor natuurontwikkeling en 

kwaliteitsverbetering 



Soortenbeschermingskaart 

• Database met in Venray voorkomende bij Flora en 
Faunawet beschermde soorten 

• Stippenkaart met update elk jaar 
• Onderzoek mogelijkheid naar interactieve kaart 
• Interactieve kaart geen stippen maar kilometerhokken 



Voorbeeld database 

Wetenschappelijke naam Naam Datum Aantal Gedrag X Y Gebied 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 21-1-2013 1 ter plaatse 195,827 393,433 Venray 
Corvus frugilegus Roek 28-1-2013 1 overvliegend zuid 196,272 392,028 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 4-3-2013 1 baltsend / zingend 195,977 393,513 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 18-3-2013 3 baltsend / zingend 195,896 393,495 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 18-3-2013 1 baltsend / zingend 195,943 393,402 Venray 
Asplenium scolopendrium Tongvaren 9-4-2013 1 ter plaatse 195,891 393,496 Venray 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 9-4-2013 101 ter plaatse 195,891 393,496 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 23-4-2013 1 baltsend / zingend 195,826 393,444 Venray 
Oryctolagus cuniculus Konijn 30-5-2013 35 ter plaatse 196,491 393,451 Venray 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 10-6-2013 1 ter plaatse 195,764 393,48 Venray 
Asplenium scolopendrium Tongvaren 10-6-2013 2 ter plaatse 195,764 393,48 Venray 
Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger 12-6-2013 1 ter plaatse 195,909 393,493 Venray 
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek 18-6-2013 2 ter plaatse 195,864 393,488 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 19-6-2013 1 ter plaatse 195,907 393,494 Venray 
Apis mellifera Honingbij 2-7-2013 1001 ter plaatse 195,828 393,523 Venray 
Meconema thalassinum Boomsprinkhaan 1-8-2013 1 ter plaatse 195,89 393,482 Venray 
Rhagio scolopaceus Gewone Snipvlieg 8-8-2013 1 ter plaatse 195,788 392,277 Venray 
Opisthograptis luteolata Hagendoornvlinder 12-8-2013 1 ter plaatse 195,88 393,519 Venray 
Coccothraustes coccothraustes Appelvink 1-10-2013 1 opvliegend 195,753 393,443 Venray 
Carduelis carduelis Putter 22-11-2013 3 ter plaatse 195,891 393,476 Venray 
Carduelis carduelis Putter 3-12-2013 4 ter plaatse 195,898 393,494 Venray 
Turdus iliacus Koperwiek 3-12-2013 7 ter plaatse 195,898 393,494 Venray 



Gebruik van natuurwaardekaart 



Praktijkvoorbeeld 1 



Praktijkvoorbeeld 1 



Praktijkvoorbeeld 1 

Consequentie 
Buizerdnest zit op afstand en wordt niet bedreigd.  
Konijn is licht beschermd (tabel1) 
 
De bouw kan doorgaan 



Praktijkvoorbeeld 2 



Praktijkvoorbeeld 2 



Praktijkvoorbeeld 2 

• Buizerdnest aanwezig in de buurt 
• Kneu broed op locatie 
• Dassenwissel 
• Konijnen 

 



Praktijkvoorbeeld 2 

Consequentie 
Buizerdnest zit op afstand en wordt niet bedreigd.  
Kneu is niet streng beschermd buiten broedseizoen 
Geen dassenburcht in de buurt en voldoende ruimte voor 

nieuwe wissel 
Konijnen licht beschermd 
 
De bouw kan doorgaan 



Praktijkvoorbeeld 3 



Praktijkvoorbeeld 3 



Praktijkvoorbeeld 3 

• Buizerdnest aanwezig in de buurt 
• Kneu broed op locatie 
• Dassenwissel 
• Konijnen 
• Broedende steenuil in afgebroken boomstronk 

 



Praktijkvoorbeeld 3 

Consequentie 
Buizerdnest zit op afstand en wordt niet bedreigd.  
Kneu is niet streng beschermd buiten broedseizoen 
Geen dassenburcht in de buurt en voldoende ruimte voor 

nieuwe wissel 
Konijnen niet streng beschermd 
Nest van steenuil wordt vernietigd 
 
De bouw kan niet doorgaan 



Praktijkvoorbeeld 3 

Steenuil heeft jaarrond beschermd nest 
Vernietiging van nest is verboden 
 
Oplossing: 
Voor weghalen van nestboom vervangende nestkast ophangen 
Ontheffing aanvragen bij ministerie van EZ 
 



BENUTTEN VAN LOKALE 
KENNIS VAN 
NATUURWAARDEN KAN 
HET VERSCHIL MAKEN 



Meerwaarde lokale kennis 



Meerwaarde lokale kennis 



Meerwaarde lokale kennis 

Consequentie 
Natuurtoets uitgevoerd: 
Buizerdnest zit op afstand en wordt niet bedreigd.  
Konijnen niet streng beschermd 
Nest van steenuil wordt vernietigd want is niet bekend 
 
De bouw gaat gewoon door 



Interactieve kaart of kaart op internet 

• Informatie beschikbaar voor natuurbeschermers 
• Informatie beschikbaar voor initiatiefnemers projecten 

 
 



Omgaan met gevoelige informatie 

• Nesten van roofvogels 
• Dassenburchten 
• Groeiplaatsen van orchideeën 
• Gevoelig gebied 

 
 



Omgaan met gevoelige informatie 



Hoe nu verder 

• Database en kaart verder ontwikkelen 
 
• Standaard informatie 
• Dassenwerkgroepen 
• Uilenwerkgroepen 
• Niet verenigde natuurliefhebbers 
• IVN? 
• …….. 
 



Vragen? 


