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VOORWOORD

DeWaddenzee ishet belangrijkstegebied voor wad-enwatervogels in
Europa.Tegelijkertijd fungeert het gebied als éénderbelangrijkste
oefengebieden voor de verschillende onderdelen vanhetMinisterie van
Defensie.
Inhet verleden is reeds veel teberde gebracht over de effecten van
militaire oefeningen op flora en fauna vanhetwaddengebied, doch veel
waarnemingen zijnanecdotisch vanaard en/of leidenniet tot verantwoorde
conclusies.Dit rapport is onderdeel vaneenpoging omhier verbetering
in tebrengen.Opverzoek vanhetMinisterie vanDefensie heeft het
Rijksinstituut voor Natuurbeheer een studieaangevat naar de effecten van
geluid vanmilitaire activiteiten opwadvogels.Deelvandeze studie
wordt gevormd door een literatuuronderzoek.
Dit rapport vormt deweerslag vandit onderzoek datwerd uitgevoerd
door Drs.M. Platteeuw.

De Directie

0.

SAMENVATTING

Het grote belang van deNederlandse Waddenzee,o.a. voor vogels
afkomstig uit grote delen vanNoord-Amerika,Europa en Siberië,maakt het
noodzakelijk dat voor elke vorm vanmenselijk gebruik van dit gebied
inzicht bestaat inmogelijke negatieve invloeden hiervan.Dit rapport
beoogt het eerste volledige en systematische literatuuroverzicht te
biedenvan de invloeden vanmilitaire activiteiten (metnamede
akoestische aspecten)opwad-enwatervogels.
Een ruimtelijke inventarisatie vandemilitaire activiteiten inde
Nederlandse Waddenzee leert dat indehuidige situatie de westelijke
Waddenzee (DenHelder,Texel,Vlieland enTerschelling,alsmede de
aangrenzende wadgebieden)vooral buitenhet vogelbroedseizoen nogal sterk
in de invloedssfeer vanmilitaire oefeningen ligt.De oostelijke
Waddenzee is tot nu toevrijwel vanmilitaire activiteiten gevrijwaard
gebleven.Met de ingebruikneming vanhet schietterrein op deMarnewaard
(Lauwerszeepolder) zal indeze rust stellig verandering komen.
Indit rapport wordt uiteengezet welke factoren bepalend zijnvoor de
vraag of een geluid al ofniet als overlast gekenmerkt moet worden.
Hierbijwordt eveneens aangegeven hoe geluiddruk op een zodanige wijze
kanworden beschreven dat erkwantitatieve uitspraken kunnen worden
gedaan over deaanvaardbaarheid van bepaalde geluidniveaus.Ookwordt
ingegaan op enkele factoren die devoortplanting vangeluid beïnvloeden.
Tenslotte wordt vermeld wat de teverwachten geluiddrukniveaus inen rond
deLauwerszeepolder zijn bijeen bepaalde doorhetMinisterie van
Defensie opgegeven intensiteit van schietoefeningen met verschillende
wapensystemen.
Een verstoring wordt gedefinieerd als het effect van een gebeurtenis
die devogel eengedrag doet vertonen dat afwijkt van zijn
voorkeursgedrag. Vaak ishet vrijwel onmogelijk omdeakoestische ende
visuele aspecten vaneenverstoringsbron vanelkaar te onderscheiden.
Hier zijnverstoringen die duidelijk alleen opvisuele prikkels berusten,
buiten behandeling gebleven.
Broedende vogels blijken inhet algemeen nauwelijks zichtbaar door
geluid teworden verstoord. Er zijn echter enkele gevallen bekend,waarin
vogels voor enige tijd hunnesten na eenverstoring inde steek lieten,
deze daarbijblootstellend aan een verhoogde kans oppredatie.Ook lijken

koloniebroeders in sommige gevallen bijgeluidoverlast meer agressief
gedrag tevertonen dan inongestoorde situaties.
Rustende vogels worden,vooral ingetijdengebieden,vaak in grote
aantallen bijelkaar aangetroffen,wat zeinprincipe zeergevoelig maakt
voor verstoringen (grote groepen zijn schuwer). Schietoefeningen
veroorzaken relatief weinig verstoringen onder rustende vogels,indien ze
niet vergezeld gaan van jacht ofandere zichtbaremenselijke activiteiten.Knallenkunnen in eerste instantie schrikreacties veroorzaken,
'sNachts blijken deze reacties heftiger danoverdag. Straaljager,
helikopters en sportvliegtuigen kunnen vaak wel grootschalige
verstoringen veroorzaken,waarbijhet geluid waarschijnlijk ook een rol
speelt.
Foeragerende vogels,vaak solitair of inkleine groepen,worden niet
zo snel door geluiden verstoord. Straaljagers wordenmeestal genegeerd,
minder snelle vliegtuigen enhelikopters hebben sterkere invloed. Knallen
kunnen leiden tot opschrikken enwegvliegen,afhankelijk van het
geluidniveau op de plek van waarneming.
Voor het verstorende effect vangeluidoverlast op langere termijn is
het al ofniet optreden vanhabituatie (gewenning)van belang.Dit proces
wordt belemmerd door combinaties van diverse visuele en akoestische
verstoringsbronnen (zekerwanneer die ook reële gevaren inhouden)en
gestimuleerd doorherhaling en regelmaat (voorspelbaarheid).
Verschillende na elkaar of gelijktijdig optredende verstoringsbronnen
kunnendoorhungezamenlijk effect eenveelheviger verstoring teweegbrengen dan elk van deprikkels afzonderlijk zouhebben gedaan.
Het gevolg vanverstoringen vanhet gedrag voor devogels is ineerste
instantie tijdverlies en extra energieuitgave. Deze beide postenmoeten
met een extra voedselopname worden gecompenseerd. In tweede instantie kan
een regelmatig verstoord gebied voor bepaalde soorten permanent
onaantrekkelijkworden,waardoor zedewijkmoeten nemen naar andere
gebieden.Areaalvennindering zowel als extra energieuitgaven van
individuen kunnen over eenaantal jaren zekernegatieve gevolgen hebben
ophet populatieniveau.
Tot dusver ishet onderzoek nog niet ver genoeg gevorderd om concrete
uitspraken tekunnen doen over devraag ofdevogelshet energieverlies
alsgevolg vanverstoringen voldoende kunnen compenseren om
populatiedaling tevoorkomen.Wel is duidelijk dat naarmate ermeer
verstoringen komen ennaarmate ermeer andere aantastingen vanhet
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leefmilieu optreden,dekans groter wordt dat eenkleine verstorende
ingreep ernstige gevolgenheeft.

1.

INLEIDING

1.1 Achtergrond
DeNederlandse Waddenzee ishet gehele jaardoor,maarmet name invooren najaar,een zeer belangrijk voedsel-en rustgebied voor grote
aantallen vogels,vooral steltlopers,eenden enganzen,afkomstig uit
broedgebieden in Canada,Groenland, Scandinavië,het Oostzeegebied en
Siberië (Smit &Wolff 1981). Daarnaast worden gedeelten vanhet westelijk
deel van deWaddenzee intensief gebruikt voor verschillende vormen van
militaire activiteit,met bases inDenHelder,opTexel,opVlieland en
opTerschelling. Tijdens schietoefeningen zijngrote stroken vandit deel
van deWaddenzee als onveilige zoneaangewezen. Inhet oostelijk deel van
deWaddenzee hebben tot opheden relatief weinig militaire activiteiten
plaatsgevonden. Er lag alleen een laagvliegroute voor straaljagers over
hetGroningerwad naar deLauwerszeepolder (DeRoos 1983). Deze isechter
sinds kort verplaatst naar een traject tennoorden van deWaddeneilanden.
Deaanleg vanhet nieuwemilitaire oefenterrein inde Lauwerszeepolder
(met namehet deel indeMarnewaard)met een onveilige zone van 2400ha
gedeeltelijk boven deWaddenzee gelegen (DeRoos 1983)zou in principe
sterk kunnen bijdragen aan eenverhoogde onrust voorvogels indit deel
van deWaddenzee. Indit rapport wordt getracht een overzicht tegeven
van dehuidige wetenschappelijkekennis van invloeden ophet gedrag van
wadvogels ten gevolge van lawaai doormilitaire activiteiten.Het
literatuuronderzoek werd verricht inopdracht vanhetMinisterie van
Defensie.

