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Inleiding
Inonzekennisomtrenthetdoenenlatenvanwatervogelsvormthunnachtelijkeactiviteiteenlacune.Bijeenaantal soortenisbekend,datzeoverdagactief zijninhunvoedselgebiedenendatzij'snachtselders,geconcentreerd slapenopvasteslaapplaatsen.Hetomgekeerde intijdenplaatsblijkt
echtereveneensvoor tekomem,maarhierover isveelminderbekend.
De laatstejarenishetintoenemendemateduidelijkgewordendatvooral
kuifeendentafeleend 'snachtsactieffoerageren,ingebiedendievrijver
verwijderdkunnenzijnvandeplaatsenwaarzeoverdag ingroteconcentraties
liggenterusten.
VoorhetIJsselmeergebiedkaneenbeterinzichtindenachtelijkeverplaatsingenvanwatervogelsgrotekonsekwentieshebbenvooruitsprakenoverde
betekenisvanhetIJsselmeervoordezevogels.
De totnu toeveelgehoordeveronderstelling datkuif-entafeleendenin
hoofdzaak derandenvanhetmeergebruiken,zoubijvoorbeeldonjuistkunnen
zijn.Hetisheelweldenkbaardatdezeeendenoverdag ingroteconcentraties
langsdeoevers liggenterustenendatzij'snachtsopgroteafstandvande
kustverspreid foerageren.
Omdatdevogelsderustplaatsenpasnahetinvallenvandeduisternis
verlatenenvóórhet lichtwordtweer terugzijn,ishetmoeilijkomwaarnemingentedoenaandezeverplaatsingen.
Waarnemingenbijvollemaanenwaarnemingenmetbehulpvaninfraroodkijkers
zijntotnu toehoogstonbevredigend gebleven,medeomdatdevogelsgrote
afstanden lijkenafteleggen.
Omdeverplaatsingenovergrotereafstanden tekunnenblijvenvolgen,werd
gebruikgemaaktvanderadarapparatuurvanhetVogeltrekstationArnhem.
Ophetschermwarenverschillendebereikeninstelbaar,totmaximaal 25km.
DaarbijwasweliswaardeNoordhollandsekusttezien,maardevogelecho'szijn
dankleinendoorgaans tochnietzover tezien.Bijkorterebereikenbleken
deeendenophetschermzeergoed tezientezijn,inhoofdzaak totca5kmafstand» Demeesteecho'sverdwenendanvermoedelijkomdatdevaak zeerlaag
vliegendevogelsachterdehorizonverdwenen.Redelijke aantallenblevenzichtbaar totca10km,daarbuitenwerd slechtsincidenteel eengroepwaargenomen.
Ditkunnenbijvoorbeeld groepenvrijhoogvliegendeganzengeweestzijn.
Nawatexperimenterenwerdendemeestewaarnemingenverrichtmethet5-km-bereik.Devogelecho's zijnineerste instantie teherkennenaanhunverplaatsingssnelheid.Dezebedroeg inallegevallenca60-80kmperuur.Destippen

ophetschermwordenmaar zeldendooreenenkelevogelveroorzaakt;meestal
vertegenwoordigteengoedzichtbarevlekeenvrijgrote,vrijdichtegroep.
Degrootteervanisdanniet teschatten.Ook ishetnietmogelijk soorten
teherkennen,maarhierbrengen(zolangernog lichtis)zichtcontrolessoms
uitsluitsel.
Van18tot28januari1977werdendewaarnemingenverrichtvanafeenparkeerplaatsbijdeHoutribsluizen,van28januari tot2februari1977vanafde
parkeerplaatsaanhetbeginvandedijknaarMarken.
Veeldankisverschuldigd aanhetVogeltrekstation teArnhem,datons
belangeloosderadarapparatuur terbeschikkingstelde.
DeDienstZuiderzeewerkenverleende toestemmingdestandplaatsbijdeHoutribsluizentegebruikenenheeftonsdaarvanstroomvoorzien.Voortsmochten
wijvanhendirectehulpontvangen,toenzichenigemalentechnischemoeilijkhedenvoordeden,waarvooronzedank.

2.

Chronologischverslagvandewaarnemingen

A.

STANDPLAATSHOUTRIBSLUIZEN
18januari
Geengoedewaarnemingenkunnenverkrijgen.
19januari
Voorheteerstwerdenbewegingenvanvogelsherkend.Om7.30uurontstondeen
stroomstippenvanuithetMarkermeer inoostelijkerichting.
Overdagwerdenverdergeenwaarnemingengedaan.
Van15.30uurtot16.15uurwasduidelijkeactiviteitop3kmtenNWvande
sluiszichtbaar.Grote frontenvormdenzich(tot2kmbreed,zeerondiep);
dezebewogeninZZOrichtingenarriveerden tussen16.20uuren16.40uurbij
Lelystad-Haven.Om17.00uurwerdmetzichtwaarnemingenvastgesteld datzich
hieropdeslaapplaatsgroteconcentratiesnonnenbevonden.Bovengenoemdebewegingen zoudenalsdenonnenslaaptrekgeïnterpreteerd kunnenworden.
Tussen15.30uuren16.00uurmaaktenzichsomskleinegroepjes losvande
Markerwaarddijk;dezeverplaatsenzichinwestelijkerichting.Tussen16.00uur
en17.40uurwasdaarweinigbewegingmeer tezien.
Doorwaarnemingenbuitenwerdvastgesteld datlangsdedijk totaandebocht
(hierbegoneenijsveld;ziekaartjes)duizendenkuifeendenlagen.
Hierwerddooreenwaarnemergepost tot17.40uur;toenwashet tedonkerom
nog ietstezien;erwerdengeenverplaatsingenvastgesteld.Om17.40uurwas
echteropderadar teziendatzichplotselinggrotegroepenlosmaaktenvande
dijk.Dezeverplaatstenzichinwestelijke richtingen,omopafstandenvan2tot
4kmvandedijk(3-6kmtenNOvandesluis)"optelossen"(neerstrijken?).
Na18.30uurweinigactiviteit.
Gedurendedenachtwerdophetschermautomatischomde12,5minuutgefotografeerd.Dezefoto'swijzeneropdater 'snachtszeerweinigverplaatsingen
plaatsvinden.
20januari
Om7.40uurwasdeeerstegroep tezien.Dezeverplaatste zichop3kmafstand
inhetMarkermeer inoostelijke richting.Van7.45uurtot8.40uurkwamer
eengestage stroomvanecho'suithetMarkermeer inoostelijke richting;deze
lostenopbijdedijk.Na8.40 uurbegonnenplotselinggrotegroepenvande
dijkover testekeninderichtingvandevisvijvers;ditduurde tot8.50uur.
Erwerdengeenecho'sgeziendieuitLelystad-Havenkwamen.Tochblekenlater
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demeestenonnen (ruim10.000)langsdeMarkerwaarddijk tennoordenvande
sluizenteliggenfoerageren.Mogelijk zijnzedesluistelaagentedichtbijgepasseerd.
Van16.15uurtot16.30uurarriveerdenergroepenuitNWbijdenonnenslaapplaatsinLelystad-Haven.Om16.43uurkwameengrotegroepvanuitdehoek
bijhetijsveldinZWrichtingaanvliegen,evenwijdigaandedijkderadarpostpasserend (NonnenslaaptrekrichtingOostvaardersdiepplas?).
Van17.45uur tot18.20uurstroomdenecho'svanuitLelystad-Havennaarhet
NW;deze lostenopca1,5kmvanafdedijkop.EenW-stroomvanafdeMarkerwaarddijkwasminderduidelijk.
Na18.30uurwasernauwelijksmeeractiviteit.
Nacht:alsvorige;welwerdenigemaleneentijdjewaargenomen (21.30uur,
22.30uur,1.00uuren1.20uur).
21januari
Om7.24uurwerddeeersteactiviteitgezien.ErkwamengroepjesuithetNW
inhetMarkermeerop6kmafstandoostwaartsaanvliegen.Om8.30uurontstonden
overalgroepjes,dieachterelkaarbijdebochtindeMarkerwaarddijkarriveerden.Massaleverplaatsingennaarhetoostenhieldenaantot8.50uur.
Vanaf8.40 uurwerdookmassaalovergestokennaardevisvijvers.(Ophet10-km
bereikwasteziendatveelgroepjesop8,5kmafstandontstonden;ditbetekent
datzevanachterdehorizonkomenendusvanveelverderkunnenkomen).
OndertussenvertrokkenvanuitLelystad-HavengroepennaarhetNWtussen 7.30
uuren7.40 uur (nonnen?).Na8.30 uurtradgroepsvormingop inhetMarkermeer,5kmvanafdesluis,tot2kmvanafdeMarkerwaarddijk.Om9.00uur
blekenhierruim8000nonnenteliggen,'sMiddagslaghiernietéén;welverblevenertoenduizenden langshetOostvaardersdiep.
Na16.15uurwerdgroepsvorming genoteerdop6km tenNWvandesluis,deze
groepenverplaatsten zichnaarhetZW(mogelijkdeuithetoogverlorennonnen).
Van16,25uur tot16.35uurvondenmassaleverplaatsingenplaatsvanafhet
Oostvaardersdiep evenwijdigaandedijknaarLelystad-Haven.
Echo's stroomdendescheepvaartingangbinnen.(Ditzoualsnonnenslaaptrek
kloppenmetdeoverdagvastgesteldeposities).
Om16.30uurwerdengrotegroepenop9kmafstand inhetMarkermeer zichtbaar,
ongeveeraandeijsrand (NNW)dezeverplaatstenzichnaarhetNNO (geenidee
welke soort).Vanaf17.55uurkwamenergroepenlosvandeMarkerwaarddijk,
dezestoptenbijdeijsrandop5-7kmafstand.Tot18.10uurgingennoggeregeldgroepjesvanuitLelystad-HavenenvanafdeMarkerwaarddijk inwestelijke

