
Dronegebruik  
boven natuurgebieden 

Drones worden boven natuurgebieden vaak gebruikt voor 
monitoring, onderzoek of natuuropnamen. Werken met een drone 
levert dan ook veel voordelen en gemak op. Tegelijkertijd is 
Gelderland de groenste provincie van Nederland. Onze natuur willen 
we koesteren. Een deel van onze natuur is zo bijzonder dat die 
Europese bescherming krijgt: dat zijn onze Natura 2000-gebieden. 
In Gelderland zijn dat er 15. 
Volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) mogen er 
geen negatieve effecten zijn op Natura 2000-gebieden 
of op beschermde plant- en diersoorten daarbinnen 
en daarbuiten. Gebruikt u een drone? Dan moet u 
boven natuurgebieden rekening houden met de 
kwetsbare natuur en, ook buiten natuurgebieden, 
met kwetsbare diersoorten. 

We helpen u graag op weg, zodat u kunt bepalen of u 
voor uw voorgenomen drone-activiteit een vergunning 
of ontheffing moet aanvragen. We toetsen uw 
aanvraag aan de Wet luchtvaart en de Wet 
natuurbescherming.

1 Wet luchtvaart
Wilt u met een luchtvaartuig, zoals een drone, 
landen op of opstijgen vanaf een terrein dat geen 
luchthaven is? Dan moet u op basis van de Wet 
luchtvaart beoordelen of u een ontheffing van ons 
nodig heeft. Zo’n ontheffing wordt ook wel TUG–
ontheffing genoemd. TUG staat voor Tijdelijk en 
Uitzonderlijk Gebruik Luchtvaart.

We onderscheiden bij drones de categorie zwaarder 
dan 25 kg en die onder de 25 kg:
• Voor vliegen met een drone van meer dan 25 kg 

heeft u altijd een TUG-ontheffing nodig.
• Voor drones van minder dan 25 kg heeft u geen 

TUG-ontheffing nodig.

Voor drones in Nederland gelden regels van de 
Europese Unie. Deze regels hebben geen effect op het 
gebruik van drones in natuurgebieden.

2 Wet natuurbescherming
Voor alle drones (onafhankelijk van het gewicht) 
geldt dat:
• u voor vliegen boven het Natura 2000-gebied de 

Veluwe tussen 1 maart en 1 september altijd 
een vergunning¹ nodig heeft. Buiten deze periode 
heeft u alleen een vergunning nodig als u de 
natuur verstoort. Of dat zo is, kunt u onderzoeken 
met een ecologische quickscan. Deze quickscan 
kan uitgevoerd worden door een ecologisch 
adviesbureau.

1 Dit geldt alléén in Natura 2000-gebieden; dus niet in het Gelders 
Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone.  

https://maxius.nl/wet-luchtvaart/artikel8a.51/
https://maxius.nl/wet-luchtvaart/artikel8a.51/
https://www.gelderland.nl/vergunningen/niet-vanaf-luchthaven-landen-opstijgen
https://www.gelderland.nl/vergunningen/niet-vanaf-luchthaven-landen-opstijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone
https://www.gelderland.nl/vergunningen/vergunning-natura-2000-gebied
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• u voor vliegen boven het Natura 2000-gebied de 
Rijntakken altijd een vergunning2 nodig heeft, 
met uitzondering van professionele inzet van 
drones (zie kader onderaan dit document).

• u voor vliegen boven de overige natuurgebieden 
(Natura 2000-gebieden, het Gelders Natuurnetwerk 
(GNN) en de Groene Ontwikkelingszone (GO) en 
ook in de bufferzone van 300 meter daaromheen) 
altijd moet onderzoeken of drones beschermde 
soorten kunnen verstoren of andere negatieve 
effecten op die dieren hebben. Een ecologisch 
bureau kan hiervoor een quickscan uitvoeren. Als 
het bureau aangeeft dat er sprake is van verstoring 
of negatieve effecten, heeft u altijd toestemming 
van ons nodig (vergunning² en/of ontheffing³) Wet 
natuurbescherming). In het broedseizoen is dat 
meestal het geval. Als uit het onderzoek blijkt dat 
dat niet het geval is, mag u er zonder vergunning 
of ontheffing vliegen (op eigen risico).