1.2 Vraagstelling
Ineerste instantie zalmoeten wordennagegaan inhoeverre geluiden van
de sterkte die bijmilitaire oefeningen gebruikelijk is,verstoringen tot
gevolg kunnenhebben inhet normale gedrag vanbroedende,rustende of
foeragerendevogels.Onder eenverstoring wordt dan innavolging van
Boere (1975)verstaan: "eengebeurtenis die eenvogel dwingt af tewijken
van zijnvoorkeurshandeling".Het lijkt beter omdezedefinitie te
hanteren dan om, zoals vele onderzoekers doen (o.a.Zegers 1973,
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Schilperoord &Schilperoord-Huisman 1981),pasvanverstoring tespreken,
alsdevogelsopvliegen.Metnameinhetgevalvaneenfoeragerendevogel
kanelkeveranderingvangedragalsgevolgvaneenverstoringeen
belasting zijnvoorzijnenergiebudget.Naastkwantificeringvan
gedragsveranderingenonderinvloedvanverstoring zaldanookintweede
instantieuitgezochtmoetenworden,watdeeffectenvandeeventueel
optredendeveranderingeninhetgedragzijnopdeverschillendeaspecten
vanhetdagelijkslevenvandevogels.Erkano.a.sprakezijnvan
effectenopenergiebudget,sociaalgedrag,foerageergedragen
terreinkeuze.Hierbijmoetzowelaaneffectenopkorte,middellangeals
oplangetermijngedachtworden.Dezeeffectenvanverstoringbeïnvloeden
bovendienelkaarviahetdoorDijkemaetal.(1985)uiteengezette
principevaneenresponsketen (Owens1977,Schilperoord&
Schilperoord-Huisman 1981,Zwarts&Drent 1981,Ens&Goss-Custard 1984).
Tenslotteishetvanbelangomteweteninhoeverrebijde
confrontatie tussengeluidenenvogelsprocessenalshabituatieof
facilitatieoptreden.Onderhabituatiewordtverstaandegewenningvande
vogelsaandeprikkelvanbuitenaf.Bijgelijkblijvendniveauneemtbij
herhalingvandeprikkeldehevigheidvandereactieaf,totdatdevogels
uiteindelijk"geleerd"hebbendatergeengevaarteduchtenvalten
helemaalnietmeerreageren (Fletcher&Busnel 1978).Hetisindit
verbandvanbelangzichterealiserendathabituatieaangeluidoverlast
eenzuiver"psychisch"procesis;fysiologischblijfthetgeluidzijn
effectenopzenuwstelseleneventueeloporganenuitoefenen (Bouterse
1974),zodatlichamelijkeschade (b.v.gedeeltelijkedoofheid,Marleret
al. 1973)en/ofgeestelijkestresskunnenoptreden,zonderdatditin
verstoord gedragtotuitingkomt (b.v.Jungius&Hirsch 1979,Altman&
Gano 1984,Counter 1985).Facilitatieisveeleerhetomgekeerdevan
habituatie:juistdeherhalingvande"angstaanjagende"prikkelmaaktde
vogelssteedsonrustiger.Uiteindelijk zaldeverstoringzoernstig
wordendatzede"plekdesonheils"verlaten.Hetprincipevande
facilitatiehoudtookin,datermogelijkcumulatievaneffectenkanop
treden (Dijkemaetal.1985).Devogelskunnenalsgevolgvaneen
bepaaldegeluidproduktie zoonrustigworden,datiedereandereverstoring
dedruppelkanzijndiedeemmerdoetoverlopen.Datcumulatievan
effectendoormilitaireverstoringenverstoringdoortoeristeninderdaad
kanoptreden,blijktuitonderzoekresultatenopTerschelling (Visser
1986).OokVanEerden&Smit (1979)enThissen&Bruggeman (1982)vonden
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aanwijzingenvoorhetfeitdatfacilitatiedoorverstoringendoormiddel
vanlawaaikonleidentotcumulatievaneffecten.Duidelijkisdat
informatieoverhettijdstipendewijzewaarophabituatieenfacilitatie
optreden,essentieelzijnomlange-termijneffectenvangeluidoverlastop
vogelstekunnenvoorspellen.

1.3 Werkwijze
Specifiekeliteratuuroverdeeffectenvanlawaaidoormilitaire
activiteitenophetgedragvanvogelsbleekvrijwelniettevindente
zijn.Weliservrijregelmatigonderzoekgedaanaandeinvloedenvan
anderevormenvangeluidoverlast,zoalsdeeffectenvan
geluidsbarrièreknallen opzowelinhetwildlevendevogelsals
gedomesticeerd pluimvee,zoogdierenenmensen (Bell1972,Rylanderetal.
1974,Lynch&Speake 1978)endeeffectenvangeluidvanvliegtuigenop
hetvluchtgedragvanmeeuwen (Burger 1981,1983).Metname
geluidsbarrièreknallen lijkenqua"structuur"nogalsterkopschotenvan
vuurwapens (Rylanderetal.1974),zodatderesultatenvandeze
onderzoekingentotopzekerehoogteookvooronzevraagstellinggebruikt
kunnenworden.Directonderzoeknaareffectenvanschietoefeningendoor
militairenophetgedragvanvogelsisslechtsineenzeerbeperktaantal
gevallenminofmeersystematischaangepakt (Rooth&Timmerman1965,Van
Eerden&Smit 1979).Fragmentarischeenanekdotischegegevenszijnwat
gemakkelijkertevinden,maardezeberichtenmissenveelaldenodige
wetenschappelijkeobjectiviteit.
Hethiergepresenteerdeoverzichtkwamoptweemanierentotstand.In
eersteinstantiewerdmetbehulpvaneenzoekprogrammavan
computerbestanden (Pudoc,Wageningen)eenbeknoptelijstvan
internationalereferentiessamengesteld,metalskeywordsNOISE,SOUND,
SHOOTING,DISTURBANCE;EFFECTS,RESPONSES,REACTIONS;BIRDS,WADERS,
DUCKS,GEESE,WILDFOWL,WATERFOWL,SHOREBIRDS.Naastdit
literatuuronderzoek zijndeNederlandseliteratuurendeaanvullende
achtergrondliteratuur opdemeertraditionelewijzenagezocht.Dehier
gepresenteerdegegevensmogendanookwordenbeschouwdalshetmeest
volledigeoverzichtdatmetbehulpvanbuitenlandseenbinnenlandse
literatuuroverhetonderwerpkonwordensamengesteld.
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2. MILITAIREACTIVITEITEN INHETWADDENGEBIED

