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Inleiding  

Dit deskundigenbericht gaat in op de reactie van de minister op de tussenuitspraak 

Gedragscode  Bosbeheer.  

 

Verstoringsafstand 50 meter  

De reactie van de Minister geeft onvoldoende bewijs dat de 50 meter die is aangehouden als 

verstoringsvrije afstand voor vogels in bijzondere nest- en holenbomen voldoende 

bescherming biedt. Sterker nog, de reactie van de Minister geeft bewijs dat de gehanteerde 50 

meter als verstoringsafstand zeker te gering is.  

 

De verstoringsafstanden die door de Minister worden aangehaald in paragraaf 2.1.4 uit 

Krijgsveld et al. 2008 voor Buizerd, Havik en Torenvalk geven aan dat bij gebruik van een 

verstoringsvrije afstand van 50 meter het aannemelijk is dat verstoring plaatsvindt. Verstoring 

door recreatie vindt namelijk reeds plaats op respectievelijk 75 meter, 100 meter en 50 tot 100 

meter. De tweede alinea in deze paragraaf geeft tevens een onderbouwing dat 50 meter 

onvoldoende afstand is. In de Soortenstandaard Buizerd wordt namelijk aangegeven dat in 

geval van gewenning minimaal 50 meter kan worden gehanteerd. In andere gevallen (waar 

ons inziens boswerkzaamheden eens in de zoveel  

jaren onder vallen) moet volgens de Soortenstandaard minstens 75 meter afstand worden 

gehanteerd.  

 

Ook de gegevens die de Minister aanhaalt uit het boek Mijn roofvogels (Bijlsma 2012) over 

gemeten verontrustingsafstanden geven voor alle genoemde roofvogels (Wespendief, Havik, 

Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk) gemiddelden boven de 50 meter. Indien door 

simpelweg naar het nest toe te lopen de vogel het nest verlaat op meer dan 50 meter afstand, is 

het logischerwijs redelijk aan te nemen dat wanneer hieraan geluidsverstoring door 

kettingzaag en/of machines aan wordt toegevoegd, de verstoringsafstand beduidend hoger is.  

 

Het feit dat Buizerd bij benadering tot op circa 40 meter altijd afvliegt en na 15-30 minuten 

terugkeert op het nest (Takkeling 18(3):234-246) geeft duidelijk aan dat er in die gevallen 

sprake is van verontrusting. In het door de Minister aangehaalde artikel betrof dit het 

wandelen van een mens naar het nest. In geval van boswerkzaamheden moet de duur van de 

werkzaamheden in de omgeving van het nest worden opgeteld bij de periode dat de vogel het 

nest heeft verlaten. Het verlaten van het nest is een direct effect van boswerkzaamheden.  
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Zoals gesteld door de minister geeft Krijgsveld et al. gemiddeld genomen voor roofvogels een 

verontrustingsafstand van 125 meter voor roofvogels voor recreatie op land en op water. De 

aanname dat op water beduidend grotere verstoringsafstanden gelden en dat daaruit 

geconcludeerd kan worden dat de verstoringsafstand voor broedende roofvogels 

in bossen beduidend lager zou kunnen liggen dan 125 meter is niet onderbouwd met feiten. 

Overigens verwijzen we naar de tekst hieronder voor nadere Vogelbescherming  

 

Verstoringsafstand 150 meter in Evaluatie Gedragscode 

Ten tijde van de Evaluatie van de Gedragscode waren er weinig cijfers bekend over 

verstoringseffecten op vogels door boswerkzaamheden in de Nederlandse situatie. In het 

rapport van Sovon is de best beschikbare wetenschappelijke kennis vertaald naar effecten van 

boswerkzaamheden. Hiervoor is geput uit wetenschappelijke kennis, zoveel mogelijk 

peer-reviewed bronnen, om gebruik van de best beschikbare wetenschappelijke kennis te 

garanderen. 

Om voldoende te waarborgen dat zorgvuldig gehandeld wordt ten aanzien van de soorten is in 

de Evaluatie van de Gedragscode (Van den Bremer et al., 2009) een verstoringsvrije afstand 

van 150 meter aangehouden. Deze afstand wordt ondersteund door de uitgebreide 

literatuurstudie uitgevoerd door Ruddock & Whitfield (2007)  

( http://www.snh.org.uk/pdfs/strategy/renewables/birdsd.pdf).  

Deze aanvullende informatie over verstoringsafstand en in de Europese situatie, ook 

gerelateerd aan bosbouwwerkzaamheden, was ten tijde van de evaluatie zorgvuldig bosbeheer 

nog niet tot onze beschikking.  