richting,totca6kmvanafdedijk. 'sNachtsvondengeenbewegingenvan
H o l - o l r o n - i c plaats
n l aat-c
betekenis

22januari
Tussen6.00 uuren7.00uurwasniets tezien.Om7.10 uurontstond deeerste
groepvlak tenWvandeMarkerwaarddijk;dezegingoverdedijknaarhetoosten,
inderichtingvandevisvijvers.Na7.25uurwarenerplotseling zeerveel
echo's,entradenmassaleoostwaartseverplaatsingenopdoorhetMarkermeer,
zichtbaarvanafca8km.Ookgingenzeweermassaaloverdedijkinderichtingvandevisvijvers,tot7.45uur.
Om8.15uurgingenergroepenuitLelystad-HavennaarhetZW;dezewarente
volgentot6km.(incidentelewaarnemingophet25kmbereik:
7.25uurteengrotegroeppasseertMarkerwaarddijk inNNOrichting,vlakonder
Enkhuizen,afstand 15km.
7.40uur:eengroepvanuithetNOarriveertaandeMarkerwaarddijkopca15km.
Dezegroepenmoetenopenkele tientallenmetershoogtegevlogenhebben).
'sMiddagswarenervrijwelgeenverplaatsingen teziendieverband zouden
kunnenhoudenmetnonnenslaaptrek.Zichtwaarnemingenbevestigendatdenonnen
dezenachtnietinLelystad-Havengeslapenhebben,maarmassaal indeOostvaardersdieppiassen.
Om17.20uurkwamendegroepenvandeMarkerwaarddijk losenvlogennaarhet
noorden inderichtingvanhetijsveld.Om18.30uurontstondengroepjesin
hetMarkermeerop4kmafstand,2kmvanafdedijk;dezegingenooknaarhet
noorden.
Vanaf19.00uurwarenermassaleverplaatsingenvanafdevisvijvers inWen
NWrichtingen;devogelskruistendedijkenvolgdenop6kmafstanddeijsrand inNWrichting,hetbeelduit.Tussen19.35uuren19.55uurkwamenenkelegroepenuithetNWinLelystad-Havenbinnen.
'sNachtsom23.30uurwerden2groepengeregistreerd inNWrichtingop8km
afstand,enom0.47 uurop4,5kmafstand inhetMarkermeer (NW)eengroep
diezichnaarhetNOverplaatste.
23januari
'sOchtendsvielerzwareregen;hethelebeeldwaséénecho.
Van16.55uur tot17.05uurkwamereengroepuithetZWlangshetOostvaardersdiepLelystad-Havenbinnen.Van17.00uurtot17.25uurwarenlokaleverplaatsingenbinnenhetMarkermeernabijdeijsrand tezieninNOrichting;
sommigegroepengingendedijkovernaarhetoosten.

Van18.00uurtot18.20uurtradenverplaatsingenopvanafdeMarkerwaarddijk
naardevisvijvers toe,inZOrichting.Ookwarenerverplaatsingennaarhet
NW,vanuitdedijkbocht.
'sNachtswasniets tezien.Debeeldkwaliteitwerd steedsslechter.
24januari
Van4.23uur tot7.34uurwasniets tezien.
Om7.34uurwaserplotselingeenmassaleoostwaartse trekvanaf8kminhet
Markermeer,dedijkoverinderichtingvandevisvijvers.Ditduurdetot
7.50uur,metnakomerstot8.45uur.
Tussen7.40uuren8.15uurvertrokkengroepjesvanuitLelystad-Havennaar
hetNW.

NB.Doordirectewaarnemingenwerdvastgesteld datindeafgelopendagen
overdag 10-15.000kuifeendenverblevenophetIJsselmeer,vlakvoordevisvijvers.
VerderwerdengeenwaarnemingenmeerbijdeHoutribsluizenverricht,wegens
resp.storing,stormentechnischeproblemen.

28januari
DeradarwerdverplaatstnaardedijknaarMarken.

STANDPLAATSMARKEN
29januari
Erwerdengeenwaarnemingengedaantijdensdeochtendtrekwegenshardewind.
Van17.30uur tot18.30uurwaseennaarhetNOgerichte trekvanafdeoostpuntvanMarkenenvanuitdenoordelijkeGouwzee tezien.
Van18.10uur tot18.20uurvondvanuitdehavenvanMonnickendamtreknaar
hetNOplaats.Om18.10uurwasertreknaarhetZWvanafdeoostpuntvanMarken totzuidelijkvanderadarpost.
Van19.15uur tot19.30uurwerd zuidwaartse trekvoordeingangvanPampushavenvastgesteld.
30januari
Van7.00uur tot7.10 uurverplaatstenzichgroepen langshetOostvaardersdiep
inZWrichting,tussenhetgemaalDeBlocqvanKuffelerendePampushaven.
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Van7.25uur tot8.40uurkwamerervanuithetNOgroepennaarMarkenende
noordelijkeGouwzee.Ook trokkenergroepenvanafeenpunt3kmoostelijk
naardeNoordhollandsekusten(8.30uur)naardePampushaven.
NB.Ophet25-kmbereikwasom7.40uurduidelijk teziendatdegrotemassa
vanverweguithetNOkwam,inzuidelijkerichtingentrekkend.
Om8.50 uurgingenenkelegroepjesvandePolder IJdoornnaarhetNNO.
Na9.00 uurwashetheleZW-IJsselmeerstampvolecho's,waarschijnlijkoverwegendvanmeeuwen.
Om16.35uurkwamervanuithetoostentrekdieophetKinselmeergerichtwas.
VoordePampushavenontstondeenzeergroteecho (zichtcontrole:nonnenen
meeuwen).
Van16.55uurtot17.05uurwasoostwaartsgerichte trekvanafUitdamtezien.
OokwarenerverplaatsingenvanuithetZO,inderichtingvanderadarpost.
Om17.05uurwas trekvanafUitdam teziennaarhet0enhetNO.
Van18.00uurtot19.20uurgingeenvariërendehoeveelheid echo'snaarhet
NO,vanuitdeGouwzee,de"Poel"(waaroverdagalleenkuifeendenensmienten
aanwezigwaren)envandeomgevingvanhetKinselmeer.Van20.00uurtot
20.15uurwarennogweernaarhetNO trekkendegroepentezien.Indezeperiode
(tussen18.00uuren19.00uur)kwamenafentoeeenechouithetIJmeerinde
richtingKinselmeer.
31januari
Om7.20uurwarenerzeerveelecho's,vooral tenNvanMarkenenvoorVolendam.Van7.25uurtot8.25uurwasersteedsZ,WenZWtreklangsMarkende
Gouwzee inenlangsUitdam (naarhetwestenafbuigend).Afentoegingener
echo'svanafUitdamnaarhet0 (brilduikersofnonnen?).Bijzichtcontrole
blekenerreedsduizendenkuifeendenopdeGouwzee tezijn.
Tussen8.30 uuren9.30 uurhield detrekvanuithetNenNOnaarhetZenhet
ZWaan,maarmindermassai.
WegensconcentratieopdeGouwzeewerdnietnaartrekbijdePampushavengekeken.
Om16.20uurwareneralsgebruikelijkveelecho's.Tussen16.30uuren16.55
uurwerden langsdekustbijUitdam twee tegengestelde trekrichtingenvastgesteld:a.vanuitdekustnaarhet0,laternaarhetNO,b.vanuithetNOen
het0naardekust toe(NBeventuele trekvanuithetZOnaarUitdam isvanaf
deze standplaatsnietwaar tenemen).
Van16.45uur tot18.50uurvond trekvanuitdeGouwzeenaarhetNOplaats.
OokvanuitPampushavenwas trekinWenNOrichtingen tezien,somszeerdicht