Eengoedoverzichtvanallemilitaireactiviteiten,dieinenrondhet
Waddengebied plaatsvinden,wordtgegevendoorDeRoos (1983),
CoördinatiecollegeWaddengebied (1983)enSmit&Visser (1984).Het
hieropvolgende,alsmedehetkaartje (figuur 1),isdanookgrotendeels
opdezegegevensgebaseerd.Duidelijkisdatopditmomentdegrootste
concentratievanmilitaireactiviteitenindeWaddenzeeinhet
Nederlandsedeeltevindenis.IndeDuitseenDeenseWaddenzeezijnveel
mindermilitaireoefenterreinen (fig.1).Demilitaireactiviteitenin
Nederland vindenvooralplaatsinhetwestenrondTexel,Vlielanden
Terschelling.Daarnaastlopenvanuitdemilitaireluchthavenin
Leeuwardennogtweestrokenluchtmachtoefengebied deWaddenzeeinenis
ookbovendeNoordzeetennoordenvanAmelandeenstrook
luchtmachtoefengebied. IndeoostelijkeNederlandseWaddenzeeende
westelijkehelftvandeDuitsezijnenkelelaagvliegroutesoverhetwad.
VerderblijftinhetWestduitsedeeldemilitaireactiviteitbeperkttot
éénechtoefenterreintegendeDeensegrensentweeonveiligezones.In
deDeenseWaddenzee treffenwetweeoefenterreinenenéénonveiligezone
aan.WelisdedichtheidaancivieleluchthavensinhetDuitseenDeense
Waddengebied opvallendhoog.Ofschoonnietvanmilitaireaardkandit
feit,evenalsdeliggingvanhetvlieggebied vande
burgerluchtvaartschoolbovenNoord-Groningen (Anonymus 1979),welvoor
eenflinkegeluidhinder inhetgebied zorgdragen.
VanuitdeMarinehavenvanDenHelderhoudtdelandmachtgedurendeca.
20dagenperjaarballistischelange-afstandsoefeningenoverde
westelijkeWaddenzee.Hetzelfdegebiedwordtookdoordemarinegedurende
maximaal90dagenperjaargebruiktvoorschietoefeningen,zowelvanuit
dehavenalsvanafschepen.Dezebeidetypenoefeningenkunnen
gelijktijdigwordengehouden.Deonveiligezonebedraagt34000hainde
omgevingvandezandplaatLutjewaard.IndegeuldeTexelstroomwordt
doordemarinegeoefendmettorpedo'smetniet-explosiefmateriaal.Er
wordtover 13,5kmlengteen2kmbreedtegeschoten,bijeenwaterdiepte
tot30m.Dezeactiviteitzouin1985wordenbeëindigd.Ookwordtvanuit
DenHelder (zeefront)westwaartsgeschotenoverdeNoordzee,waarbijde
zandplaatRazendeBolindeonveiligezoneligt.Tenslottevliegen
militairezowelalscivielehelikoptersvanuitdemarineluchthavenDe
KooyoverdewestelijkeWaddenzee.Decivielehelikoptersdragenhier
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Figuur 1.OverzichtvanmilitaireactiviteitenindeWaddenzee,gebaseerd
opgegevensvanAnonymus (1979),DeRoos (1983)en
CoördinatiecollegeWaddengebied (1983);delaagvliegrouteboven
hetGroningerwadlooptsindskortoverdeNoordzee tenNvan
Schiermonnikoog.
voor 10%bijaandetotalegeluidbelasting (Coördinatiecollege
Waddengebied 1983).
HetamfibischoefenkampDeMok,tegenwoordigJoostDourlainKazerne
geheten,opTexeldientalsbasisvoordeopleidingvanmariniers(Van
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Mouriketal.1985).Deoefeningenbestaanhiervooraluitmetvaartuigen
enhelikopters (afkomstiguitDeKooytenzuidenvanDenHelder)
uitgevoerdelandingen.Hierbijwordentweemaalperweekgeringe
hoeveelhedenoefenexplosieven totontploffinggebracht.Zwaardere
explosievenwordentegenwoordignietmeergebruikt,omdatDeMokniet
meerdefunctievanexplosievenopruimingsterreinvervult
(CoördinatiecollegeWaddengebied 1983).
OpdeVliehorsopVlielandwordtzoweldoordeluchtmachtalsdoorde
landmachtgeoefend.BijoefeningenvanheteerstgenoemdekrijgsmachtonderdeelisvaaksprakevaninternationaleoefeningeninNAVO-verbanden
naarschatting 66%vandedeelnemende straaljagerszijnafkomstigvan
bondgenootstaten (Anonymus 1979).Deactiviteitenvindenplaatsinde
luchtenopdegrondenbestaanuithetafwerpenvanbommenenhet
schietenopgronddoelenmetkannonenenraketten,zowelvanafdegrond
alsvanuitdelucht (DeRoos 1983). 'sNachtsvindenafentoe
"photo-flash"-oefeningenplaatsmetgebruikvanelektronenflits.Erwordt
slechtszeldenmetexplosiefmateriaalgewerkteniniedergevalnooitin
deperiodetussen 1maarten15septemberinverbandmetde
vogelbroedtijd (DeRoos 1983).Deoppervlaktevanhetoefenterrein
beslaat 335ha,deonveiligezone3750haenhetbeperktevlieggebied
68900hatot 12500mhoogte.Hetschietterreinvandelandmacht,het
cavalerieschietkamp,beslaat 150hameteenonveiligezonevan10500ha,
diezichvooraloverdeWaddenzeeuitstrekt.Hierwordtgedurende30
wekenperjaar(1septembertot 15april)gedurende4-5dagenperweek
metschietendetanksgeoefend.Bijaanwezigheid vanmensenen/ofschepen
indeonveiligezonewordendeoefeningengestaakt (Coördinatiecollege
1983, Smit&Visser 1984).
DeNoordvaarderopTerschellingisalleenbijdeluchtmachtin
gebruik.Erwordtvanuitdeluchtgeschotenopdoelenopdegrondmet
rakettenenkanonnen,waarbijtegenwoordiggeenexplosiefmateriaalen
geennaverbranderswordengebruikt.Ookwordthiergeoefendinhet
afwerpenvanniet-explosievebommen,evenalshetincidenteelschietenmet
boordkanonnen (Visser 1986).Nachtelijke"photo-flash"-oefeningenzijn
tegenwoordignietmeertoegestaan (DeRoos1983,Visser 1986).Het
terreinishetgehelejaarbeschikbaarenwordtgedurendeca.180dagen
perjaardaadwerkelijkgebruikt.Degrondoppervlaktebedraagt215ha,de
onveilige zoneophetland3750haenhetbeperktevlieggebied 17663ha,
meestoverdeWaddenzee,toteenhoogtevan9757m (DeRoos 1983).
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DelaagvliegroutebovenhetGroningerwadwerdgemiddeld 6maalper
werkdaggebruikt totopminimalehoogtevan75m.Recentisdezeroute
naarhetnoordenverlegd,zodathijnutennoordenvanSchiermonnikoog
overdeNoordzeeloopt (DeVlas,pers.med.).
VanafBreezanddijkwordenschietoefeningengehoudenvanlange-afstand
-artillerie.HoeweloverhetIJsselmeergeschotenwordt,treedt
geluidoverlast ineendeelvandewestelijkeWaddenzeeop(Smit&Visser
1984).
HettoekomstigeoefenterreinindeLauwerszeepolder isoptedelenin
tweedeelgebieden:deMarnewaard inhetnoordoostenendeKollumerwaard
inhetzuidoosten (Smoorenburg 1979a,VanEerden&Smit 1979).Metname
vanuitdedirectaandeWaddenzeegrenzendeMarnewaard zougeluidoverlast
voorhetWaddengebiedkunnenvoorkomen.Deonveiligezonebovende
WaddenzeeomvatvolgenshetCoördinatiecollegeWaddengebied (1983)enDe
Roos (1983)eenoppervlaktevan2400ha.VolgenseendoorSmoorenburg
(1979a)gepubliceerdeopgavevanhetMinisterievanDefensiezalerinde
Marnewaardgeoefendwordenmetboordgeschut (.50 mmen.25mm)enmeteen
terugstootlozevuurmond (TLV).IndeKollumerwaard zalbovendienook
luchtafweergeschut (metexplosieveprojectielen)wordengebruikt.Inde
Marnewaard zalnietmet"scherp"wordengeschoten (Wolff1977,
Smoorenburg 1979a).Erzalhethelejaardoorgeoefendworden,ook's
nachts,maaralleenopdoordeweeksedagen (Wolff 1977,DeRoos 1983).
Opgrondvanschietproevenmet .25mmboordgeschutoptweepostenin
deMarnewaard eneenpostindeKollumerwaard,enmeteenCarlGustavTLV
indeKollumerwaard incombinatiemetopgavenoverdeteverwachten
schietfrequentiesmetelkwapen,berekendeSmoorenburg (1979a&b)de
gemiddeldegeluidbelasting indeomgevingvandeLauwerszeepolder opde
inhoofdstuk 3beschrevenwijze.Hierbijzijncorrectiesaangebrachtvoor
deheersendeweersomstandigheden.Figuur2laatzienbinnenwelke
gebiedengeluidbelastingenvanmeerdan40dB(A,imp)onder"normale"
omstandighedenteverwachtenzijn.Dezewaardevan40dB(A,imp)isde
gebruikelijkegrenswaardevoorlandelijkegebieden.Duidelijkisdat
bovendevlakkeenopenWaddenzeedevoortplantingvanhetgeluidvrijwel
nietgehinderdwordt,zodathetbereiktot1kmtenzuidenvandekwelder
vanSchiermonnikoog reikt (cf.Wolff 1977).BinnendeLauwerszeepolder
zelfreiktdepotentiëleoverlasteveneenszeerverenalleenbuitende
polder,metnamerichtingZoutkampschermenstructureninhetlandschap
hetgeluidenigszinsmerkbaaraf(figuur2).
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Figuur2.Geluidscontourenvandeteverwachtengeluiddrukbijhet
voorgenomenmilitairgebruikvanoefenterreineninde
MarnewaardendeKollumerwaard indeLauwerszeepolder,naar
Smoorenburg (1979a);depijltjesgevendepositiesende
oriëntatiesaanvanhetbijdeproeveninnovemberendecember
gebruiktegeschut.
3. GELÜIDOVERLAST