 

Uit de literatuur in Ruddock & Whitfield blijkt dat bosbouwwerkzaamheden tussen 50 en 100 

meter van een Haviksnest kunnen leiden tot verlating van het nest, zelfs als 20 dagen oude 

nestjongen aanwezig zijn. Bosbouwactiviteiten kunnen leiden tot verminderd broedsucces, 

vooral tijdens de broedtijd en de vroege jongenfase. Door het tijdelijk verlaten van het nest 

worden de eieren en jongen blootgesteld aan kou en regen, waardoor sterfte in de ei- en 

jongenfase verhoogt. In de aangehaalde literatuur worden suggesties gedaan om bij 

bosbouwactiviteiten een verstoringsvrije zone te hanteren van 200-300 meter. Minimaal wordt 

een verstoringsvrije zone van 8 ha aangeraden, wat neerkomt op  

een straal van rond de 150 meter om het nest gedurende het broedseizoen. Uit verschillende 

studies naar de Havik (Accipiter gentilis, Goshawk) blijkt dat tolerantie en gewenning van 

individuele vogels afhangt van het normale niveau van verstoring op de 

broedplek en in hoeverre de betreffende verstoring afwijkt van de ‘norm’. (Ruddock & 

Whitfield, 2007) Aangezien boswerkzaamheden onregelmatig in de tijd voorkomen en zeker 

niet jaarlijks, zullen werkzaamheden in grote, rustige bosvakken relatief veel invloed hebben 

op de vogels die normaal gesproken nauwelijks verstoord worden.  

Voor Ransuil (Asio otus, Long-eared owl) worden verstoringsafstanden gegeven van 50-100 

meter tijdens het broeden en 150 tot 300 meter tijdens het grootbrengen van de jongen. 

(Ruddock & Whitfield, 2007)  

Uit het voorafgaande blijkt dat de eerder door Van den Bremer et al. (2009) gehanteerde  

verstoringsvrije zone van 150 meter rondom een nest wordt ondersteund.  

Geen verstoringsafstand bepaald in andere gevallen dan bijzondere nest- en  

holenbomen Alleen bomen direct grenzend aan nestboom met een ‘ander’ nest worden in de 

Gedragscode gespaard. Hiervoor is door de Minister geen verstoringsafstand bepaald. In de 

praktijk zal dit (veel) minder dan 50 meter zijn.  

Voor Kuifmees (Parus cristatus, Crested tit) wordt in de eerder genoemde studie van Ruddock 

& Whitfield gesteld dat de soort op 50 tot 100 meter verstoord wordt door het naderen van 

een mens.  



Voor Kruisbek (Loxia curvirostra, Crossbill) geldt een verstoringsafstand van 10 tot 50 meter.  

 

Uit de Evaluatie van de gedragscode blijkt dat de gevolgen van vellingswerkzaamheden 

tijdens zomervellingen in naald- en populierenbos op het broedsucces van de aanwezige 

bosvogels groot kunnen zijn. Uit territoriumkarteringen afgeleide dichtheden wordt duidelijk 

hoeveel territoria van bosvogels in een bosvak aanwezig kunnen zijn en daarmee hoeveel 

nesten aanwezig zijn. Vanwege de hoge dichtheid nesten, het feit dat van veel soorten de 

nesten moeilijk vindbaar zijn en de hierboven genoemde verstoringsafstanden zullen 

werkzaamheden in het broedseizoen per definitie tot verstoring van broedgevallen en/of 

vernieling van nesten leiden.  

Indien de nesten gevonden worden dient verstoring voorkomen te worden. Dit kan alleen door 

gebruik te maken van een verstoringsvrije zone rondom de nestboom. Slechts de direct 

aangrenzende bomen laten staan zorgt mogelijk dat er voldoende dekking 

blijft bestaan voor de vogel om het nest niet definitief te verlaten, maar voorkomt verstoring 

niet. Net als in alle overige gevallen in het broedseizoen is het hanteren van een 

verstoringsvrije afstand noodzakelijk om de tijdelijke verstoring door de werkzaamheden te 

voorkomen.  

 

Gevolgen populaties bosvogelsoorten door uitblijven voldoende bestendig beheer 

De minister stelt in paragraaf 2.2.2 dat met het uitblijven van werkzaamheden door het 

onbewerkt laten van 7 ha bos (oppervlakte van een cirkel met een straal van 150 meter) 

meerdere bosvakken en afdelingen onbewerkt worden gelaten. Hiermee zou de kwaliteit van 

het bos achteruitgaan en daarmee de populaties van veel bosvogelsoorten. We willen hierbij 

benadrukken dat het bij de verstoringsafstand gaat om de broedperiode, niet om 

het volledig staken van beheer in het bos. Overigens is het niet aannemelijk dat in alle 

gevallenpopulaties bosvogels afnemen door het staken van beheer in het bos. Deze aanname 

wordt in ieder geval niet door de minister onderbouwd.  

 

Algemeen  

De minister stelt in paragraaf 2.1.6 dat er vele andere oorzaken zijn voor verontrusting en 

verstoring van broedgevallen in het bos. Hier is geen twijfel over mogelijk. Gesteld wordt dat 

niet met zekerheid gezegd kan worden of een broedsel mislukt is door boswerkzaamheden. 

Echter, door de Minister wordt ook niet aangetoond dat extra verstoring door 

boswerkzaamheden geen extra effect heeft (gehad).  
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