langshetOostvaardersdiep.EenenkeleechogingvanafhetgemaaldeBlocq
vanKuffelernaarhetNO.Van17.15uurtot17.25uurkwamenerkleineecho's
uitNOrichtingbijdeNoordhollandsekustaan,tenZvanUitdam.
1 februari
'sOchtendswerdengeenwaarnemingengedaan.
Om17.40uurwas treklangsUitdamnaarhetZWtezien.Om17.50uurvonduit
hetNWenhetZWtrekplaatsnaardePampushaven.
Van18.30uur tot18.40uurwasertrekvanafdeNoordhollandsekustenvanuit
deGouwzeenaarhetNO tezien.(Om18.25uurwerd deeerste trekvanuitde
PampushavennaarhetNOgezien).
Van18.50uurtot20.00uur:storing.
Van20.00uurtot20.45uurvondernogsteedstreknaarhetNOplaatsvanaf
deNoordhollandsekust,vanuitdeGouwzeeenvanuitdePampushaven.
'sNachtswerdenafentoeecho'sgeziendievanvogels zoudenkunnenzijn.
Erwerdgekekenvan23.45uur tot12.15uur,van3.05uurtot3.15uurenvan
6.30 uurtot6.45 uur (2feb.).Erwasgeenherkenbaretrek.
2februari
Van7.35uurtot8.30 uurvond sterke trekuithetNOnaarhetZWplaats.
Om7.42uurwerd trekuitdePampushavennaarhetZOgezien!
OmMarkenheenverdweenveeldeGouwzee in.OokverdwenenerveelgroepenonderUitdamevenalsindePampushaven.
Om8.30 uurtradstoringop.
Hiernawerdengeenwaarnemingenmeergedaan,wegens tehardewind.

Samenvatting
Van18tot24januari 1977werdenradarwaarnemingengedaanvanafdeHoutribsluizen,van29januari tot2februari1977vanafdedijknaarMarken.
Debedoelingwasinzichttekrijgenindenachtelijkeverplaatsingenvan
watervogels.
Gedetailleerde conclusies zijnvanzelfsprekendnietmogelijk,omdatmenaan
deecho'snochdesoorten,nochhunaantalkanbepalen.Hoogstens isonderscheid temakentussenweinig,veelofmassaal.Welkunneneenvoudigvliegsnelhedenbepaaldworden,dezeblekensteedsca60kmperuur tebedragen,
hetgeensterkopeendachtigenwijst.Verderkondengeregeldvoorvertrekof
naaankomstvangroepenbijdaglichtcontrolesuitgevoerdwordenomdesoorten
tebepalen.Hetbleekdaarbijbinnenhetonderzochtegebiedvrijweluitsluitendomkuifeendenennonnetjes tegaan.
Globaalgenomenzijnervierverkeersstromenteonderscheiden:
a.inkomend avondverkeer (kaart1)
VrijwelalleengerichtopdeomgevingvanhetKinselmeer,dePampushavenen
Lelystad-Haven.Deze trekvindtvrijvroegplaats,tussen16.00uuren17.00
uur,nogbijdaglicht.Ditlijktgoedovereentestemmenmetdeslaaptrek
vannonnenenbrilduikers.
b.uitgaand avondverkeer (kaart2)
Ditvindtoverwegend pasnazonsondergang plaatsenhoudtmeestalaantot
18.15uur.DegrootsteaantallenkomenvandeMarkerwaarddijkenvandevisvijvers (dezegaaninWenNrichtingenenblijvenwaarschijnlijkbinnenenkelekilometers afstand terweerszijdenvandeMarkerwaarddijk),envanuitde
Gouwzee,vanafdeIJmondenuitPampushaven (dezegroepen trekkenverdoorin
NOrichtingenblijvenwaarschijnlijknietindeonmiddellijke nabijheid).
Dezeverplaatsingenbetreffenvermoedelijkkuif-entafeleenden.
c.uitgaandochtendverkeer (kaart3)
Deze isslechtwaarneembaarenisnooitmassaalvankarakter.Deduidelijkste
bewegingen zijntezienvanuitLelystad-Havenenvanafdeomgevingvanhet
Kinselmeer.De trekvindtplaats tussen7.30uuren9.00 uur.Volgensdeveronderstellingenbetrefthethierweer inhoofdzaak denonnetjes.
d.inkomendochtendverkeer (kaart4)
Deze trekvindtbuitengewoonmassaalplaatsenvangt zeerplotseling aan,om
ca7.30 uurenhoudtaantot9.00 uur.BijdeHoutribsluizen isdetrekvoor-
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namelijknaarhetoostengericht,vanuithetMarkermeer,opdeMarkerwaarddijkenvervolgens (somsnaeenkortepauzealdaar)opdekustbijdevisvijvers.Inhetzuidelijkgebied isdeze trekvooralgerichtopdeGouwzee,
deNoordhollandsekust tenzuidenvanMarkenendePampushaven.
Deze trekbetreftvermoedelijkweerkuif-entafeleenden.
NB:aencwerd somsvertroebeld doorgrotehoeveelheden langzameecho's,die
waarschijnlijk toegeschrevenkunnenwordenaanmeeuwenslaaptrek,gerichtop
Diemen.

Conclusies
Bovenstaandewaarnemingenmakenhetzeerwaarschijnlijk datdekuifeenden,
dieoverdag langsdeoeversvanhetMarkermeer liggen,s'nachtsmiddenop
hetopenwater foerageren.Hetlijkterdaarbijopdatdevogelsdieinde
omgevingvandeHoutribsluizen liggenvoornamelijk foeragereninhetgebied
tenwestenvandedijknaarEnkhuizen,terwijldevogelsuithetzuidelijker
deelveelverdervliegen.
Vanzelfsprekend zijndezewaarnemingen zeerfragmentarisch enzoudenbetere
uitsprakenmogelijk zijnalsookophetKleinIJsselmeerenkelewaarnemingen
gedaanzoudenzijn.

Kaart1.Inkomend avondverkeer

Kaart2.Uitgaand avondverkeer

Kaart 3.Uitgaand ochtendverkeer

gestippeldepijltjes:vermoedelijkmeeuwenslaaptrek
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Tengeleide