Naastdeintroductiedoordemensinhetmilieuvanalofniet
schadelijkeafvalstoffenenbestrijdingsmiddelen (milieuverontreiniging
intraditionelezin)iserooksprakevanintroductievanallerleivormen
vanharden"onnatuurlijk"geluid.Vergelekenmetdezeergrote
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milieuproblemendieuitchemischeverontreiniging enhabitatvernietiging
ontstaan,lijktditprobleembetrekkelijkondergeschikt.Hetisdanook
vanvrijrecentedatumomlawaaieveneenstebeschouwenalseen
"verontreiniging"vanhetmilieu.Bijde"UnitedNationsConferenceon
theHumanEnvironment"injuni1971teStockholmkwamditaspectvoorhet
eerstbijeendergelijkegelegenheid opdeagenda.Erbleektoendater
nogmaarzeerweinigconcreetwetenschappelijkonderzoekwasverricht
naarwatnudeschadelijkegevolgenwarenofkondenzijnvande
verschillendevormenvanlawaaiopmensenendieren (Shaw1978).
Erzijnzeerverschillendebronnenvanwaaruitmensenlawaaiinhet
natuurlijkmilieuintroduceren.Debelangrijkstealledaagsevoorbeelden
hiervanzijn:drukkeverkeerswegen (Veen1973,VanderZande 1975,Wind
1978),opstijgende,landendeenlaagvliegendevliegtuigenenhelikopters
(Zegers 1975,Burger 1983),deknallenvansupersonischevliegtuigenbij
hetpasserenvandegeluidsbarrière (Bell1972,Rylanderetal.1974,
Lynch&Speake 1978),hetaanhoudendgezoemvanhoogspanningsleidingen
(Lee&Griffith 1978)enhetafschietenvanvuurwapens,zowelinhet
kadervandejacht (Meltofte1982)alsinhetkadervanmilitaire
activiteiten (VanEerden&Smit 1979,Smoorenburg 1979a).Mogelijke
overlastdoorlawaaibijmilitaireactiviteitenkanookveroorzaakt
wordendooractiviteitenvanzowelsupersonischealssubsonische
vliegtuigenenhelikopters,doorhetlawaaivanrupsvoertuigenenander
rollendmaterieelentenslottedoorexplosiestijdenshetoefenenmetde
verschillendevuurwapensystemen,granatenenbommen(DeRoos 1983).
Ofgeluidalshinderlijkwordtervaren,hangtindeeersteplaatsaf
vandeluidheidervanendematewaarinhetmetdeachtergrondruis
contrasteert.Naarmatehettoegevoegdegeluidmeercontrasteertmetde
achtergrondruisisdekansopgeluidhindergroter.Daarnaastdraagteen
toegevoegdgeluidookbijaande"natuurlijkeachtergrondruis".Dateen
constanteextrageluiddrukophetmilieudeachtergrondruis zodanigkan
versterkendatdaaruithindervoortvloeit,wordtduidelijkuiteen
voorbeeeldgegevendoorShaw (1978):doordesterktoegenomengeluiddruk
inopenzeekanhetvoorgewonevinvissenBalaenopteraphysalusveel
moeilijkerzijngewordenomovergroteafstandenonderwatermetelkaar
contact teonderhouden.Geluidhinderzalzichechteringevalvan
veroorzakingdoormilitaireactiviteitenveeleermanifesterenin
schrikreacties,dieafhankelijkzijnvanhetcontrastmetde
achtergrondruis (cf.o.a.Rylanderetal.1974).Bijmetingenvan
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geluidniveauswordeninditsoortgevallenvaaktweeaspectenbepaald:de
maximalegeluiddrukvandeknalopeenlineaireschaalzonder
frequentie-afhankelijkeweging (dB(lin,piek))endegemiddelde
geluiddrukovereenintegratietijdvan35ms (deintegratietijdvanhet
menselijkoor)enmeteenfrequentie-afhankelijkeA-wegingdiedevoor
hetmenselijkoorhinderlijkefrequentiesextrameelatentellen(dB(A,
imp);Meurers 1975).MetnamedezelaatstemaatkanvolgensSmoorenburg
(1979b)hetbestwordenwordengebruiktomkwantitatieveuitsprakenover
geluidhindervoormensentedoen.Deinnovemberendecember 1978inen
omdeLauwerszeepolderverrichtegeluidmetingenzijndanookindeze
eenheiduitgedrukt (Smoorenburg 1979a).Omdatdemeestevogelseen
gehoorbereikhebbendatvrijwelvergelijkbaarismetdatvandemens
(Bremond 1963,Lee&Griffith 1978),lijktdezeeenheidvoorgeluidniveau
ookvooronsdoelgeschikt.Omnuuitsprakentedoenoverdeverwachten
reactiesmoethettotalegeluidniveauveroorzaaktdoordegefntroduceerde
geluidbronuitgedruktwordenindezgn."ratingsoundlevel"L die
r
vergelekenwordtmetdeterplaatsegeldendenorm (het"noisecriterium")
ofmetdeachtergrondruis (Smoorenburg 1979b).Indezebenaderingwordt
rekeninggehoudenmetdegeluiddrukvandeafzonderlijkgeproduceerde
knallenenmethetaantalknallenperdag.Voorexplosiesmethetzelfde
geluidniveauluidtdeformuledan:
L =L + 10logN-42dB(A, imp),
r k

waarin

L =geluidniveauvandeafzonderlijkeknal,gemetenin
k
dB(A,imp)
N =aantallenknallenperdag

Voorknallenmeteenverschillendgeluidniveaugeldt:
L =10log {L l o V 1 0 } - 42dB(A,imp)
r
i=l
met

L =geluidniveauvanknali
i
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DezewaardevoorL wordtvergelekenmetvantevorenopgestelde
r
aanvaardbaarheldscriteria voorgeluidbelasting.Hetgebruikelijke
criteriumvoorlandelijkegebiedenligtbijeenniveauvan40dB (A,imp)
enbijstiltegehiedenbij30dB(A,imp)(Smoorenburg 1979b).
Naastdegeluidsterkteaandebron,deduurenhetfrequentiespectrum
vanhetgeluidendefrequentiewaarmeehetgeluidwordtgeproduceerd
zijnookdeafstand totdebron,klimatologischeomstandigheden,
terreinomstandigheden,hetalofnietsnelaanzwellenvanhetgeluiden
deactiviteitvanmensofdierophetmomentvanhetgeluidinsterke
matebepalendvoorhetalofnietoptredenvanverstoringvanhetgedrag
(Shaw1978,Weinreich 1981).Deafstand totdebronendeweers-en
terreinomstandigheden bepalenmededegeluidsterkteopdeplaatswaar
mensendierzichbevinden.Thissen(1983)geefteenformulevoorde
afstandsverzwakkingvanhetgeluid,geproduceerd dooreenpuntbroninhet
vrijeveld,waarbijrekeninggehoudenwordtmetbodemabsorptie.
Luchtabsorptie,temperatuurenverstrooiingzijnalleenvanbelangbijde
hoogstefrequenties (>1000Hz).Deformuleluidt:
L=L -20log - -d(r-r)
r
o
o
waarin

