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Indicatieve lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

 

Waarom deze lijst? 
Deze indicatieve lijst helpt u om te bepalen of u gebruik kunt maken van een goedgekeurde gedragscode of dat u 
toch ontheffing aan moet vragen van de Wet natuurbescherming. 
 
Tijdens uw werkzaamheden moet u rekening houden met het broedseizoen van vogels. De Wet natuurbescherming 
kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een broedgeval is. Nesten van vogels die het 

hele jaar gebruikt worden, zijn in principe jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest 

permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of 
zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten vallen in principe alleen tijdens het broedseizoen onder 
de bescherming van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. U heeft voor deze soorten waarschijnlijk geen 
ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen dergelijke 
nesten verplaatsen of verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op. Wij adviseren u een ecologisch deskundige op 
het gebied van vogels in te schakelen. 
 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd  
Op de volgende categorieën gelden in principe de verbodsbepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming 
het gehele jaar:  

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 
rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).  

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en 

limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).  

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 
specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).  

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest 
te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).  

 
Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd  

Op de volgende categorie gelden in principe de verbodsbepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming 
uitsluitend tijdens het broedseizoen: 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 
de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Wij adviseren u een ecologisch deskundige op het gebied van vogels in te schakelen om 

te onderzoeken of er sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, die jaarronde 
bescherming van de nesten eisen. U gebruikt de lijst als hulpmiddel om te bepalen of ontheffing nodig is voor 
met name de jaarrond beschermde nesten. U kijkt of er maatregelen mogelijk zijn die maken dat de 

functionaliteit van het nest behouden blijft.  
 
Op de lijst met jaarrond beschermde nesten kunnen uitzonderingen zijn, waardoor het nest van een bepaalde soort 
toch niet jaarrond beschermd hoeft te worden. Uw ecologisch deskundige op het gebied van vogels adviseert u 
hierbij. 
 
Als een jaarrond beschermd nest in aangetroffen en deze door de ingreep zal verdwijnen is altijd een 

omgevingscheck nodig. Het is uw verantwoordelijkheid om gemotiveerd en gedocumenteerd te bepalen of u 
ontheffing nodig heeft gebaseerd op de feitelijke en ecologische omstandigheden van de betreffende soort.  
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Algemene gegevens per soort 

Vogels die sinds 1973 

voorkomen als broedvogel 

in Nederland 

Aantal 

broedparen 

(SOVON 

broedvogelatlas 

2002) 

Kolonie- 

broeder 

Aanwezig in 

bebouwde 

omgeving 

natuurgebieden 

Aanwezig in 

(beschermde) 

natuurgebieden 

Categorie 

vaste nesten*  

Boomvalk 750 - 1.000 nee nee ja 4 

Buizerd 8.000 - 10.000 nee nee ja 4 

Gierzwaluw 30.000 - 60.000 nee ja nee 2 

Grote gele kwikstaart 240 - 300 nee nee ja 3 

Havik 2000 nee nee ja 4 

Huismus 
500.000 – 
1.000.000 

ja ja nee 2 

Kerkuil 1750 nee ja nee 3 

Oehoe 3 nee nee ja 3 

Ooievaar 400 nee ja nee 3 

Ransuil 5000 nee nee ja 4 

Roek 
60.000 - 65.000 

ja ja nee 2 

Slechtvalk 8 - 10 nee ja ja 3 

Sperwer 4500 nee nee ja 4 

Steenuil 6000 nee ja nee 1 

Wespendief 700 nee nee ja 4 

Zwarte wouw 0 – 1 
(onregelmatig) 

nee nee ja 4 

Blauwe reiger 
10.000 - 13.000 

ja ja ja 5 

Boerenzwaluw 
100.000 - 200.000 

nee ja nee 5 

Bonte vliegenvanger 
14.000 - 18.000 

nee ja ja 5 

Boomklever 
16.000 - 20.000 

nee ja ja 5 

Boomkruiper 
80.000 –120.000 

nee ja ja 5 

Bosuil 5000 nee nee ja 5 

Brilduiker 15 - 20 nee nee ja 5 

Draaihals 50 - 65 nee nee ja 5 

Eidereend 8.000 - 10.000 nee nee ja 5 

Ekster 40.000 - 60.000 nee ja nee 5 

Gekraagde roodstaart 23.000 - 30.000 nee ja ja 5 
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Glanskop 12.000 - 15.000 nee ja ja 5 

Grauwe vliegenvanger 20.000 - 30.000 nee ja ja 5 

Groene specht 6.000 - 7.500 nee nee ja 5 

Grote bonte specht 55.000 - 65.000 nee nee ja 5 

Hop 0 - 1 nee nee ja 5 

Huiszwaluw 110.000 - 125.000 nee ja nee 5 

IJsvogel 300 - 400 nee nee ja 5 

Kleine bonte specht 4.500 - 5.500 nee nee ja 5 

Kleine vliegenvanger onregelmatig nee ja ja 5 

Koolmees 500.000 - 600.000 nee ja ja 5 

Kortsnavelboomkruiper 75 - 100 nee ja ja 5 

Oeverzwaluw 18.000 - 32.000 nee ja ja 5 

Pimpelmees 125.000 - 200.000 nee ja ja 5 

Raaf 60 nee nee ja 5 

Ruigpootuil 1 nee nee ja 5 

Spreeuw 500.000 - 900.000 nee ja ja 5 

Tapuit 600 - 800 nee nee ja 5 

Torenvalk 5.000 - 7.500 nee ja ja 5 

Zeearend 1 nee nee ja 5 

Zwarte kraai 70.000 - 100.000 nee ja ja 5 

Zwarte mees 30.000 - 40.000 nee ja ja 5 

Zwarte roodstaart 27.000 - 37.000 nee ja ja 5 

Zwarte specht 1.100 - 1.600 nee nee ja 5 

 