Inhetkadervanhet defensiebeleid metbetrekking totgebruikvanbeheer
vanmilitaire oefenterreinenheefthetMinisterievanDefensie in 1979
aandeNationale RaadvoorLandbouwkundig Onderzoek (NRLO)kenbaargemaaktwetenschappelijk onderzoek tewillen latenverrichtennaardeeffectenvanhetmilitair terreingebruik opnatuur enmilieuennaardemogelijkhedenvanmultifunctioneel gebruikvanmilitaire oefenterreinen.Uit
dedaaropvolgende contacten tussenhetMinisterievanDefensie endeNRLO
isdeparticipatievanditMinisterie indeNRLOvoortgekomen,waardoor
deonderzoekwensen terechtkunnenkomenbijdie onderzoekinstellingen
waardedeskundigheid aanwezigis.
Deeersteopdracht die in 1980door tussenkomstvandeHoofdgroepDefensie
OnderzoekTNObijdeNRLO isgeplaatst,betreft eenonderzoeknaarde
effectenvanmilitaire oefeningen opbodem,vegetatie en fauna.Alsrandvoorwaardenvoorhet onderzoekgeldendedoorhetMinisterievanDefensie
opgesteldevragenlijst (zierapport 1), dedefinitieve lijstvanbetrokkenmilitaire terreinenendeaard enintensiteitvanhet terreingebruik
(zierapport 3 ) . Daarnaast ishet StructuurschemaMilitaire Terreinen
(SMT)mederichtinggevend.Deresultatenvandeze studiewordenvanbetekenisgeachtvoorbeheereninrichtingvanoefenterreinen,alsmedevoor
eenverdere onderbouwingvandeverschillende functiesdieer inhetkader
vanhet StructuurschemaMilitaire Terreinen aanworden toegedacht.In
verbandmethetbeschikbarebudgetendemeerjarige onderzoekperiode moest
eenzodanige selectievan terreinenenonderzoekvraagstukkenwordengemaaktdateenzogunstigmogelijke overdraagbaarheid vanderesultaten
magwordenverwacht.Dithoudt indat sommige terreintypen enactiviteiten
nietbinnendeze opdracht aandeorde zullenkomen,evenalsbepaalde ecosystemen,zoalsdievanestuariene enmarienemilieus.De studiewordt
verdeeld inverschillende fasen.Studiefase Iomvat deprobleemstelling,
een inventarisatie vandebodemgesteldheid envegetatievandemilitaire
oefen-enschietterreinen eneenuitgewerktvoorstelvoor eenvervolgonderzoek (faseII).
Bijdezeeerste opdracht,die tenminstevier achtereenvolgende jarenzal
duren,zijnverschillende onderzoekinstellingen endisciplinesbetrokken.

Ir.F.C.Zuidema,
SecretarisAfdelingLandinrichting enNatuur-en
LandschapsbeheerNRLO

NRLO/81/W146A

Indeeerste fasevanhet onderzoeknaardeeffectenvanmilitaireoefeningenopbodem,vegetatie enfaunawerdendevolgende rapportenvervaardigd:
rapport 1:Wiertz,J. 1980.Achtergrond,probleemstelling envoorgestelde
globale studieopzet,meteenuitgewerktvoorstelvoorstudiefase I.RIN,Leersum.
rapport 2 :Vrielink,J.G. &J.C.Pape 1981.Globalebeschrijvingvande
bodemgesteldheid vaneenaantalmilitaire terreinen.Stiboka,
Wageningen.
rapport 3 :Beije,H.M. &L.M.F.Husson 1981.Globalebeschrijving van
hetbiotischmilieu,decultuurhistorie enhetmilitairgebruikvaneenaantalmilitaire terreinen.RIN,Leersum.
rapport4 :Weinreich,J.A. 1981.Ingreep-effect relaties tussenmilitaireoefeningenenhetnatuurlijkmilieu.RIN,Leersum.
rapport 5 :Beije,H.M. 1981.Onderzoekvoorstellen.RIN/Stibika/IMAG/NRLO,
Leersum/Wageningen.
De samenstellingvandeprojectgroep isvermeld inappendix 1.
Naarbovenvermelde reeksvanrapportenkanalsvolgtwordenverwezen
(b.v.rapport1):
Wiertz,J. 1981.Onderzoeknaardeeffectenvanmilitaire oefeningenop
bodem,vegetatie enfauna. 1.Achtergrond,probleemstelling envoorgestelde
globale studieopzet,met eenuitgewerktvoorstelvoor studiefase I.
RIN,Leersum.8p.+bijl.

INLEIDING

Alsonderdeelvandeeerste studiefasevanhet onderzoeknaardeeffecten
vanmilitaire oefeningenopbodem,vegetatie en faunawordt inditrapport
eenoverzicht gegevenvandeeffecten,voorzoverbekend,vanmilitaire
activiteiten (invredestijd)ophetnatuurlijkmilieu.Samenmetderapporten2en3,waarineenoverzicht isgegevenvandebodemkundige,respectievelijkbiotischehoedanigheden,oudheidkundigewaardenenhetmilitairgebruikvande inbeschouwing genomenterreinen,isditrapport tevens
eenvoorbereiding opdetweede studiefasevanhetonderzoek.
Doelvanditrapport isaandehandvan 'ingreep'-beschrijvingeneenoverzicht tegevenvandeteverwachteneffectenophetnatuurlijkmilieu.
Dezeeffectendienengezienteworden inhet lichtvandedoelstellingen
vanhetnatuurbehoud.Randvoorwaardenvanhetonderzoek zijnnaderaangeduid inhetTengeleide.Het onderzoek isdaarmee globaalbeperkt totde
terreinendiegelegenzijnopdezandgronden inmetnamehet oostenen
zuidenvanhet land,entotdeoefeningendiehieropwordengehouden.
Inheteerstedeelvanditrapport (hoofdstuk 2en3)zijndeverschillende typenmilitaire terreinenendedaaruitgevoerde oefeningenbeschreven.Degegevenshiervoorwerdenvooralverzameld doormiddelvan:
- gesprekkenmetverschillende militairevertegenwoordigers,metnamevan
hetBureauCultuurtechniekvandeDirectie Gebouwen,WerkenenTerreinen
(DGWT)envanhetProvinciale MilitaireCommandant (PMC)teArnhem.
-het inmaartvandit jaarverschenenbeleidsvoornemen inzakedemilitaire terreinen,zoalsdat isneergelegd inhet Structuurschema.
- eenenquêtewelkedoorhetRINwerdgehouden onderdePMC's.Doelvan
dezeenquêtewashetverzamelenvangegevens overde inhoud enfrequentievanoefeningenperterrein.De formulieren zijnopditmomentnog
slechtsvoor eendeelgeretourneerd,terwijl ookonvolledige invullingen
voorkwamen.Volledigeverwerkingvandeenquêteresultatenheeftdan
ooknognietplaatsgevonden.Overigens iseendeelvandeenquêteuitgewerkt inrapport 3doordemilitaire gebruiksdruk per terreinte beschrijven intermenvanaantalmilitairen,rups-enwielvoertuigenper
maand inhetjaar 1980 (zieechterookditrapport fig.3.1).Ookis
daarinderecreatiedruk geschat enhetaantal recreantenperzaterdag.
Dezegegevens zijndaarvervolgens gebruikt omeenglobaleklassenindelingtekunnenmakenvandegebruiksdruk derterreinen.
- detekstvandezehoofdstukken istenslottevancommentaarvoorziendoor
hetMinisterievanDefensie;dezeopmerkingen zijn indedefinitieve
tekstverwerkt.

Deeffectenvanmilitaire oefeningenworden inhoofdstuk4uitgebreidbeschreven indevormvan ingreep-effectrelatiesof,wanneer kwantitatieve
effectbeschrijvingenbeschikbaarwaren,alsdosis-effectrelaties.Wanneer
onvoldoende gegevensbeschikbaar zijnomuitspraken tedoenoverdemogelijkbelangrijke effectenvaneendeelaspectvanmilitaire oefeningen,komt
ditaspect inprincipe inaanmerkingvoornader onderzoek (ziedeelrapport5:Onderzoekvoorstellen).
Hoofdstuk5geeft tenslotteeensamenvattend overzichtvandeconclusies
die t.a.v.hetmilitaire terreingebruik getrokkenkunnenwordenuitdeze
literatuurstudie.
N.B.Voorditrapport zijndiverse figurenovergenomenuitdeliteratuur.
Debijbehorende tekst iszoveelmogelijkvertaald,d.w.z.ingevallenwaarindetekstnietofmoeilijk tevertalenwas,isvolstaanmetdeoriginele
tekst.
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2. MILITAIRETERREINEN

Bijhet MinisterievanDefensie zijnverschillende typenterreineningebruik.
Deze typenvariëren inhunmilitairebestemming,endaarmee ookinhun
totaleruimtebeslag.Indithoofdstukwordt eenglobale indelingvande
militaire terreinengegeven,metdaarbijeenbeschrijvingvandeaardvan
hungebruik.Vooreenoverzichtsschemawordtverwezennaar fig.2.1.De
gepresenteerde gegevens zijnvoorhetmerendeel ontleend aanhetstructuurschemaMilitaire Terreinen (SMT)datvoorjaar 1981 isverschenen.
Terreinenmeteenmilitairebestemming (Gelderblom 1981:ca.42.000ha)
kunnenhiernaarhungebruik indriegrote groepenwordenverdeeld:
1.oefenterreinen;
2.schietterreinen;
3.overige terreinen:eennogalheterogene groep,waarinwordenbegrepen
vliegbases en-kampen,vlootbases,kazernes enlogistieke terreinen
(munitiecomplexen,mobilisatiecomplexen),werkplaatsen,materieelopslag,militairverbindingsstelsel,militairbrandstofleidingnet.
Degroep 'overige terreinen'blijftverder inditrapportgeheelbuiten
beschouwing,evenals oefen-enschietterreinenvan luchtmachtenmarine,
merendeels indekuststrookenopzeegelegen (zie:Tengeleide).

