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Kennisdocumenten verschillende soorten 
 

Kennisdocumenten over soorten die vallen onder de Wet Natuurbescherming: 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-

wet-natuurbescherming/ 

 

Waar komen soorten voor? Kijk op de Verspreidingsatlas of op Waarneming.nl 

Welkom - Waarneming.nl 

NDFF Verspreidingsatlas 

 

Broedvogels in Nederland 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/broedvogels-nederland-2019 

 

 

Soortenverenigingen  
Sovon Vogelonderzoek | Vind informatie over vogelsoorten 

Soorten (ravon.nl) 

zoogdiersoorten | De Zoogdiervereniging 

FLORON 

Das en Boom 

 

Kaarten over ruimtelijke ordening, energie, natuur, bodem en landschap 
 

Bestemmingsplannen, omgevingsplannen e.d.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view 

 

Informatie over de Nederlandse ondergrond 

https://www.dinoloket.nl/ondergrondmodellen 

 

Ontwikkelingen in de tijd 

https://www.topotijdreis.nl/ 

 

Cultureel erfgoed 

https://www.cultureelerfgoed.nl/domeinen/landschap-en-leefomgeving 
 

Natuurontwikkeling en andere ruimtelijke functies in Brabant 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank 

 

Huidige en potentiële locaties voor energie (zon, wind en warmte), inclusief wettelijke beperkingen 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming/
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Inlog maken vereist, maar is gratis 

https://www.regionale-energiestrategie.nl/ondersteuning/analysekaarten+np+res/default.aspx 

 

Atlas Natuurlijk kapitaal over de diensten en voorraden die de natuur ons levert 

https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten 

 

Alle bomen in Nederland op de kaart 

https://boomregister.nl/overzichtskaart-van-de-bomen-in-nederland/ 

 

Digitale hoogtekaart van Nederland 

https://www.ahn.nl/ 

 

Atlas van de leefomgeving: zeer veel kaarten: bodem, erfgoed, geluid, licht, lucht, natuur, soorten, 

stiltegebieden en meer: 

https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten 

 

Open datasets van de overheid met geo-informatie 

https://www.pdok.nl/viewer/ 

 

Effecten van windturbines op soorten 

Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland 

https://edepot.wur.nl/449804 

 

Onderzoek naar effecten van windturbines op weidevogels (in de Beerse Overlaat – tussen Oss en 

Den Bosch) 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/vogels-van-de-beerse-overlaat-en-analyse-verstoring-van-

vogels-door-windturbines 

 

Minimale afstanden van windturbines tot vogelgebieden (Engels) 

https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/Lagvsw-2015.pdf 

 

Studie van de WUR die de 1% mortaliteitsgrens voor vogelaanvaringen met windturbines een 

onderschatting vindt van de effecten op populaties 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-

wenr/Impact-van-windturbines-op-vogelsterfte-vaak-onderschat.htm 

 

Mitigerende maatregelen voor biodiversiteit bij zon- en windprojecten. Wat kunnen ontwikkelaars 

doen? (Engels) 

https://portals.iucn.org/library/node/49283 

 

Minimale vereisten voor biodiversiteit in Gedragscode Wind op land 

https://www.nwea.nl/wp-content/uploads/2020/11/20201103-Gedragscode-WoL-opgemaakt-

FINAL.pdf 

 

Sovon Windenergie gevoeligheidskaart voor vogels met digitale bestanden naar RES regio’s 

https://www.sovon.nl/nl/publicaties/achtergronddocument-windenergie-gevoeligheidskaart-vogels 
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Monitoringprotocol nieuwe windparken in Nederland (project NIEWOHL):  protocol voor monitoring 

vogel- en vleermuisslachtoffers bij windprojecten: 

https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2021-

07/Monitoringsprotocol%20Wind%20op%20Land%202021%20%5BNPRES%2001072021%5D.pdf 

  

 

Effecten van zonnevelden op soorten en bodem 

Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland 

https://edepot.wur.nl/449804 

 

Effecten van zonneparken op natuur en landbouw 

https://edepot.wur.nl/475349 

 

Verkenning van bodem en vegetatie in 25 zonneparken in Nederland 

https://research.wur.nl/en/publications/verkenning-van-bodem-en-vegetatie-in-25-zonneparken-in-

nederland- 

 

Mitigerende maatregelen voor biodiversiteit bij zon- en windprojecten. Wat kunnen ontwikkelaars 

doen? (Engels) 

https://portals.iucn.org/library/node/49283 

 

Gedragscode Zon op land met minimale maatregelen voor biodiversiteit 

https://hollandsolar.nl/u/files/gedragscode-zon-op-land.pdf 

 

Effecten van zonneparken op bodemkwaliteit 

https://samendedieptein.nl/wp-content/uploads/2019/10/CLMrapport-

Zonneparken_agrarisch_gebied_bodemkwaliteiteffecten.pdf 
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