Ecologische quickscan
U moet onderzoek (laten) doen via een ecologische 
quickscan, omdat een drone (broedende) vogels, 
reptielen en (grotere) zoogdieren kan verstoren. Deze 
dieren kunnen een drone voor een roofvogel aanzien 

2 Dit geldt alléén in Natura 2000-gebieden; dus niet in het Gelders 
Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszone. 

3 Dit geldt in heel Gelderland. 

en daarvan zoveel stress ervaren dat ze het nest, 
jong(en) of rustplaats verlaten. Ook in de winter kan 
er sprake zijn van verstoring als u over foerageer- of 
overwinteringsgebied van diverse soorten vliegt. 
Denk aan grote groepen overwinterende vogels, zoals 
ganzen of andere trekvogels. Het is vooraf 
onmogelijk te bepalen waar broedende vogels, 
reptielen of zoogdieren zich in een natuurgebied 
bevinden. Daarom kunnen we zonder onderzoek 
geen toestemming geven voor een bepaald gebied. 

De gebieden waar u (in bepaalde periodes) nooit met 
een drone mag vliegen, staan op deze kaart.

Wat geldt voor Natura 2000-gebieden en andere 
natuurgebieden, geldt uiteraard ook daarbuiten: 
broedende en overwinterende vogels of andere 
diersoorten hebben ook buiten die gebieden last van 
overvliegende drones. Als u bijvoorbeeld een drone 
gebruikt boven een kievitsnest in een 
landbouwperceel, heeft die kievit daar zeker last van. 
Dus toon overal respect (zorgplicht) voor broedende 
vogels of groepen vogels, reptielen en zoogdieren.

Voorwaarden voor vrijstelling drones voor Natura 2000-gebied de Rijntakken4

Voor vliegen met een drone binnen het Natura 2000-gebied Rijntakken heeft u altijd een vergunning 
nodig. Onder bepaalde voorwaarden is voor professioneel gebruik van drones een vrijstelling mogelijk van 
deze vergunningplicht. Voorwaarden voor de vrijstelling voor het vliegen met drones (alle gewichts-
klassen) zijn:

1 De vluchten worden uitgevoerd voor de uitvoering van noodzakelijk beheer en onderhoud, 
noodzakelijke monitorings-, reddings-, inspectie-, toezicht-, opsporings- of defensietaken (waaronder 
HEMS-, SAR-, politie-, brandweer- of kustwachtvluchten), of calamiteitenbeheer. In het algemeen geldt 
in daadwerkelijke calamiteitssituaties het adagium ‘nood breekt wet’.

2 De vluchten worden door, of in opdracht van, de overheid of een terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisatie uitgevoerd.

3 De vluchten worden door een gecertificeerde drone-gebruiker uitgevoerd.
4 De gebruiker van de drone is aantoonbaar op de hoogte van de lokale en actuele situatie rond de 

beschermde natuurwaarden en de verstoringsgevoeligheid van die waarden, en handelt altijd volgens 
artikel 1.11 (zorgplicht) van de Wet natuurbescherming. Dit moet bijvoorbeeld blijken uit een vlieglogboek.

4 Deze voorwaarden staan in bijlage 11 van het Beheerplan 
Rijntakken.
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https://www.gelderland.nl/vergunningen/vergunning-natura-2000-gebied
https://www.gelderland.nl/vergunningen/vergunning-natura-2000-gebied
https://www.gelderland.nl/vergunningen/ontheffing-beschermde-soorten
https://atlas.gelderland.nl/tug