°

L=geluid indBopafstandr
o
L =geluidniveauopafstandr
o
o
r=referentieafstandtotdebron
o
r=gevraagdenieuweafstand totdebron
d=dempingsfactorindB/m

Dedempingsfactordisafhankelijkvanhetbodemtype(een
terreinomstandigheid),maarookvandefrequentievanhetgeproduceerde
geluid.Bijgeluidprodutiedooreenbronopenigeafstandbovendegrond
enzondercontactmetdebodemisdezefactornagenoegvangeenbetekenis
(Thissen 1983).Zeerbelangrijkvoorgeluiddemping isookdematevan
glooiing,begroeiingenbebouwingvanhetterrein.Naarmatehetterrein
vlakkerenopenerwordt,neemtdeafstandsverzwakkingvanhetgeluidaf
endusdeactieradiustoe.Bijdegeluidmetingentijdensdeschietproeven
indeLauwerszeepolderkwamditduidelijkaanhetlicht:binnende
vlakke,zeeropenpolderwerdeenveelhogeregeluiddrukvastgestelddan
onmiddellijkbuitendepolderophetoudeland,waardijken,dorpswijken,
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boomsingelse.d.aleendempendewerkinguitoefenen (Smoorenburg 1979a).
Vandeweersomstandighedenzijnvooralwindkrachtenwindrichtingvan
sterkeinvloed,maarookdeluchttemperatuurspeelteenrol.Daarnaastis
deaan-ofafwezigheidvanbewolkingweervaninvloedopdetemperatuuropbouwvandeverschillende luchtlagen,zodatookditkaninterfereren
metdevoortplantingvangeluid (Smoorenburg 1979a). Benedenwindsvande
geluidbronwordtopeenzelfdeafstandmeergeluiddrukgemetendan
bovenwinds.Bijwindstilweerplanthetgeluid zichinprincipenaaralle
kantenevensterkvoort.Alleenverschilleninterreingesteldheid spelen
daneenrol(Smoorenburg 1979a).

4.

