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Inleiding

In Oranjewoud is van 2 juni 2016 tot en met 5 juni 2016 een muziekfestival gepland. Voor het
Oranjewoud Festival is een organisatie, die zich bezig houdt met de voorbereidingen om het festival
in goede banen te leiden. Het festival vindt plaats op verschillende locaties in Oranjewoud. Een
aantal optredens vinden plaats in de Overtuin (figuur 1). Daarnaast zal de afsluiting van Oranjewoud
Festival plaatsvinden op de Prinsenwijk (figuur 1), achter het Landgoed Oranjewoud.
Afbeelding Festivalterrein:

Afbeelding 1: Ligging van het festivalterrein Overtuin (rode omlijning) en de locatie van het Prinsenwijkconcert (ster)
(Bron: rechtstreeks overgenomen uit het Ecologisch rapport, A&W)

De organisatie van Oranjewoud Festival heeft een ecologisch onderzoek laten uitvoeren door
Altenburg & Wymenga, om te bepalen of het festival een conflict kan veroorzaken met de wet- en
regelgeving ten aanzien van de natuur.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het Oranjewoud Festival geen conflict veroorzaakt met
de ecologische wet- en regelgeving ten aanzien van gebiedsbescherming. Het Oranjewoud Festival
veroorzaakt tevens geen conflict met de Flora- en Faunawet, mits wordt voldaan aan de volgende
voorwaarden:
-

Er worden geen groeiplaatsen van wettelijk beschermde plantensoorten aangetast;
Verstoring van broedende vogels en hun nesten worden voorkomen.

Om een duidelijk beeld te krijgen of er op beide locaties een mogelijke verstoring kan plaatsvinden,
waardoor een overtreding plaatsvindt van de Flora- en Faunawetgeving, is Gerard Tamminga van
Grienkant.nl gevraagd om een inventarisatie en advies uit te brengen.
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De inventarisatie heeft op een viertal momenten plaatsgevonden, om een duidelijk beeld te
krijgen van de voorkomende flora- en fauna. Ondanks dat is de inventarisatie slechts een
momentopname en geen volledig onderzoek. Dit rapport is een weergave van de
bevindingen tijdens de inventarisatie en mondt uit in een schriftelijk advies en een
mondelinge toelichting, welke zal plaatsvinden op 27 mei 2016. Na het festival zal nog een
ronde worden gemaakt of er werkelijk geen groeiplaatsen van wettelijk beschermde
plantensoorten aangetast en er geen verstoring van broedende vogels en hun nesten hebben
plaatsgevonden.
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Omschrijving en plannen

Oranjewoud wordt ook wel het koninklijke bos genoemd, het ligt ten oosten van Heerenveen en
bestaat uit een verzameling van voormalige landgoederen met lange lanen, parken met royale
beuken en eiken. Tevens zijn er nog een aantal weilanden in het bos in gebruik als agrarische
bestemming.
In Oranjewoud tegenover Landgoed Oranjewoud ligt de Overtuin, een park gesitueerd met
kronkelige paden, gloeiend gesnoeide hagen, imker en een kruidentuin. (bron:
www.staatsbosbeheer.nl). Een beperkt deel van de Overtuin is de plek waar een belangrijk deel van
het festival wordt gehouden. De meeste activiteiten zullen in tenten plaats vinden, maar een deel
ook buiten.
Het festival duurt vier dagen (02 tot en met 05 juni 2016), met als afsluiting het Prinsenwijkconcert
achter Landgoed Oranjewoud (figuur 1), op het water. Op een ponton zal dit concert verzorgd
worden, waarbij de bezoekers op de oevers zitten en staan.

3

Wet- en regelgeving

Van iedereen wordt er verwacht dat men “voldoende zorg” in acht neemt voor de flora en fauna, de
‘Zorgplicht’. Zorgplicht geldt voor alle planten en dieren beschermd of niet. In de praktijk betekent
dit, dat er invulling wordt gegeven aan de onderstaande aandachtspunten:
• Voorkomen dat er schade wordt toegebracht aan de Flora en Fauna;
• Beperken dat er schade wordt toegebracht aan de Flora en Fauna;
• Ongedaan maken van de toegebrachte schade.
De grootste risico’s om een overtreding te begaan, vinden plaats tijdens het uitvoeren van
werkzaamheden, maar daarnaast nemen de festiviteiten in- en nabij natuurlijke terreinen een
belangrijke plaats in. Als men tijdens het uitvoeren van werkzaamheden of voor- en na een festiviteit
door een handhaver zoals de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit), de politie of een
BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) wordt aangesproken, is het erg belangrijk dat men kan
aantonen dat er zorgvuldig is/wordt gehandeld.
Het aantonen dat er zorgvuldig is gehandeld doet men o.a. door en/of:
• De Gedragscode die op de werklocatie aanwezig is (bij werkzaamheden);
• Het Flora en Fauna inventarisatieformulier/-rapportage;
• De werkinstructie.
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Methode