2.1Oefenterreinen
Oefenterreinen zijngedefinieerd alsterreinendiezodoelmatigmogelijk
zijn ingerichtvoordeopleiding teveldevanhetmilitairepersoneel,
dusvoorhet indepraktijkbeoefenenvandemeestvoorkomendegevechtsmethoden.VolgenshetSMTgaatdevoorkeur uitnaaroefenterreinendie
vergelijkbaar zijnmet hetterreinvanhetoperatiegebied, zoalsdatin
oorlogstijd teverwachtenis.
Vroegerbeperktehetruimtegebrek zichtotvestingwerkenenkazernes,die
veelal indestadgelegenwaren.Tegenheteindvandevorigeeeuwwerd
hetvoor delandmacht inverband methet toenemende ruimtebeslagnoodzakelijkdekazernesbuitendestedentesitueren.Hierbijwerdvoorhet
vestigenvaneengarnizoen ineenplattelandsgemeente alsvoorwaardegesteld dat zgn. 'woestegronden'beschikbaarwerdengesteld omtevoorzien
indevoor dezekazernesbestaandebehoefte aanoefenterrein.
Deoefeningenwerdenveelal tevoet gehouden.Indejarenzestigwerdhet
legerkorps sterkgemechaniseerd,waardoordeeisendieaandeoefenterreinenwerdengesteldveranderden.Dehuidigeoefenterreinen,voorhet grootste
gedeelte ingebruikbijdelandmacht,zijnhiervoor slechts zeertendele
ingericht geziendedoelstellingen zoalsdezeworden geformuleerd inhet
SMT.Ook luchtmacht enmarine oefeneneropbeperkte schaal.Dehuidige
verdelingvandeoppervlaktenoefenterreinenperprovincie isweergegeven
infig.2.2.

-3-

a.
X
cd
rC

-a

O

o
o

G

QJ

^
-û
M
cd
I-I

to

VJ

0)
>

QJ o
ja M
0)
4-J

J-l

e oo
-H
3 >
ai - -

cd

x:
o
o
o
m

a

UD

JG

O
O
O

cd
-C

cd
J3

O

O
O
00

O
O

+
X.

m

u
ra

cd

+

4-

CN

o
cr>

cd

o
>

«
"

aj
QJ

u
>

J3

QJ
O.

T)
•ö
CU

^

0
0

a
o

cd

.c

J3 Ä
0)
00 C

o
o
o
o
u-(

1)
00

cd

00

cd

o-^
IUCN

e

• r - i QJ
(IJ 1 3
T)
Ö
cd
O

T3

d
QJ

C
•H
0)
M
M cd
QJ JZ

G

cd

1

1

1

1

1

QJ

1
aj

ca
o

>

O
O

uo

•H
•
cd O - J
* j -<r

"s S

i—

^ ea i
w E
CU

-H
G
--^
+

o

e

eu
M
P.
O

""""' M
1-4 QJ
CU O

3

+

+

+

1

+

+

+

1

1

1

+

1

1

1

1

I

1

N

u
0)

QJ
O.T3
-H
C
U
O

C
• H 4-J
U <U
0-.Ü

c c

M -H

<

M

Cl

KJ

W)
UJ

A
üj
AJ

Ö

C

4J

CU

Cl)

•H

G

n
M

•H

-W
-W
fli

J-.
I-I

ffi

-4-

Oefenterreinenkunnenwordenonderverdeeld intweecategorieën:
- oefenterreinenvooronderdeelsvormingvangemechaniseerde eenheden;
- oefenterreinenvoor individuele opleidingenenonderdeelsvorming van
niet-gemechaniseerde eenheden
Ondergemechaniseerde eenhedenwordenbegrependegevechtseenhedenvan
het legerkorps.Zezijn onder teverdelen inmanoeuvre-eenheden(pantserinfanterie-,pantserantitank-,tank-enverkenningseenheden),vuursteuneenheden (veldartillerie)eneendeelvandegevechtssteunende eenheden
vanhet legerkorps (pantsergenie-engemechaniseerde luchtdoelartillerieeenheden).Deze eenheden zijninstaateengevechtbeweeglijkengecoördineerd tevoeren overeengrotebreedte endiepte.Zezijndaartoe uitgerustmetgepantserdewiel-enrupsvoertuigen.Juistdoordezeeenheden
wordenbijzondere eisenaandeoefenterreinen gesteld t.a.v.deinrichting,deoppervlakte ende lengte/breedteverhouding.
Niet-gemechaniseerde eenheden zijnalleoverigeeenheden,zowelbehorend
tothet legerkorps als totdenationale sector')2).Vanhet legerkorps
valthierbijtedenkenaanhetnognietgenoemde deelvandegevechtssteunendeeenheden (verbindingsdienst-,genie-,commando-eenheden,eenheden
lichtevliegtuigen)endeverzorgende eenheden (technische dienst,intendance,geneeskundige eenheden,aan-enafvoertroepen).

Provincie
Groningen

Oefenterreinen
inha
*)
1.535 '

%
6,6

-

-

2.836

12,3

Overijssel

82

0,4

Gelderland

8.134

35,3

Utrecht

1.720

7,4

N-Holland

815

3,5

Z-Holland

250

Zeeland

-

1,1
-

Friesland
Drenthe

N-Brabant
Limburg
Totaal

7.017

30,4

684

3,0

23.073

100

Figuur 2.2.Verdelingvandehuidige oppervlakte oefenterrein per provincie (naarSMT 1981).
*)inclusief oefenterrein indeMarnewaard (Lauwersmeer)
1)Integenstelling totwatdenaamgeving suggereert zijndusbeide typen
eenheden grotendeels gemechaniseerd.
2)Het legerkorpsheeft tottaakeenvakbinnendeoostelijkebegrenzing
vanhetNAVO-gebied teverdedigen ingevalvanoorlog,i.e.deNoordduitseLaagvlakte.Denationale sector isinzo'ngevalbelastmetde
verdedigingvanhetNederlandse grondgebied.

-5-

2.1.1 Oefenterreinenvoordeonderdeelsvormingvangemechaniseerde eenheden

Met onderdeelsvorming wordtbedoeld het oefenenvaneeneenheidvanpelotonsgrootte ofgroter indeuitvoeringvanzijntaken.Dezevorming zal
altijd inteamverband geschiedenenzichhoofdzakelijk richtenopeenoptredentevelde.Degemechaniseerde eenhedenoefenenmethunpantserwielenpantserrupsvoertuigenvoornamelijk oppelotons-encompagniesniveau
(deglobale samenstellingvandediverse legeronderdelen isgegevenin
figuur2.3).
Eenoefenterreinvoormanoeuvre-eenheden zou inhoofdzaakuitdrieterreinelementenmoetenbestaanvolgenshetSMT:
a.enigebeboste terreingedeeltenvoor o.a.verzamelen,uitgangsstellingen
enbivakvandeoefenendeeenheden;
b.eenhieropaansluitend zandbanenstelsel:parallellebanenmetdwarsverbindingen.Deaangelegdebanenkomenuitopeen free-for-allgedeelteenzijnca.8mbreed;
c.eenfree-for-all terrein:dit ishetgebiedwaarop eenaanvalfeitelijk isgericht.Inprincipe ishet eenopenterreineventueelvoorzienvanverspreidebegroeiing.Deoefenende eenheden zijnhierniet
gehoudenaanenigpaden-enbanenstelsel.Ingravingen,zowelvanman
alsvoertuig,zijninprincipe toegestaan.
Degewenste oppervlakteverhouding vandedrieelementen isvolgenshet
SMT 1:1:1.
Voor oefeningenopcompagniesniveaumoethet terrein,eencompagniesoefenterrein (COT) minimaal 1000hagroot zijn D . Ophetogenblikwordt
inNederland voorcompagniesoefeningen deOirschotscheHeidegebruikt;
eennieuwCOT iso.a.gepland indeMarnewaard (Lauwersmeer).Detotale
behoefte inNederlandwordt inhet SMTgesteld op7COT'en.
Vooroefeningen opbataljonsniveau iseengebiedvantenminste 3000ha
vereist.Eendergelijk oefenterrein (BOT)isgepland ineendroog teleggenMarkerwaard.Opbataljonsniveauen ingroterverbandwordtmomenteel
geoefend indeBondsrepubliek Duitsland.
Vooroefeningenoppelotonsniveauworden terreinen gebruiktmeteenoppervlaktevanminimaal 250ha 1'.Deze 11zgn.eenheidsoefenterreinen
(EOT)inNederland zijnmomenteel (samen5084ha):