INVLOEDVANHARDGELUIDOPHETGEDRAGVANVOGELS

4.1 Algemeen
Verschillendeonderzoekersbewerendatvogelsheftigerreagerenopgeluid
danzoogdieren (o.a.Bell 1972,Weinreich 1981).Hiervoorwordtechter
weinigfeitenmateriaalaangedragenenhetlijktdanookgeenszins
onmogelijkdathetfeitdatdemeestopvallendegedragsveranderingendie
eenverstoringdoorgeluid teweegkunnenbrengen(eenmassaalopvliegen
ofzelfswegvluchten),bijvogelsveeleerderopvaltdanbijzoogdieren.
Eenanderecomplicatiebijhetbeoordelenvanheteffectvanalleen
geluidproduktieishetfeitdatindemeestegevallendegeluidprikkel
tegelijkmeteenvisueleprikkeloptreedt (Fletcher&Busnel 1978).Zois
vaaknietgoednategaanwelkvandezebeideprikkelsnueigenlijkde
gedragsverandering heeftveroorzaakt (VanKoersveldetal.1976),terwijl
hetookmogelijkisdatbeideprikkelsdoorhungelijktijdigoptredende
gedragsverandering teweegkondenbrengen.Ditzoudankomendoor
cumulatievandeeffectenvanbeideprikkels,doordatelkvanhen
afzonderlijkwelfacilitatieoproeptbijdevogels,maaropzich
onvoldoendesterkisomtotgedragsveranderingaanleiding tegeven
(Dijkemaetal.1985,Visser 1986).
Zoheeftdanookveelvanhetzuiveropgeluideffectengerichte
onderzoekzichnoodgedwongenmoetenbeperkentothetbestuderenvande
effectenvangeluidenmeteenvoordevogels (ofanderedieren)
onzichtbarebronn,b.v.knallenvanhetdoorbrekenvande
geluidsbarrière,knalapparatenenschietoefeningenopvrijgroteafstand
(Bell 1972,Rylanderetal.1974,Lynch&Speake 1978,Camberlein&Flote
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1978,Osieck 1982,Rooth&Timmerman 1965,VanEerden&Smit 1979).
Bijdevaakgeconstateerdeonrustdievliegtuigenenhelikoptersonder
vogelskunnenveroorzaken (o.a.Buurma1977,VandenBergh1983)isal
doorLebret (1975)deveronderstellinggeopperddatwellichthetvisuele
beeldvanvliegtuigenofhelikoptersangstaanjagender is(doorde
gelijkenismeteengroteroofvogel)danhetbijbehorend lawaai.Welis
hetmogelijkdathetgeluidnaopgedaneervaringgeassocieerdwordtmet
hetvisuelebeeld.Hetfeitdatlangzamerluchtverkeer (helikoptersen
sportvliegtuigen)vaakveelsterkerverstoortdaneveneenslaagmaarzeer
sneloversuizendestraaljagers (Zegers1973,VandenBergh1983)
suggereerthetzelfde.Burger (1981)constateerdedaarentegendat
subsonischevliegtuigengeenverstoringenveroorzaakten ineenkolonie
zilvermeeuwen (Arusargentatus),terwijlbijhetpasserenvan
supersonischestraalverkeersvliegtuigen juistwelvogelshunnesten
verlieten.Ditlijktwelzuiverdeinvloedvangeluidtezijn.Ookhet
feitdatluidruchtigervliegtuigenrelatiefmindervaakinbotsingkomen
metderonddestart-enlandingsbanenvertoevendemeeuwen,schrijft
Burger(1983)toeaanhetsterkerafschrikkendeffectvanluidruchtiger
toestellen (dieookeerderbovendeaanzienlijkeachtergrondruis
uitkomen).Hierdoorzoudenmeervogelsnogjuistoptijdwegkunnen
komen.
VanEerden&Smit (1979)constateerdendatdegeluidexplosiesvande
doorSmoorenburg (1979a)beschrevenschietproeven indeLauwerszeepolder
zoweldirectwaarneembareschrik-envliegreacties,merkbaartotop8km
afstand,teweegbrachtenalseenindirectevluchtreactie,waarbij
langzamerhanddedelenvanhetgebieddiehetdichtstbijdegeluidsbron
lagen,gemedenwerden(cf.figuur 3).Ditvoorbeeldmaaktduidelijkdat
gedragsveranderingenalsgevolgvangeluidoverlastnietnoodzakelijk
directopdieoverlasthoeventevolgen.
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Figuur 3.VerspreidingvanWintertalingenAnascreccainhetZO-deelvan
deLauwerszeepolderop29november 1978voorennahetafvuren
vanvijfschotenmeteenCarlGustavTLV-84(VanEerden&Smit
1979),alsmededetenoostenvandeschietpostgemetenmaximale
(bovenstegetalindB (lin,piek))engemiddelde(onderste
getalindB(A,imp))geluidniveaus (Smoorenburg 1979a);bijH
enSHwarendeknallenresp."hoorbaar"en"slechthoorbaar",
inbeidegevallenwarenzenietmeermeetbaar.
4.2 Broedvogels
Sommigeauteurshebbenmetbetrekking totdeverhouding tussenbroedvogelsendoormilitaireactiviteitveroorzaaktlawaaizeersombere
gedachtenoverhetongestoordkunnenfunctionerenvandereproduktieve
cyclusvandevogels.HetmeestpessimistischisBlok(1964)tenaanzien
vandesituatieopVlieland.Zonderoverigensconcretecijfersaante
dragenstelthijdatdevoortdurendegeluiddruktotsterkgestoordgedrag
leidtbijdebroedvogelsvanhetgebied.Metnamebijdesternkoloniesen
bijdekluten (Recurvirostaavosetta)zoudegeluidhinderbelemmerend
werkenvooradequatecommunicatiebijdepaarvormingenvoorhetgoeden
regelmatigaanbrengenvanvoedselvoordejongen.Ookoverdreven
"paniekerige"reactiestijdensschietoefeningenzoudenvolgensBlok
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(1964)opkortetermijnkunnenleidentottevaakindesteeklatenvan
denesten,waardoordekansoppredatieverhoogdwordt.Eendergelijke
reactielijktvoorhetmassaalmislukkenvanhetbroedseizoenvande
bontesternsSternafuscataopDryTortugasin1969deenigeminofmeer
aannemelijkeverklaring tezijn.Austinetal.(1970)beschrijvendatop
diteilandjealmeerdan50jaarachtereeneenkolonievanca.50000
paarmetzeergoedsuccestotbroedenkwam.Ookin1969kwamdevestiging
volkomennormaaltotstand:erwerdeneierengelegdendevogelsbegonnen
tebroeden.Bijeeninspectiehalfjuniwaserechtervrijwelgeenjonge
vogeltevinden,terwijlslechtsongeveerdehelftvanhetnormaleaantal
volwassenvogelsaanwezigwas.Dezewarenbovendienongewoonschuwen
vliegerig.DenabijekolonienoddiesAnousstolidushaddaarentegeneen
volkomennormaalseizoen.Deenigereëleafwijkingvananderejarenwas
deveelhogerefrequentievangeluidsbarrièreknallenrondDryTortugas.
Vrijweldagelijkspasseerdenstraaljagersdatjaardaardegeluidsbarrière.Bijdeschaarsegelegenheden,waarbijditzichinvoorafgaande
broedseizoenenhadvoorgedaan,wassteedseenwildepaniekuitgebroken
onderdesterns.Hierbijvlogenallevogelsmassaalopomnaenig
rondcirkelenweerbijdenestentelanden.Hetvermoedenbestaatdat1969
deongewoonfrequenteherhalingvandezeknallenuiteindelijkheeft
geresulteerd ineendefinitiefverlatenvandenesten.Deachtergebleven
eierenbevattenmeestdode,halfvolgroeideembryo's.De
pesticidengehaltenwarenzolaag,datditalsoorzaakuitgeslotenkon
worden.Evenminwerdenaanwijzingenverkregendatdegeluidknallen
fysiekeschadeaandeeierenzoudenhebbentoegebracht.
OnderzoekvanBurger(1981)aandereactiesvaneenkolonie
zilvermeeuwenopsubsonischeensupersonischevliegtuigensuggereertdat
Blok (1964)iniedergevalinbepaaldegevallengelijkkanhebbengehad
metzijnnegatievevisieophetverstorendeeffectvanlawaaiop
broedvogels.Bijhetpasserenvansupersonischevliegtuigenvlogen
significantmeerbroedendemeeuwenvandenestendanbijhetpasserenvan
subsonische toestellen.Bovendienraaktenmeervogelsnaterugkeerbij
hetnestinconflictmetnaburigesoortgenotenverwikkelddanonder
"normale"omstandigheden.Tijdensdezegevechtenbrakenveleeierenen
ooktradpredatievanonbeschermdelegselsop(cf.DeRoos1972)Tegen
heteindvandebroedtijdbleekindedichtstbevolktedelenvandeze
kolonie (waarmeervanditsoortgrensgeschillenkondenoptreden)het
gemiddeldaantaleierenpernestdanooksignificantlagerteliggendan
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bijsolitairbroedendevogels (Burger 1981).
Ondanksdezevoorbeeldenvannegatieveinvloedvangeluidoverlastop
hetgedragvanbroedendevogelssprekendemeestegedocumenteerde
onderzoekenopditgebiedvanniet-merkbareeffecten.Rooth&Timmerman
(1965)zagengeenenkelegedragsverandering bijnestelendelepelaars
PlatalealeucorodiaindekolonievanhetZwanenwatertijdens
schietproevenoprespectievelijk1,5kmen1,9kmafstandvande
dichstbijzijndenesten,hoewelhierbijafentoezwaarmaterieel
(luchtdoelgeschut,AMX-tanksenCenturion-tanks)werdingezet.DeRoos
(1983)constateert opVlielanddatdeontoegankelijkheidvanhet
militaireoefenterreinvoortoeristenookeenaantrekkelijkekantheeft
voorbroedvogels,ietsdatooknaarvorenlijkttekomenvoormetname
eensoortalsdewulpNumeniusarquataopdeheideveldeninmilitair
gebruikopdeVeluwe (Thissen 1983).Inhetalgemeenlijkentoeristenals
potentiëleverstoringvoorbroedvogelseenreëlerebedreigingdanlawaai
alsgevolgvanmilitaireoefeningen (cf.DeRoos 1981).Zelfseenvoor
menselijkeverstoringenrondhetnestzeerkwetsbaresoortalsde
NoordamerikaansewildekalkoenMeleagrisgallopavobleekdoor
geluidsbarrièreknalleninhetgeheelnietgehinderd tewordeninzijn
broedgedragenbrachteennormaalaantaljongengroot (Lynch&Speake
1978).Eenandervoorbeeldvanogenschijnlijkongestoordbroedgedragin
eenzeerluidruchtigeomgevingisdatvaneenkleinekolonieAmerikaanse
dwergsternsSternaantillarumdiezichgevestigdhad tussentwee
startbanen,diegebruiktwerdenvoorverticalestijgingenenlandingen
vanHarrierstraaljagers (Altman&Gano 1984).Ofschoongeen
geluidmetingenwerdenverricht,wastijdensdeoefeningenmetdeHarriers
degeluiddrukvandienaarddatindenabijheidwerkzaamgrondpersoneel
verplichtwerdoorbeschermerstegebruiken.Zeerwaarschijnlijkblevende
sternstijdensdeoefeningendoorbroeden.TenslotteconstateerdeKushlan
(1979)dattellingenvanuitdeluchtvanreigerkoloniesmetbehulpvan
helikoptersofvliegtuigenslechtsin 19%vandewaargenomengevalleneen
ernstigerverstoringvanhetgedragvielwaartenemendanevenopkijken.
Nooitwerdeennestlangerdan5minutenverlaten.
Ondanksdeogenschijnlijkeonverschilligheid tenaanzienvanharde
geluidendiedoorbovenstaandevoorbeeldenwordtgesuggereerd,wijzende
meesteonderzoekersmetnadrukophetfeitdathunonderzoekvrijwel
steedsbetrekkinghadopeentekorteperiodeomhetnietaantoonbaar
zijnvanschadelijkeinvloedenvandegeluidoverlastalsbewijste
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beschouwenvoorhetnietbestaanervan.ZoopperenbijvoorbeeldRooth&
Timmerman (1965)demogelijkheiddatvroeginhetvoorjaar,alsde
lepelaarszichnogindekoloniemoetenvestigen,welverstoringdoor
schietoefeningenzoukunnenoptreden.Devogelszijndannogaanhet
"verkennen",waarbijonveiliglijkendegebiedenmogelijknietgeschikt
wordenbevondenalsbroedgebied.Ookisvoorveelvogelsoortenjuistin
devestigingsfasevocalecommunicatievanessentieelbelangvoor
vestigingenhandhavingvanhetbroedterritoriumenvoordepaarvorming.
Theoretischkanvoortdurendegeluidoverlastdezecommunicatieernstig
belemmeren(Buryetal.1977,Shaw1978,Lee&Griffith 1978),maar
praktijkvoorbeeldenzijnhiervannognietbekend (Berry 1980).
Oplangeretermijnkunnenverschuivingenoptredenalsgevolgvan
lawaai,diebijeenonderzoekoverkorteretermijnnietofnauwelijks
zoudenopvallen.Alsvoorbeeld,waarbijhetoptredenvaneendergelijke
verschuiving inhetverledenzeeraannemelijkis,maggenoemdwordende
toenemendedichtheidaanbroedendeweidevogelslangsgradiëntendie
loodrechtopdedoorsneeverkeerswegenstaan(Veen 1973).Ditheeftzeer
zekertemakenmetdevandezewegenuitgaandeverstorendeinvloed,omdat
langsdrukkerewegendedichthedenlagerzijndanlangsnauwelijks
gebruiktewegen (VanderZande 1975)eninhetrustigerFriesland
duidelijkhogerdanindedrukkerandstad (Wind 1978).Bijditvoorbeeld
ishetuiteraardnietmogelijkomdestorendeinvloedvanhetvisuele
aspectvanhetverkeertescheidenvandievanhetauditieveaspect.
Behalveeendalinginaantallenkunnenbepaaldebijzonderschuween
kwetsbaresoortenvogelsalsgevolgvangeluidhinderookvollediguiteen
gebiedverdwenenzijn.Voordeonderzoekerlijkthetdatallevogelsgoed
tegendegeluidproduktiebestand zijn,maardeschadeisaleerder
toegebrachtendedoorhembestudeerdesituatieiseennieuwestabilisatienahetvertrekvandekwetsbaresoorten.Dezemogelijkheidwordt
doorThissen (1983)geopperdvoorsoortenalskorhoenTetraotetrixen
klapeksterLaniusexcubitoropdeVeluwseheidevelden.Deobservatiesvan
March (1985)datdekolonieAudouinsmeeuwenLarusaudouini,éénvande
zeldzaamsteEuropesebroedvogels,opheteilandjeCabreratenzuidenvan
Mallorcanajarenlangindebroedtijdgeconfronteerdtezijnmet
intensieveenluidruchtigelandingsoefeningenvanhetSpaanselegerin
1985geenjongenmeergrootbracht,doenvrezendateendergelijkesoort
doorditsoortactiviteitenoplangetermijnhetveldzalruimen.Blok
(1964)meentdathetverdwijnenvandedwergsternSternaalbifronsals
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broedvogelvandeVliehorsendeachteruitgang vanhetaantalbroedende
eidersSomateriamolltsstmaopVlieland inbeginjarenzestigookaan
militairlawaaivieltoeteschrijven.Omdateerstgenoemdesoortindie
periodeechterinhetgeheleNederlandseWaddengebied sterkinaantal
afnam (enzichbovendieninditsoortsituatiesnauwelijksietsvan
schietgeluid aantrekt,DeRoos1972)omlaterindejarenzeventigweer
toetenemen (Rooth 1981)enlaatstgenoemdesoortopVlieland indezelfde
periodeeveneensweerflinkinaantaltoenam (Swennen1976,1981),lijkt
dezemeningnietgoedhoudbaar.
TenslottesuggererenAltman&Gano(1984)dathetzeerwelmogelijkis
datvogelszichogenschijnlijkzoweinigaantrekkenvangeluidoverlast
alsdedoorhenbestudeerdeAmerikaanseDwergsternsdielangsstart-en
landingsbanenvanHarriersinwerkelijkheidondereenhoge"stress"leven
tengevolgevandezestorendeinvloed.Zogenietendeogenschijnlijkzo
rustigbroedendezeevogelsvandeGalapagoseilandeneenzekerefaam,
omdatzezichdoortoeristentotopenkelemeterslatenbenaderenzonder
tekenenvanonrusttevertonen.Recentonderzoekechterheeftaangetoond
dattijdensdeze"verstoringen"sterkeverhogingenvandehartslagfrequentieoptreden (tweetotviermaaldenormalefrequentie,Jungius&
Hirsch 1979).Zoblijktdateenbepaaldegebeurtenisnieteenseen
verstoringinhetgedragteweeghoefttebrengenomtocheenpotentiële
bedreigingvoordegezondheidvandevogeleninnogsterkere
matevoorzijnreproduktiesucces tevormen.Ditverstoringsaspecttreedt
waarschijnlijkvooralbijbroedendevogelsop.Zonderdesterkebinding
methetnestzoudevogeleendergelijkestressweldegelijkuitendoor
eengedragsverandering,waarschijnlijkvlucht.