Er zijn vier veldbezoeken afgelegd op beide locaties, 14-20-22-27 mei 2016. Daarvoor is er een
oriënterend bezoek geweest op 2 mei 2016, ter voorbereiding van de offerte, de bevindingen van dit
bezoek zijn meegenomen in dit rapport. Tijdens het veldwerk zijn beide locaties beoordeeld, op het
biotoop met de op aanwezige vogelnesten en het voorkomen van beschermde flora- en fauna.
Er is intensief gezocht naar de aanwezigheid van nestindicerend gedrag onder de aanwezige
broedvogels in de percelen en in de direct grenzend percelen aan beide locaties. Tevens zijn diverse
bomen beoordeeld op het mogelijk kunnen voorkomen van marterachtigen en eekhoorns. Daarnaast
is een avondbezoek gebracht om mogelijk avond- en nachtdieren te kunnen waarnemen.
De flora is geïnventariseerd op het voorkomen van beschermde soorten, in verband met betreding
beperkende maatregelen.
De resultaten van het veldwerk zijn geanalyseerd. De resultaten zijn weergegeven in een kaart,
weergegeven in Bijlage I. Op 27-05-2016 zijn aan de organisatie de eerste resultaten van de
inventarisatie mondeling toegelicht op beide locaties.
De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in Hoofdstuk 4.
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Resultaten Onderzoek

5.1
Vogels
Tijdens de inventarisaties zijn er op beide locaties diverse soorten vogels aangetroffen. In de Floraen Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen
nadelige gevolgen mag hebben voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In geval van
beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.
De zorgplicht betekent in de praktijk dat er invulling gegeven wordt aan onderstaande
aandachtspunten (in volgorde van belangrijkheid):
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;
De Flora- en Faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild
levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder
andere in dat vogels niet verstoord mogen worden, niet gedood, verwond of gevangen mogen
worden. Ook mag de plaats waar ze zich kunnen verblijven in diverse stadia niet worden verstoord.
(Pag.7, IPC, 2010)

Alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende vogelsoorten zijn
beschermd.
Tijdens de inventarisaties zijn er op beide locaties tekenen van broedende vogels aangetroffen. Over
het algemeen betrof het hier om zogenaamde holenbroeders. Uit het onderzoek van Altenburg en
Wijmenga (pag. 7, Ecologische beoordeling Oranjewoud, 2016) is opgemaakt dat de verstoring bij vogels
optreedt door beweging.
5.1.1 Locatie Overtuin
Op de locatie Overtuin, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn behalve bij de
fietsenstalling geen tekenen van broedende vogels aangetroffen. Bij de aanwezige fietsenstalling is
een nestboom van de grote bonte specht, op het moment van inventarisatie met jongen. De
oudervogel durfde door aanwezigheid niet in de nestholte, niet eerder dan dat ik op gepaste afstand
en uit zicht van de grote bonte specht was.
Met de organisatie is afgesproken dat de toegang tot het pad wordt afgesloten en er op een andere
plek een fietsenstalling wordt gecreëerd.
Wel is van een aantal soorten zang waargenomen, wat broedindicerend gedrag aangeeft. Echter de
zangvogels zaten dusdanig ver van het terrein af, dat er geen verstoring zal optreden, refererend aan
Altenburg en Wijmenga (pag. 7, Ecologische beoordeling Oranjewoud, 2016).
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5.1.2 Locatie Prinsenwijk
Op de locatie Prinsenwijk, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn behalve aan
de achterzijde, tegen Landgoed Oranjewoud aan, geen tekenen van broedende vogels aangetroffen.
Tegen het Landgoed aan, op de vijver, is een nest met een broedende meerkoet aanwezig. Bij de
eerste telling was het nest aanwezig, zat de meerkoet stevig en rustig te broeden, bij de laatste
inventarisatie, vrijdagavond 27 mei 2016, was de meerkoet bijzonder onrustig op het nest, tekenen
van uitkomen van eieren. Door de aanwezigheid van het nest dient de organisatie hier rekening mee
te houden. Geadviseerd is om het drijvende ponton op minimaal 50 meter van het nest neer te
leggen, mochten de eieren niet zijn uitgekomen.
Wel is van een aantal soorten zang waargenomen, wat broed indicerend gedrag aangeeft. Echter de
zangvogels zaten dusdanig ver van ponton en de “oever-zitplaatsen” af, dat er geen verstoring zal
optreden, refererend aan Altenburg en Wijmenga (pag. 7, Ecologische beoordeling Oranjewoud, 2016).