F0 B4- OirschotscheHeide
B0 2 Haveite-West
GO 3 Boshoveren

1244ha (ingebruikals3EOT'en)
445ha (ingebruik als2EOT'en)
1110ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)

Weerterheide
Leusderheide
Beekhuizerzand
ErmeloscheHeide
StakenbergerHeide
StroescheZand

861ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)
500ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)
394ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)
295ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)
235ha (eengedeelte ingebruikals 1EOT)

MO
CO
CO
CO
DO

4
3
2
6
1

1)Voor eenargumentatiehiervoor zie3.1.3.
2)Denummersverwijzennaardemilitaire terreinnummering.
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Inhet SMTwordtde totalebehoefte inNederland op 15EOT'engesteld.
AangezieneenCOTookEOT-ofOOT-functies'•'kanvervullen ishetvolgende
combinatiemodel (9900ha)inhet SMTvoorgesteld:
COT+schietterrein

EOT

Marnewaard

Havelte-West (2x)

COT+EOT+OPT

EOT+OPT

Havelte-Midden
Ermelo-Noord '
GinkelseHeide
Leusderheide
Oirschot-I
Weerterheide (excl.Boshoverheide)

Anlo
Stakenberger Heide
StroescheZand
GroteVeld
ArnhemseHeide
Oirschot-II
Witterveld

Deterreinenvoor gemechaniseerde eenhedenmoetenhethelejaardoorgebruiktkunnenworden,enwordenmedehieromdoormiddelvancultuurtechnischemaatregelen geschiktgemaakt engehouden (ziehoofdstuk3).

1)OOT=OverigOefenTerrein
2)SamenstelselvandehuidigeoefenterreinenErmeloscheHeide,Beekhuizerzand,Sparrendaal enVm.Interneringskamp.
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A.Enkelvoudigeverbanden
1.Infanterie :
1.1groep:
1.2peloton

: + 10man, 1pantservoertuig,o.l.v.eensergeant;
: +40man (3-4groepen),4pantservoertuigen,o.l.v.
eenvaandrig ofeenluitenant;

1.3compagnie

: ±140man,±14pantservoertuigen enenkelewielvoertuigen (3pelotons),o.l.v.eenkapitein;

1.4bataljon

• +600-800man (3-4compagnieën)+60pantservoertuigenenvelewielvoertuigen,o.l.v.eenluitenant-kolonel;

2)
2.Cavalerie :
2.1eskadron

• vergelijkbaar met compagniebijdeinfanterie,
maarmindermensen; 17tanksenenigewielvoertuigen,o.l.v.eenritmeester;

3.Artillerie3):
3.1 batterij

: vergelijkbaar metcompagniebijdeinfanterie.
Bestaatuit 6stukkengeschutmet +60man;

3.2 afdeling

; vergelijkbaarmeteenbataljonbijdeinfanterie.
Bestaatuit3-4batterijen;

B.Samengesteldeverband

en

4.Groteeenheden:
4.1brigade

4.2 divisie

bestaat ófuit 2pantserinfanteriebataljons,1
tankbataljonmetveldartillerie engenie (pantserinfanteriebrigade);ofuit 2tankbataljonsen1
pantserinfanteriebataljon (pantserbrigade).Omvat 3000-4000militairen;

; geenvaste samenstelling,doch teformerenuit
enkelebrigades,steunende enverzorgende eenheden;

C.Formaties
5.Het legerkorps

: bestaat inNederland uit3divisies.

Figuur 2.3.Omvangverschillende legeronderdelen (naarmededelingenLegervoorlichtingsdienst).
1)infanterie:het 'voetvolk',verplaatsingvooral inpantservoertuigen.
2)cavalerie :vroegerverplaatsing tepaard,numetgepantserderupsvoertuigen.
3)artillerie:geschut.

2.1.2 Oefenterreinenvoor individuele opleidingenenonderdeelsvorming vannietgemechaniseerde eenheden.

Iederemilitairwordtopgeleid indeelementairevaardighedenwelkehem
instaat steltophetgevechtsveld tevechtenenteoverleven.Voorbeelden
vandit individuelewerkzijnhet zich lerenverplaatsendoorhet terrein
ingevechtsomstandigheden,hetbeoefenenvancamouflagetechnieken,het
beoefenenvanelementairevaardigheden also.m. postenenwachten tevelde,
lerenterreinrijdenmetvoertuigen,het lereninrichtenenverblijvenin
eenbivak,etc.
Deonderdeelsvorming vanniet-gemechaniseerde eenhedenbetrefthetbeoefenenvande functievandieeenheden tevelde.Hetbetreftb.v.het inrichten
van aanvullingsplaatsen verdeelplaatsendoorbevoorradingseenheden,het
inrichtenvangeneeskundige centra-encommandoposten.Bijalditsoort
oefeningenwordt eenscalaaanvoertuigtypen ingezet.Invele gevallen
kanwordenvolstaanmethet gebruikvanhet reedsbestaandebanen-en
padenstelsel.Geziendegroteverscheidenheid aanmilitaire activiteiten
moet opeenaantalOOT'enzeer specifiek terreingebruik,bv.ingravingen,
mogelijk zijn.OpOOT'enwordthethele jaardoorgeoefend.
Inmaart 1977warener inNederland 83OOT'enmet eentotale oppervlakte
vanca. 18.000ha.Dehuidige oppervlakte!)àanOOT'enendegeschatte
behoefte (afgezienvandemogelijkheid datEOT'enenCOT'enfunctiesvan
OOT'enkunnenovernemen)isvolgenshet SMTalsvolgt:
Landsdeel

Huidigeopp.
OOT'en

Behoefte aan
OOT'en

1.065ha

1.300ha

913ha

Noord (Groningen,
Friesland,
Drente)

4.371 ha

1.350ha

35ha

Midden (Overijssel,
Gelderland,
Utrecht)

9.936ha

5.625ha

2.877ha

Zuid

7.701 ha

4.370ha

3.030ha

23.073ha

12.645ha

6.855ha

West

Totaal

(NoordHolland,
Zuid-Holland
Zeeland)

(Noord-Brabant,
Limburg)

Behoefte aanOOT'en
naaftrekvanhet00Tmedegebruikvan
COT'enenEOT'en

1) behoefte aan OOT'en is geschat in oppervlakte;

behoefte aan COT'en en l ' e n is steeds geschat in aantallen,
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2.2 Schietterreinen

De schietterreinenkunnennaardeaardvanhet gebruikworden ingedeeld
inviercategorieën:
A schietterreinenvoorhand-envuistvuurwapens enandere lichteinfanteriewapens;terreinenvoorhandgranaatwerpen;
B schietkampen:deschietterreinenvoordezwaarderewapensystemenvande
landmacht;
C schietgebiedenvoorbeproeving:deschietgebiedenvoorkeuring,controle,vergelijkende proevenenevaluatievanwapensenmunitie;
D overige schietterreinen.
Inelkschietterrein zijnmeestaldrie terreinelementen teonderscheiden:
- schietopstellingsplaats,
- doelgebied,
- onveiligezone.
Indeverderebeschouwingenworden slechtsdecategorieënAenBbetrokken,voor zoverhet schietterreinenvande landmachtbetreft.Categorie
Akannognaderworden onderverdeeld (zie 2.2.1).
2.2.1 Schietterreinenvoorhand-envuistvuurwapens enandere lichteinfanteriewapens;terreinenvoorhandgranaatwerpen.

