
 

 

Vogels en wegverkeer in m.e.r. 
 
Een milieueffectrapport (MER) beschrijft de gevolgen van een plan of project voor het milieu. Hoe die 
effecten beschreven kunnen worden loopt sterk uiteen. Soms zijn uit wetenschappelijke onderzoeken 
vuistregels af te leiden. Een voorbeeld is de beïnvloeding van vogels door wegverkeer. Over deze vuistregel 
heeft de Commissie een ‘factsheet’ opgesteld. De vuistregel kan gebruikt worden bij MER’en waarin 
wegverkeer een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld m.e.r.’s voor (nieuwe) wegen, woningbouw of 
bedrijventerreinen. Dit artikel geeft de onderbouwing en achtergrond van de effectafstanden die in deze 
vuistregel gehanteerd zijn en een overzicht van de gebruikte literatuur. Lees meer over de vuistregel in de 
factsheet. 
 
Achtergrond 
Gemotoriseerd verkeer leidt tot verstoring van vogels en andere dieren. Uit onderzoek blijkt dat er minder 
vogels voorkomen nabij drukke verkeerswegen. Dit wordt veroorzaakt door de volgende (combinatie van) 
effecten: 
• verstoring door geluid; 
• licht- en visuele verstoring; 
• luchtverontreiniging; 
• verkeersslachtoffers. 
 
Om de gevolgen van wegverkeer op vogels te bepalen wordt in Nederland veel gebruik gemaakt van het eind 
jaren tachtig uitgevoerde veldonderzoek van Reijnen et al. (1995, 1996). Op basis van deze Nederlandse 
onderzoeken zijn geluidscontouren voor verstoring van 42 db(A) in/bij bos en 47 db(A) in/bij agrarisch 
cultuurland bepaald. In Nederland wordt in een MER vaak alleen gewerkt met deze geluidscontouren voor 
het bepalen van effecten op vogels. Hier kleven nadelen aan. 
 
De geluidsbelasting wordt berekend met standaardrekenregels voor het menselijk gehoor, de frequenties 
die vogels horen zijn anders en soortafhankelijk. Het geluidniveau langs een weg verschilt sterk met de 
hoogte. In MER’en worden de geluidsniveaus meestal uitgerekend ter hoogte van slaapkamers (van 
nabijgelegen woningen). Voor verschillende vogelsoorten zal een geluidsniveau op een andere hoogte en 
een ander frequentiebereik daadwerkelijk maatgevend zijn voor verstoring. Welke hoogtes en frequenties dit 
zijn is soortafhankelijk en meestal niet bekend. Het hanteren van deze contouren in MER geeft dan ook een 
incompleet beeld van de effecten van wegverkeer op vogels. 
 
Effectafstanden, afgeleid van een voldoende groot aantal waarnemingen in de nabijheid van wegen met 
verschillende verkeersintensiteiten zijn in de praktijk beter te hanteren. Met een effectafstand wordt ook met 
een combinatie van factoren die effecten hebben op vogels rekening gehouden. Bijvoorbeeld verstoring door 
geluid of licht of visuele verstoringen en effecten van luchtverontreiniging. De vuistregel maakt daarom 
gebruik van effectafstanden en niet van dB(A)-contouren. 
  
Afstand en verkeersdrukte als maat voor effecten op vogels (op basis van waarnemingen) 
Garniel et al . hebben in 2007 een omvangrijk onderzoek afgerond naar de effecten van verkeer op vogels. 
Daarbij zijn gedetailleerde gegevens over het broedvoorkomen van vogels langs 1.540 Duitse (snel)wegen 
en spoorwegen geanalyseerd. Vervolgens zijn effectafstanden per soort gespecificeerd. Dat wil zeggen dat 
binnen bepaalde kritische effectafstanden bij intensief wegverkeer een duidelijk negatief effect optreedt op 
die soort. 



