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Inleiding 

Als gevolg van de realisatie van het project “Bestemmingsplan bedrijfsgebouw en 2 woningen Op ’t 

Schoor” zal een bijburcht van de beschermde soort das worden vergraven. Hiervoor is op 19 mei 2014 

ontheffing verleend (Ontheffing FF/75C/2014/0034) voor het tijdvak 20 juni 2014 tot en met 19 juni 

2019. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, voor een groot deel gebaseerd op het door 

BRO opgestelde activiteitenplan ten behoeve van de ontheffingsaanvraag. De werkzaamheden en 

genoemde voorschriften in de ontheffing dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een des-

kundige op het gebied van de das. Hiervoor dient een ecologische werkprotocol opgesteld te worden 

met daarin de genoemde voorschriften.  

 

Deze notitie vormt het ecologische werkprotocol waarin de planning, begeleiding en monitoring van de 

genoemde voorschriften in opgenomen is. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op 

de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden. 
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Werkprotocol 

1. De westzijde van het plangebied, betreffende zone 3, dient te worden ingeplant zoals weergegeven op 

bladzijde 4 van dit document  

2. De nieuwe beplanting dient te functioneren als beschutting/migratieroute voorafgaand aan de werkzaam-

heden. Door de bij het werk betrokken ecoloog / deskundige op het gebied van de das, zal dit worden 

gecontroleerd (gemonitoord). Indien de nieuwe beplanting bij controle/monitoring nog niet voldoende 

functioneert,  dient aanvullend beplanting te worden aangebracht. 

3. De boom- en struikbeplanting die momenteel op het talud staat (zone 6), dient gehandhaafd te blijven, 

(ook zonder uitvoering van het project), met uitzondering van het ontgravingsgebied ten behoeve van de 

ontsluiting. Zone 6 betreft geen eigen grond, verdere actie vanuit de opdrachtgever buiten ontgravings-

gebied is dan ook niet nodig. 

4. Het gebruik van de bijburcht door de das dient ten minste 6 weken voorafgaand aan de werkzaamheden 

te worden gemonitoord.  

5a. Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht gebruikt wordt door de das, dan dient de betreffende locatie 

met dassenraster (inclusief zogenaamde ‘one way-poort’) 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden 

te worden afgezet. Hierbij is een dassendeskundige / de betrokken ecoloog aanwezig. Teneinde de 

stress te verminderen wordt de uitrastering gefaseerd uitgevoerd door eerst het raster te plaatsen en na 

circa een week de terugslagklep aan te brengen. 

5b. Indien uit de monitoring blijkt dat de bijburcht niet in gebruik is door de das, dan dient de begroeiing rond 

de ingang van de bijburcht een week voorafgaand aan de werkzaamheden te worden verwijderd. 

6. Het blootleggen van de bijburcht dient plaats te vinden met klein materieel vooruitlopend op het gehele 

grondverzet op de locatie van de bijburcht. Hierbij is een dassendeskundige/de bij het werk betrokken 

ecoloog aanwezig. 

7. In de voortplantingsperiode van de das (globaal december-juni, afhankelijk van het seizoen en de 

weersomstandigheden) en tijdens het broedseizoen van vogels (globaal 15 maart-15 juli) mogen geen 

verstorende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het kappen van bomen, vergraven van grond of 

andere bouwwerkzaamheden. Het starten van dergelijke werkzaamheden, ook buiten de genoemde 

perioden, kan enkel na afstemming en goedkeuring door de bij het werk betrokken ecoloog.  

8. De bij het werk betrokken ecoloog is gedurende de werkzaamheden beschikbaar. Als er tijdens de werk-

zaamheden onverwachte situaties optreden, bijv. het aantreffen van overige beschermde soorten tijdens 

de werkzaamheden, dan zal deze worden ingeroepen. 

9. Een afschrift van (de meest actuele versie van) het ecologisch werkprotocol en bijbehorende planning 

dient net als een afschrift van de verleende ontheffing op de uitvoeringslocatie te liggen en bij alle betrok-

ken partijen (met name de uitvoerenden) bekend te zijn. 
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Planning  

Op dit moment is nog niet duidelijk of en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Op basis 

van de geldende ontheffing dienen de werkzaamheden, om te kunnen voldoen aan alle voorwaarden, 

uiterlijk eind 2017 / begin 2018 te worden begonnen met de aanplant van zone 3 om deze tijdig functi-

oneel te krijgen. Vervolgens kunnen de vergravingswerkzaamheden en het verwijderen van vegetatie 

vanaf eind juli plaatsvinden (na afloop van het broedseizoen). Onderstaand bevindt zich de laatst mo-

gelijke planning onder de huidige ontheffing. Indien deze planning wegens gemeentelijke procedures 

en/of het uitblijven geïnteresseerden/kopers niet haalbaar blijkt te zijn, dient er verlenging van de hui-

dige ontheffing te worden aangevraagd. Vervolgens zal de planning op de dan geldende ontheffing en 

situatie worden aangepast. 

 

Voor een aantal werkzaamheden ten behoeve van de das zijn op dit moment nog geen uitvoerende 

partijen bekend. Onder bijzonderheden is aangegeven welke uitvoerende partijen nog door de op-

drachtgever geregeld dienen te worden. De uitvoering en monitoring van de werkzaamheden ten be-

hoeve van de das, alsook de uiteindelijke planning, zullen worden bijgehouden en uiteindelijk vastge-

legd worden in een verslag waarmee aangetoond kan worden dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn 

conform de voorschriften uit de verleende ontheffing of verlenging hiervan. 

 

Werkzaamheden ten 

behoeve van de das 

Voorlopige plannings-

datum 

Uitvoerende partij Bijzonderheden 

Beplanting zone 3 winterhalfjaar 2017-2018 Uitvoerder nog niet be-

kend 

Actie ligt bij opdrachtge-

ver  

Monitoren zone 3 voorjaar/zomer 2018 Ecoloog initiatiefnemer 

(BRO) 

 

Monitoren gebruik bij-

burcht 

juni 2018 - oktober 2018  Ecoloog initiatiefnemer 

(BRO) 

 

Verwijderen beplanting 

dassenburcht indien 

onbewoond 

half juli 2018 - half no-

vember 2018 

Nader te bepalen, afhan-

kelijk van resultaten 

monitoring 

Actie ligt bij opdrachtge-

ver  

Uitrasteren bijburcht 

indien bewoond 

half juli 2018 - half no-

vember 2018 

Nader te bepalen, afhan-

kelijk van resultaten 

monitoring 

Actie ligt bij opdrachtge-

ver  

Ontgraven bijburcht half augustus - eind no-

vember 2018 

Uitvoerder nog niet be-

kend 

Actie ligt bij opdrachtge-

ver  

Begeleiding bij ontgraven 

bijburcht 

half augustus - eind no-

vember 2018 

Ecoloog initiatiefnemer 

(BRO) 

 

Oplevering verslag werk-

zaamheden das 

september - december 

20158 

Ecoloog initiatiefnemer 

(BRO) 
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