Deze categoriekanwordenonderverdeeld inhandgranaatbanenenschietbanen
voorhand-envuistvuurwapens.Vandeze laatste zijner4 soorten,naar
gelang deuitvoeringvandeschietbaan:
-Vrije schietbanen:voorzieningen omdegroottevanhetonveilige gebied
tebeperken ontbrekengeheel.Degroottevanhet onveilige gebied is
altijd gebaseerd opdemaximale drachtenvande tegebruikenwapens,
munitiesoorten enkalibers.Het onveilige gebied is,afhankelijkvan
hetaantalvuurpunten,minimaal475hagroot.
-Poortbanen:eenstelselvanpoortenverhindert eenrechtstreeks schot
buitendebaan.Hetbuitendebaantredenvanricochetschotenkanechter
doordezepoortennietwordenvoorkomen.Derhalve isvoorhet opvangen
vanricochetschoten eenonveilig gebiednodig.Degroottevanhetonveilige gebied isookhierbijafhankelijkvandetegebruikenwapens,
munitiesoortenenkalibers.Het onveilige gebied is,afhankelijkvan
het aantalvuurpunten,minimaal 78hagroot.
- Schermenschietbanen:debanenwordenaandezijkantenbegrensd doortwee
wallen (ofmuren)enaanheteinde dooreenoverkapte kogelvanger.Dwars
opdebaanzijn-vanwal totwal-verticalebetonnen schermenaangebracht,die overdegehelebaanlengte zijnverdeeld.Deonderlinge
afstand endeafmetingenvandeschermenzijnzodanig,dat zoweleen
rechtstreeks schotalseenricochetnietbuitendebaankantreden.Er
isdusgeenonveilig gebied.Opeenschermenschietbaankanuitsluitend
wordengeschotenmethand-envuistvuurwapens.
-Geslotenschietbanen:geheel ingebouwdebanen,b.v.pistoolschietbanen
inkelders e.d.Dezebanenkennenuiteraard geenonveiliggebied.Ze
wordenverderniet inbeschouwing genomen.
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Hetbeleid iser,gezienhunomvangrijke ruimtebeslag,opgericht deonveilige zonesvan schietbanen tebeperken.Vrije schietbanen enpoortbanenwordenhiertoeomgebouwd tot schermenschietbanen.Het regionale
schietterrein inOirschoteneenaantalrayonschietterreinen zijnreeds
omgebouwd.Deregionale schietterreinen indeHarskamp (ISK)wordenniet
omgebouwd omdatdeonveilige zoneshiervanbinnendievanhet schietkamp
vallen;deonveilige zonevanhetregionaleschietterrein inWitten isin
debeleidsvisie opgenomenalsEOT,zodatombouwtotschermenbanenhiervan
afhankelijk isgesteld.Deresterendenog omtebouwen schietbanenzijn:
Harderwijk,Wezep,GorsselseHeide,ArnhemseHeideendeLeusderheide.
Eenbelangrijk gevolgvandezeombouwishetverdwijnenvandevoorheen
onveilige zones.Degeluidsbelastingwordtdoordeombouwtevensbeperkt;
opeenafstandvan 125mdaaltdezevan 77dB(A)tot62dB(A) (SMT 1981).
Deschietbanenkunnenopoefenterreinen ofbijkazernes liggen.Eenaantalschietterreinen (ziehieronder)zijnhiervanonafhankelijkgesitueerd.De schietbanenwordenhethele jaardoorenvoornamelijk overdag
gebruikt.Erwordtgeoefend metpistoolmitrailleur,geweer,lichtemitrailleurenpistool.
Naar omvangvanhet terrein,de lengteendeaardvande schietbanenis
erookeenverdelingmogelijk inrayonschietterreinen,regionaleschietterreinenentwee terreinenvoorgevechtsschietopleiding inorganiekverband.De22rayonschietterreinen diebedoeld zijnvoorelementaireopleiding zijnvoorzienvanbanenvan25men 100m lang.Somsisereen
baanvan200m lengteaanwezig.Devier regionale schietterreinen,die
tevensde functievanrayonschietterreinenvervullen,zijnbovendienvoorzienvanbanenvan 200men300m lengte;zezijnbedoeldvooreenverdere individuele opleiding.Regionale schietterreinenzijn:
(AS 11)Witten :430ha
(FS4 )Oirschot :(ophet oefenterrein gelegen)
(DS2 )Harskamp :(2x)+2.800ha.
IndeHarskampkanbovendiendegevechtsschietopleiding inorganiekverbandwordenbeoefend enerkanworden geschotenmetantitankwapens enandere
infanteriewapens.Eendergelijk terreinisookgepland inhetnog terealiseren schietterrein indeKollumerwaard.DeKollumerwaard endeMarnewaard
blijvenverderbuitenbeschouwing (zieTengeleide).
Dehandgranaatbanen zijncirkelvormige terreinenmeteendoorsnedevan
600m.Er zijnermomenteel 14:
(AS 11)-Witten
(BS2) Havelte-West
(AS 12)Anlo')
(CS7) Wezep
(CS3) Harderwijk
(DS2) Harskamp
(MS2) Leusderheide
(FS4) Oirschot2)

(CS 13)
(DS5)
(DS 10)
(DS9)
(ES9)
(GS3)
(GS6)
( -)

GorsselscheHeide
ArnhemseHeide
Heumensoord
Langenboom ''
Ossendrecht
Kruispeel enAchterbroek
Roermond')
Crayelheide'

De terreinenvoorhetwerpenvanhandgranaten zijnhetgehele jaardoor
ingebruik.

1)Hetbeleid isgericht op 'opteheffen'.
2)Hetbeleid isgericht op 'nieuwterealiseren'
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2.2.2 Schietkampenlandmacht

De landmachtbeschikt inNederland overvier schietkampen:
ASK-Oldebroek,4.905ha;
ISK-Harskamp,2.793ha;
LuASKFalgaenLuASKBotgat2x35=70haoppervlakte teland;
CSK-Vlieland,ca. 150haoppervlakte teland.
OphetArtillerie Schietkamp (ASK)teOldebroekwordtgeoefendmetwapens
enwapensystemenvandeartillerie enmetdezwaardere infanteriewapens,
voor zoverdezeniet terechtkunnenophet ISK.Ookwordenerelementaire
richtschietoefeningen doordeartillerie gehouden.Incidenteel wordt 'savonds
geoefend; inhetweekeindemeestalniet.Oefeningenmet dezwaarste artilleriewapensworden inhetbuitenland gehouden (Duitsland).Bovenhetschietkamp iseenonveilige zonevan5.000m (totmax. 11.000m)hoog.
Ophet Infanterie Schietkamp (ISK)wordtgeoefendmet zware infanteriewapens.Verder zijnerschietbanenenfaciliteitenvoorhetbeoefenenvan
huis-enstraatgevechten.Erwordt ook 'savonds,'snachtsen inhet
weekeinde geoefend,zijhet inminderematedanoverdag.Bovendeschietkamp iseenonveilige zonevan 1.700mhoog.
Opde luchtdoelartillerieschietkampen (LuASK)FalgaenBotgatwordtgeoefendmet luchtdoelgeschut.Deonveilige zones liggenbovenzeeenoverlappenelkaargrotendeels endievanandere terreinen (ZeefrontDenHelder
vandemarine;schietterreinenPettenvanmarine en landmacht).
Voor de luchtdoelartillerieschietkampen geldteenonveilige zonevanresp.
33.000en24.000hawelkedevormheeftvaneencirkelsegmentvanca 120
eneendieptevan21km.Deonveilige zonebovendeterreinen is 10.000m.
Mogelijkoverlappenzedevogeltrekroutes.De terreinen zijnhethele jaar
door slechtsoverdag opwerkdagen ingebruik.Indezomerperiode ishet
gebruik,terwillevanderecreatie,verminderd.Inhetverdere rapport
wordthetLuASKbuitenbeschouwing gelaten (zieTengeleide).
OphetCavalerieschietkamp (CSK)opdeVliehors (Vlieland)wordenelementaire schietoefeningenmet tankgeschut gehouden.Deonveilige zoneligt
bovendeWaddenzee en isca. 10.500hagroot (diepte 12km)enca. 12.500m
hoog.Inverbandmetnatuurwetenschappelijke enrecreatievebelangenwordt
uitsluitend geschoten indeperiodevan 1september tot-1april.Inhet
SMTwordtuitbreidingvandezeperiode onvermijdelijk geacht indientot
verdere diensttijdverkorting wordtbesloten.Oefeningenmet tankgeschut
opeengevorderd niveauvanopleidingwordenopNAVO-oefenterreinen in
hetbuitenland gehouden.Inhetverdere rapportblijfthetCSKbuiten
beschouwing (zieTengeleide).
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MILITAIRTERREINGEBRUIK