4.3 Rustendevogels
JuistinhetWaddengebied ishetverstorenvangroteaantallenrustende
vogelseenbekendenvaakbesprokenfenomeen(Zwarts1972,Zegers1973
e.a.).VanKoersveld etal.(1976)bewerenzelfsdatverstoringvan
rustendevogelsveeleerderoptreedtdanvanfoeragerendevogels.Vanwege
hetfeitdatvelesoorteninditgebiedvoorhunvoedselvoorziening
volledigafhankelijkzijnvanlaagwater,hebbenzegeen"normaal"
dag-nachtritme,maarrustenzetijdenshoogwateropveilige,droge
plaatsen,dieniettevervanhetfoerageergebiedmoetenliggen(o.a.
Visser 1986,Zwarts 1972,1981).Opdezezogenaamdehoogwatervluchtplaatsenverzamelenzichzeergrotegroepenvogels,diedaargezamenlijk
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overtijen en rusten.Enerzijds wordt dekans opmenselijke verstoring van
dergelijke plaatsen sterk verhoogd doorhet feit dat zeook overdag door
devogels bezocht worden,als demenselijke activiteit maximaalis.
Anderzijds werkt ook het feit dathet op dit soort plekken om zulke grote
aantallen gaat verstoring indehand. Grote groepen vogels zijn eerder
onrustig dan kleine groepen of solitaire individuen (Zwarts 1972,
Rylander et al. 1974,Owens 1977,Hübner &Putzer 1985,Madsen 1985,
Visser 1986). Dit heeft als voornaamste oorzaak,dat ineen grote groep
meer vogels waakzaam zijndan ineenkleine groep enomdat de groep zich
sterk richt opdewaakzaamste leden,zaler sneller sprake zijn van
verstoord gedrag en vanvlucht.Daarnaast lijkt het juist door de
opvallendheid van eengrotere groep ook vanbelang om sneller te reageren
opmogelijk onraad.
Ondanks vele berichten over "dramatische"verstoringen van
hoogwatervluchtplaatsen inhetWaddengebied als gevolg van velerlei
vormen van verstoring (Blok 1964,Zegers 1973,Zwarts 1972e.a.),blijkt
wetenschappelijk verantwoord feitenmateriaal hierover vrijwel niet
voorhanden te zijn.Zowel Blok (1964)als DeRoos (1983)melden dat de
reacties van steltlopers op dehoogwatervluchtplaatsen op Vlieland
tijdens de schietoefeningen zeervariabel zijn.Somsvliegen zemassaal
op enandere keren blijven ze zitten alswas erniets aandehand. Zegers
(1975)meldt voor hetzelfde gebied dat dehelikopteroefeningen demeeste
verstoring veroorzaken. De schietoefeningen wordenmeestal genegeerd,
behalve wanneer geschut van zwaarkaliber gebruikt wordt. Iets concretere
gegevens over o.a.demilitaire verstoringen van overtijende vogels op
Vlieland worden verschaft doorVanKoersveld etal. (1976). Ofschoon zij
zelf geen enkele verdere bewerking vanhunwaarnemingsresultaten durfden
tegeven vanwege grote interpretatieproblemen, zijndemeest basale
resultaten (aantal enverdeling naar aard vandepotentiële verstoringsbronnen envan dewerkelijk verstorende verstoringsbronnen),weergegeven
in figuur 4. In totaalwerden 204potentiële verstoringsbronnen
geconstateerd, waarvan 85%inderdaad gedragsveranderingen te ziengaf.De
meeste van deze potentiële verstoringen kwamenvoor rekening van
recreatieve activiteiten,vooralwandelaars.Ook laat figuur 4ziendat
vrijwel elke activiteit een gelijk aandeel uitmaakte vande potentiële
verstoringsbronnen als van dewerkelijk verstorende bronnen.De enige
uitzondering wordt gevormd door de schietoefeningen,waarbijminder vaak
gedragsveranderingen werden opgemerkt danopgrond vanhet aanbod aan
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Figuur4.Aanbodaanpotentiëleverstoringsbronnenmetverdelingnaar
herkomstenhetaantalwerkelijkeverstoringenmetverdeling
naarherkomstindeherfstopVlieland;degegevensbetreffen
hoogwatervluchtplaatsen (VanKoersveldetal.1976).
prikkelsverwachtzoumogenworden.OndankshetfeitdatVanKoersveldet
al. (1976)uitdrukkelijknietwillenbevestigendatpuurauditieve
prikkelsminderverstorend zoudenzijndanvisueleprikkelsofeen
combinatievanvisueleenauditieveprikkels,wordtdezesuggestiedoor
degegevensinfiguur4welgewekt.
Demeestconcretegegevens,waarinookeenkwantificeringvanhet
verstoordegedragwordtgegeven,komenvoortuithetonderzoekvanVisser
(1986)opdeNoordvaarderopTerschelling.Gedragsveranderingenals
gevolgvanschietoefeningenvanuitstraaljagerskwamenvrijwelnietvoor.
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Alleenhetschietenmetboordkanonnen (mitrailleurs),metnamebijde
zwareA/0,gafreactiestezienalsopspringenenzelfswegvliegen.De
meestemilitaireverstoringenwarenhierechtertewijtenaanhet
overvliegenvanstraaljagers,teweten65%(n=617).Bovendienbleekdat
hoewel94%vandepotentiëleverstoringsbronnenuitmilitaireactiviteitenbestond,slechts64%vandewerkelijkeverstoringenhieraantoete
schrijvenwas.Dithoudtindatdehoogwatervluchtplaatsen opde
Noordvaarder relatiefvakerverstoordwerdendoorniet-militaire(meestal
recreatieve)dandoormilitaireactiviteiten.
Visser (1986)hanteerdealsmaatvoordeernstvaneenverstoringde
tijddiedevogelsextramoestenvliegen,uitgedruktinseconden,
vliegtijd perwaarnemingsuur.Infiguur5isvoorrespectievelijkzomer
envoor-ennajaarhetaantalpotentiëleverstoringsprikkelsper
waarnemingsuurweergegeven,alsmedederesponsinsecondenvliegtijdper
uurvandedrievoornaamsteopdeNoordvaarderovertijendesoorten
scholeksterHaematopusostralegus,rossegruttoLimosalapponicaenwulp.
Tevensissteedsaangegeveninwelkematemilitaireactiviteitenof
andere,vooralrecreatieveactiviteiten,inhetspelwaren.Zeer
opvallend ishetverschilinresponstussendedriesoorten.Bijeen
ongeveergelijkaanbodaanpotentiëleprikkelsreagerenrossegruttoen
wulpveelhevigeropallevormenvanverstoringdandescholekster.Bij
scholeksterenwulpishetmilitaireaandeelindeextravliegtijd 's
zomersslechtsca.55%,bijderossegruttoligtop68%.Invoor-en
najaarishetmilitaireaandeelbijallesoortenhoger (70-75%),maarook
hetaanbodaanpotentiëleverstoringenisvooreengrotergedeeltevan
militaireaard.Datbijdewulpinbeideperiodenhetaandeel
niet-militaireverstoringsbronnenhogerligtdanbijdeanderesoorten,
istoeteschrijvenaanhetfeitdatdeNoordvaarderalleen 'smorgens
doordezesoortalshoogwatervluchtplaatswordtgebruikt (Visser 1986).
Demilitaireactiviteitenzijndannogrelatiefgeringvanomvang.Bij
eengelijkabsoluutaantalpotentiëlemilitaireprikkelsperuurblijkt
deWulpechtertochminderhierdoorverstoord tewordendanderosse
grutto.Daarentegenbrengtderecreatiebijeerstgenoemdesoortjuisteen
hevigerstoringteweeg.Eentweedeopvallendaspectvanfiguur5,
namelijkhetgroteverschiltussendezomerenerzijdsenvoor-ennajaar
anderzijds,zallaterwordenbehandeld.
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Figuur5.Aantalpotentiëleverstoringsprikkelsperwaarnemingsuur
(militairenniet-militair)en vliegtijddoorverstoring
(militairenniet-militair,insecondenperwaarnemingsuur)in
zomereninvoor-ennajaarvanscholeksterHaematopus
ostralegus,rossegruttoLimosalapponicaenwulpNumenius
arquata,naargegevensvanVisser (1986).
Waarschijnlijkkanvoortdurendegeluidoverlast,veelalgekoppeldaan
visueleactiviteiten (alofnietalsgevolgvanmilitaireoefeningen),op
denduurleidentotdeverplaatsingvanvasterust-ofslaapplaatsen.Zo
wordtdeonrustopdeVliehorsdoorBlok(1964)genoemdalsoorzaakvoor
deveranderingvanrustplaatsvooreidereendenvanvoornoemdgebiednaar
deRicheltenoostenvanVlieland.ZowelBlok(1964)alsDeRoos(1983)
meldendatkanoetstrandlopersCalidriscanutustijdensdeoefeningengeen
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hoogwatervluchtplaatsenopVlieland gebruiken,maarnaarelders
uitwijken.Visser (1986)achthetopgrondvanvelejarenvantellingen
zeerwaarschijnlijkdatopdeNoordvaarderindeperiode 1955-1965(toen
hierveelintensievergeoefendwerddanervoorenerna)minder
scholekstersenrossegrutto'sovertijdendanvoor 1955enna1965.Ook
kanhetverdwijnenvanhoogwatervluchtplaatsenvanregenwulpNumenius
phaeopus,kanoetstrandloper,bontestrandloperCalidrisalpinaen
krombekstrandloper Calidrisferrugineatewijtenzijngeweestaan
verstoringdoormilitaireen/ofrecreatieveactiviteiten (Smit&Visser
1984).Zegers (1975)meldtdateenhoogwatervluchtplaats vanscholeksters
nabijhetschietterreinindemarinehavenvanDenHeldertotongeveereen
maandnaeenoefeningnietingebruikgenomenwerd.Ookbijgrauweganzen
AnseranserindeBiesboschwerdvastgestelddatpermanentverstoorde
delenvanhetterrein(nabijeenbewoondhuis)pasingebruikwerden
genomen,toendeverstoringdefinitiefverdween (hethuisraakte
onbewoond,Loosjes 1974).