5.2
Planten
Tijdens de inventarisaties zijn er op beide locaties diverse soorten planten aangetroffen. In de Floraen Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen
nadelige gevolgen mag hebben voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In geval van
beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.
De zorgplicht betekent in de praktijk dat er invulling gegeven wordt aan onderstaande
aandachtspunten (in volgorde van belangrijkheid):
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;
De Flora- en Faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild
levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder
andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. (Pag.7, IPC, 2010)
Ondanks het strikte beschermingsregime biedt de Flora- en Faunawet ruimte aangaande het
verrichten van activiteiten op plaatsen waar beschermde soorten leven. Daartoe is een verdeling
gemaakt in soorten, in vier categorieën. De lijst met beschermde soorten is als Bijlage I opgenomen.
Verklaring voor de lijst:
Niet-beschermd (dus niet voorkomend op de lijst): algemene zorgplicht;
Tabel 1: Algemene soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Tabel 2: Overige soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Tabel 3: Specifieke soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Uit onderzoek blijkt dat geen van de gevonden soorten behoren tot de tabel 1, 2 en/of 3 soorten.
Alle waargenomen soorten behoren tot de “niet-beschermde” soorten, waarvoor dus de algemene
zorgplicht geldt.
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Af en toe is er verwarring omdat in we in Nederland ook de zogenaamde “Rode lijst” kennen. Daar
staan veel meer planten op dan genoemd in de tabellen. Veel van deze planten vallen onder nietbeschermd, waarvoor dus geldt “algemene zorgplicht”.

5.2.1 Locatie Overtuin
Op de locatie Overtuin, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn geen
groeiplaatsen van wettelijk beschermde plantensoorten aangetroffen, waardoor geen beperkende
maatregelen noodzakelijk zijn. Voor de voorkomende soorten geldt dus:
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;

5.2.2 Locatie Prinsenwijk
Op de locatie Prinsenwijk, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn geen
groeiplaatsen van wettelijk beschermde plantensoorten aangetroffen, waardoor geen beperkende
maatregelen noodzakelijk zijn.
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;

5.3
Overige soorten
Tijdens de inventarisaties zijn er op beide locaties diverse soorten aangetroffen. In de Flora- en
Faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat menselijk handelen geen
nadelige gevolgen mag hebben voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In geval van
beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling is verleend.
De zorgplicht betekent in de praktijk dat er invulling gegeven wordt aan onderstaande
aandachtspunten (in volgorde van belangrijkheid):
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;
De Flora- en Faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild
levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepalingen houden onder
andere in dat dieren niet gedood, verwond of gevangen mogen worden en dat de plaatsen waar de
dieren verblijven in diverse stadia, beschermd zijn. (Pag.7, IPC, 2010)
Ondanks het strikte beschermingsregime biedt de Flora- en Faunawet ruimte aangaande het
verrichten van activiteiten op plaatsen waar beschermde soorten leven. Daartoe is een verdeling
gemaakt in soorten, in vier categorieën. De lijst met beschermde soorten is als bijlage (I) opgenomen.
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Verklaring voor de lijst:
Niet-beschermd (dus niet voorkomend op de lijst): algemene zorgplicht;
Tabel 1: Algemene soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Tabel 2: Overige soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Tabel 3: Specifieke soorten: algemene zorgplicht en verbodsbepalingen;
Uit onderzoek blijkt dat geen van de gevonden soorten behoren tot de tabel 1, 2 en/of 3 soorten.
Alle waargenomen soorten behoren tot de “niet-beschermde” soorten, waarvoor dus de algemene
zorgplicht geldt.
Af en toe is er verwarring omdat in we in Nederland ook de zogenaamde “Rode lijst” kennen. Daar
staan veel meer soorten op dan genoemd in de tabellen. Veel van deze soorten vallen onder nietbeschermd, waarvoor dus geldt “algemene zorgplicht”.

5.3.1 Locatie Overtuin
Op de locatie Overtuin, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn geen wettelijk
beschermde soorten of plaatsen van wettelijk beschermde soorten aangetroffen, waardoor geen
beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. Voor de voorkomende soorten geldt dus:
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;

5.3.2 Locatie Prinsenwijk
Op de locatie Prinsenwijk, op en rondom het festivalterrein waar veel beweging is, zijn geen wettelijk
beschermde soorten of plaatsen van wettelijk beschermde soorten aangetroffen, waardoor geen
beperkende maatregelen noodzakelijk zijn. Voor de voorkomende soorten geldt dus:
- Voorkomen dat er schade wordt toegebracht;
- Beperken van toebrengen van schade;
- Herstellen van toegebrachte schade;

11

www.grienkant.nl

6

Resultaten Inventarisatie Flora & Fauna Oranjewoud Festivalterrein

Conclusie en advies

Er is een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna op beide
festival locaties in Oranjewoud. Op grond van de resultaten kan het Oranjewoud Festival
plaatsvinden zoals gepland en doorgesproken.
Er dient met grote zorgvuldigheid worden omgegaan met jaarrond beschermde nesten, ook de
nesten die na de inventarisatie op en om de festiviteiten nog worden gemaakt. Vooral het
meerkoetnest op de vijver achter Landgoed Oranjewoud verdiend extra aandacht. Om dit nest te
behoeden voor verstoring of vernieling, wordt aanbevolen om een afstand van 50 meter rondom het
nest aan te houden. Eventuele markering, dient na afloop weer te worden verwijderd om geen
onwelkome aandacht op het nest te richten.
Verder dienen alle activiteiten op en om het Oranjewoud Festival gericht te zijn op het voorkomen
van schade aan flora en fauna., beperken van toebrengen van schade en mocht er schade zijn
ontstaan het herstellen van deze schade.
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Bijlage I
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