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Recreatief vliegen met drones niet toegestaan 

De komende jaren wordt een sterke toename van het gebruik van drones verwacht. Onze 

boswachters en toezichthouders komen nu al regelmatig recreanten met drones in de 

natuurgebieden tegen. Vanwege veiligheid en privacy is voor het vliegen met drones regelgeving 

opgesteld door de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl/drones).  

 

Utrechts Landschap heeft als doel om natuur en erfgoed te ontwikkelen, beschermen en beheren. 

Om flora en fauna te beschermen voorkomen we dat in onze gebieden verstoring plaatsvindt. We 

bieden recreanten de mogelijkheid om onze natuur ongestoord te beleven. Om die redenen is het 

recreatief vliegen met drones in de gebieden van Utrechts Landschap niet toegestaan. 

 

Invloed van drones op natuur en beleving 

Door het vliegen met drones kan verstoring van dieren optreden. Tijdens het opstijgen, landen en 

laag overvliegen worden reeën, vogels en kleine zoogdieren opgeschrikt. Doordat de verstoring door 

drones onvoorspelbaar is, kunnen dieren er niet aan wennen. Vogels die steeds opvliegen verspillen 

veel energie, waardoor hun broedsels mislukken en zij minder jongen grootbrengen. Ook houden de 

vogels te weinig energie over voor de winterperiode en vogeltrek. Reeën kunnen op de vlucht slaan 

en in hun vlucht in een hek rennen of de weg oversteken en aanrijdingen veroorzaken.  

 

Drones hebben daarnaast invloed op de natuurbeleving door andere recreanten. Zij bezoeken onze 

gebieden juist voor de beleving van rust en stilte.  

 

Toestemming nodig voor functioneel vliegen 

In incidentele gevallen kan toestemming verleend worden voor het functioneel vliegen met drones. 

Bijvoorbeeld voor monitoring in onze gebieden en onderzoek aan gebouwen. Zelf gebruiken wij 

bijvoorbeeld drones met warmtebeelden om reekalfjes te redden van de maaimachine. Wij 

beoordelen van elke aanvraag of deze samengaat met de bescherming en beleving van onze natuur. 

U kunt online toestemming aanvragen voorafgaand aan de activiteit: 

https://www.utrechtslandschap.nl/toestemming2/toestemming-vragen 
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