4.4 Foeragerendevogels
Ookdeinformatieoverdeeffectenvangeluidhinderopfoeragerende
vogelsophetwadiszeerbeperkt.WelpubliceerdeZegers (1973)enige
voorlopigeresultatenvanonderzoeknaarvluchtgedragen
uitwijkmogelijkhedenbijfoeragerendesteltlopers,maardeverstoringen
warenhiersteedsvanuitsluitendvisueleaard.Incidentelewaarnemingen
vanDeRoos (1983)opVlieland suggererendatoverdagfoeragerendevogels
zichmeestalnietalteveelvangeluidaantrekken,maardat 'snachtsde
metlichtflitsenenknallengepaard "photo-flash"-oefeningenschrikreactiesbijfoeragerendebontestrandlopersveroorzaken.Overvliegende
straaljagerswerdentenzuidenvanVlielanddoordefoeragerende
steltlopersmeestalgenegeerd (Smit&Visser 1984).Afentoewerdhet
foeragerenevengestaaktenzelfswerdenvliegreactiesvan10-30seconden
opgemerkt.Pasinhetgebiedgearriveerdevogelsreageerdenvaakiets
heftiger.SterkereactieswerdenwelgezienbijlangzamervliegendeA-10straaljagersoefenendbovendeVliehors.Onduidelijkblijftinhoeverre
degevoeligstesoortenofindividuenalbijdeeersteovervliegende
straaljagershetgebiedhebbenverlaten(Smit&Visser 1984).Bijmeer
specifiekopgeluideffectengerichtewaarnemingenmerktenRylanderetal.
(1974)opdatbijhetgeluidvanovervliegendesubsonischevliegtuigen
solitairfoeragerendesteltloperssterkwisselendreageren (vangewoon