 

 

Uit dit onderzoek blijkt ook dat nabij drukke verkeerswegen (>10.000 verkeersbewegingen/etmaal) duidelijk 
lagere dichtheden van vogels voorkomen dan in de omgeving. Minder drukke wegen (<10.000 
verkeersbewegingen/etmaal) hebben weinig ‘uitstralingseffecten’ op vogels. Dit onderscheid is daarom 
opgenomen als 1e stap in de vuistregel. De omgang met drukke wegen in de vuistregel is hieronder verder 
uitgelegd. 
 
Afstand hanteerbaar per landschapstype 
Het hierboven genoemde onderzoek levert bij drukke wegen voor verschillende vogelsoorten erg veel 
verschillende afstanden op. Omdat vogelsoorten leven in bepaalde habitats is het mogelijk de vogelsoorten 
toe te wijzen aan een bepaald landschapstype. Voor de vuistregel is deze indeling gebaseerd op Bijlsma et al. 
(2001). Vervolgens is bekeken welke effectafstanden de vogelsoorten per landschapstype hebben. Daarbij is 
uitgegaan van de meest kritische soort(en) per landschapstype. Lees: de vogels met de grootste 
effectafstand zijn bepalend bij het vaststellen van de effectafstand voor het gehele landschapstype. In tabel 
1 is het resultaat van deze analyse opgenomen. Dit zijn de effectafstanden voor de vuistregel (zie ook de 
factsheet). De volgende alinea’s gaan in op onzekerheden en gevoelige gebieden. 
 
Tabel 1: effectafstanden vuistregel bij drukke wegen (>10.000 verkeersbewegingen/etmaal) vanaf de weg, 
per landschapstype in meters. Gevoelige gebieden zijn meestal aangewezen als beschermd natuurgebied, 
zoals Natura 2000 of de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
 

 
Omgaan met onzekerheden 
Verschillende verstoringsbronnen van verkeerslawaai kunnen elkaar versterken (accumulatie). Bij het bepalen 
van de effecten van de aanleg van een weg bijvoorbeeld, moet ook rekening gehouden worden met de 
effecten van een naastgelegen (spoor)weg. Ook kan in combinatie met andere effecten het negatieve effect 
versterkt worden (cumulatie), zoals bijvoorbeeld extra lichtverstoring in de omgeving door een industrieel 
complex. Vooral voor nachtvogels zijn kennisleemtes en daarmee onzekerheden groot omdat de effecten 
van lichtverstoring onbekend maar plaatselijk mogelijk aanzienlijk zijn (Garniel et al . 2007). In een gebied 
waar nachtvogels actief zijn is het daarom goed altijd alert te zijn op dit soort effecten. 

Landschapstype Gevoelige 
gebieden 

Overige 
gebieden 

Voorbeelden van kritische soorten  

bos, bosstroken, lanen 750 500 Houtsnip, Spechten, Wielewaal 

halfopen en kleinschalig cultuurlandschap 600 400 Patrijs, Kwartel, Steenuil 

heidevelden, open duin, kwelders, schorren 750 500 Wulp, Zomertortel 

weidevogelgebied 750 500 Kwartelkoning, Veldleeuwerik, 
Watersnip, Grutto 

moerasgebieden, natte ruigten 600 400 Roerdomp, Snor, Porseleinhoen, Grote 
karekiet 



 

 

 
Jaarlijks worden enkele miljoenen vogels doodgereden door wegverkeer. Met een landelijke populatie van 
ruim 30 miljoen vogels is wegverkeer daarmee de belangrijkste sterftefactor voor vogels. Er is meestal niet 
voldoende gedetailleerde informatie beschikbaar om hierop in een MER in te gaan. 
 
Op grond van de hierboven genoemde onzekerheden zijn de effectafstanden in tabel 1 wanneer het gaat om 
gevoelige gebieden (Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur) 
zekerheidshalve met een factor 1,5 vermenigvuldigd. Deze gebieden zijn vaak voor vogels extra belangrijk 
als leefgebied. 
 
Andere dieren 
Zoals genoemd, zijn ook effecten mogelijk op andere dieren dan vogels, en deze vuistregel gaat niet in op 
deze effecten. Hiervoor zijn veel minder gegevens beschikbaar. Het is dus zaak bij het opstellen van een 
MER apart aandacht te besteden aan eventueel voorkomende diersoorten anders dan vogels. 
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