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Over Witteveen groenprojecten en advies 

Witteveen groenprojecten en advies is hét onafhankelijke adviesbureau op gebied van openbaar groen, natuur en 

landschap. Wij zijn hoofdzakelijk actief in het noorden van Nederland, maar ons werkgebied breidt zich steeds 

verder uit naar het zuiden. Door inspirerende en innovatieve ideeën om te zetten in duurzaam beleid willen we u 

als opdrachtgever enthousiast maken voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groensector. Betrokken, flexibel, 

creatief en betrouwbaar zijn competenties die vanzelfsprekend zijn voor ons bureau.  

Duurzaamheid, inspiratie en innovatie zijn onze sleutelwoorden voor het leveren van kwaliteit. 

Quickscan en Nader  Onderzoek 

Het is van belang een beeld te hebben van de mogelijk storende invloed die 

werkzaamheden en projecten kunnen hebben op de beschermde natuur. Met 

een quickscan wordt vastgesteld welke natuurpotentie aanwezig is binnen het 

plangebied in relatie tot de Wet natuurbescherming. Sluit de quickscan        

bepaalde soorten niet uit? En is de verwachting dat een mogelijk aanwezige 

beschermde soort verstoord wordt door de werkzaamheden?                            

Nader onderzoek naar flora en fauna volgens beschikbare protocollen is dan 

aan de orde. Dan kan definitief worden bepaald of er een ontheffing en        

mitigerende maatregelen nodig zijn. 

Activiteitenplan en Ontheffingsaanvraag 

Komt beschermde natuur in de knel? Een ontheffingsaanvraag met een op 

maat gemaakt activiteitenplan biedt vaak uitkomst. Met de juiste mitigerende 

en soms compenserende maatregelen kunnen opdrachtgever en natuur weer 

verder. We werken voor u aan praktische en efficiënte oplossingen. 
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Ecologisch Werkprotocol en Ecologische Begeleiding 

Bij een ontheffing is het werken volgens een ecologisch werkprotocol vrijwel 
altijd een eis. Bij het volgen van het werkprotocol worden de maatregelen  
genoemd in het activiteitenplan (+ eventuele aanvullende eisen) uitgewerkt 
tot een helder stappenplan voor de uitvoerder. Ook als er gewerkt wordt     
onder een gedragscode, kunnen de werkzaamheden in een ecologisch      
werkprotocol worden uitgewerkt. Voorafgaand en tijdens werkzaamheden is 
begeleiding vaak noodzakelijk. Denk daarbij aan broedvogelcontroles en het 
afvangen van amfibieën. Pas daarna kan een ecologische vrijgave worden   
gegeven. 