Inhoofdstuk 2isalopgemerkt datnietalle terreinenquaaard enintensiteitvandeoefeningen opdezelfdewijzewordengebruikt.Ditheeft,zoalseveneens reedsbeschreven,gevolgenvoordemilitairwenselijke inrichtingvandeterreinen.
Onderscheidenzijn:
-Oefenterreinen:ingebruikbijvooral infanterie-,artillerie-encavalerie-eenhedenvoor zoverbijhetgemotoriseerd entevoet oefenenniet
wordtgeschoten.Ookwordterdoorrelatiefmeergespecialiseerdeeenheden (b.v.Genie,Natres,Mariniers,etc.)geoefend.
- oefenterreinenvoor gemechaniseerde eenheden:EOT,COT,BOT.
- oefenterreinenvoorniet-gemechaniseerde eenheden:00Î.
- Schietterreinen:ingebruikbijdeartillerie,cavalerie eninfanterie.
Erwordtmet scherpeminitiegeschoten.
Wanneer demilitaire activiteitenhet toelatenwordteenmultifunctioneel
terreingebruiknagestreefd.Demilitaire oefenfaciliteitenwordenooko.a.
gebruikt doorniet-militairegroepen zoalsM.E.,rijks-engemeentepolitie,brandweer,BB,etc.Ookvindenerdiverse recreatieve activiteiten
plaats,o.a.avondvierdaagse,tulpenrally,motorcross,modelvliegerij,
zendenvia27-Mcenzweefvliegen;zijhetvooreenaantalvandegenoemdecategorieënniet steedsmetdevereiste toestemming.Tevenswordenin
het terreinbeheer doelstellingenvanbosbouwennatuurbehoud nagestreefd
voor zoverdezeniet inconflict zijnmethetmilitaire gebruik.
Onderstaande gegevens zijnverzameld bijdeProvincialeMilitaireCommandanten (PMC),dieo.m.belast zijnmet deuitgiftevanendecontroleop
hetgebruikvandeterreinenvoor aangevraagde oefeningen.
DePMC'shebbeneenvragenlijst ingevuld overonder andere aarden frequentievandeoefeningen opdebijhet onderzoekbetrokkenterreinen.
Daarnaast zijnaparte gesprekkengevoerd metdiversemilitairevertegenwoordigers.Deaanonsopdit ogenblikbekende oefeningenwordenhieronder
kortomschreven.Eenvollediger overzicht ontbreekt opdit ogenblik,omdatdegevraagde informatienognietvanalleaangeschrevenDefensie-instanties isontvangenendedoordePMC'sverstrekte informatie somsonvolledigbleek tezijn.Interpretatiemogelijkheden vooreentyperingen
klasseringvanterreinen opgrondvandaargehoudenoefeningen ontbreken
daartoe.
Bijelkeoefening isgenoemdwelkeeffectener inecologisch opzichtvan
verwachtkunnenworden.Dezeeffectenwordennaderuitgewerkt inhoofdstuk4.

3.1Oefeningen op oefenterreinen

3.1.1 Algemeen

Oefenenvannieuwaangekomenpersoneelgeschiedt aanvankelijk (ca.4maanden)ingroeps-enpelotonsverband.De oefeningen indeze periodeenin
dezeomvang zijnbedoeld omhet personeelvertrouwd temakenmetdevereistenvandeelementairevaardighedenvanhetmilitaire optreden,zoals
o.m.demogelijkheden dieeenterreinkanbiedenvoorhetmilitaire
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enterzijdegelegd;daarnazanderuitenhieropweerdeplaggelegd (camouflagevande zandbult).Nagebruik inomgekeerdevolgorde.Effecten
tredenopalsgevolgvanbetredingenvooraldoorverstoringvanhetbodemprofielendevegetatie terplekke.
Opmerking:Hetgravenvanschuttersputtenenanderekuilenisverboden
indedirecteomgevingvancultuurhistorischemonumenten.Dezezijnin
hetveld enopdeoefenkaartenaangegeven.
n.b.c.oefening:
Omschrijving:Beoefenenvanproceduresenpraktischehandelingenzoals
gasmaskergebruik,materiaalontsmettinge.d.,opdat inoorlogstijd eengrote
vaardigheidbestaat inhet functionerennainzetvannucleaire,biologische
enchemische strijdmiddelen.Effectenbijoefeningen inhet terreinzijn
vooralbetreding inhethele terreinenaanwezigheidvanmensenenmaterieel.
Verbindingsoefening:
Omschrijving:parkerenvanhetvoertuig langsdekantvandeweg.Door
middelvanhetuitzettenvaneenantenneofuitleggenvaneenlijn,verbindingmakenviaradiooftelefoontussenvoertuigenofpersoneel.
Omvang: 10-80deelnemersmet4-50voertuigen,meestwielvoertuigen.
Duurvandeoefening:tot24uur.
Effectentredenopalsgevolgvanbetreding inhetheleterreinenberijding opwegenenbanenendeaanwezigheidvanmensenenmaterieel.
Bivak:
Omschrijving:
-verspreid opstellenvantenteninvaak lichtbeboste terreingedeelten;
-verspreid opstellenvandevoertuigen;
- latrinesgraven:80cmdiep,20-30cmbreed (uitz.DO 1,Stroese zand,
waarbetonnenbeerputtenaanwezig zijn),omhuivenmeteententenvoorzienvanpapier enschop;
-kokeninhetveld.
Omvang:variabelvan40-200deelnemersmet4-35voertuigen.
Duur:enkeledagentotca. \k week;^vooralbijlangereduurgekoppeld
aanandereoefeningen:zieo.m.vorkoefening.
Bijzonderheden:voorkomend opdemeeste terreinen (ziedeelrapport3:
beschrijvinggebruiksdrukper terrein).
Invelegevallenmagbivaknietopeenwillekeurige plaats inhet terrein
wordengeoefend.Erzijnvoorbivakoefeningenvaste terreingedeeltenaangegevenopdestandaardoefenkaarten enopdekaartjesmetvoorschriften
waarvanelkeoefenendeeenheid opdehoogtemoetzijn.
Degebruiksdruk ismede afhankelijkvanhetaantalbivakplaatsenophet
terrein.DebeschikbareenvoorgeschrevenbivakplaatsenblijkeninGelderlandvolgens degegevensvandePMCgedurendegemiddeld +25%vande
tijd ingebruiktezijn.
Effecten tredenopdoorhetgeconcentreerde enintensievegebruikgedurende 24uurperdagalsgevolgvanbetreding,berijding,aanwezigheid,
lawaai,plaatselijke graafactiviteitenendooreutrofiëringvandebodem.
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Richtoefening:
Omschrijving:oefeningwaarbijmetdewapensystemenvanéénofmeervoertuigengerichtwordt opvoertuigendieopeenanderebaanrijden;teroefeningvanhet juistrichten.Effectentredenopdoorbetreding enberijding opwegenenbanenenalsgevolgvanaanwezigheid inhetterrein.
Mijnenleggen:
Omschrijving:oefening opwegenenpadendie slechtsextensief gebruikt
wordenvooroverigedoeleindenenopfree-for-all terreinen.Oefenmijnen
worden indebodem (weg)ingegravenenweer opgespoord.Duurvandeoefening 1dag tussen9en 17uur.Effecten tredenopdoorbetreding enberijding opwegenenbanen,bodemverstoring enaanwezigheidvanmensenen
materieel.Wanneerdeoefening inhet terreinwordtgehouden,tredentevens
directe effectenopt.a.v.devegetatie.
Rijvaardigheidsoefeningen:
Omschrijving:oefeninginhet rijdenmetwiel-ofrupsvoertuigen opwegen,paden,
banenenfree-for-all terreinenopoefenterreinenwaardit istoegestaan
(ziestandaardoefenkaarten envoorschriften PMC).Doel isvertrouwd te
rakenmetdevoertuigeigenschappen endeomstandigheden terplaatse (overdagen 'snachts;opverharde enonverhardewegen).Effecten tredenop
doordevrij intensieveberijdingvanwegen,banenenfree-for-allgedeelten.
Opmerking:ineenaantalterreinenzijnvastecircuitsvoorrijvaardigheidsoefeningen:M02(Soesterberg),G03(BoshoverenWeerterheide),E02(CadettenkampBreda),E013 (Ossendrecht),E014 (Woensdrecht),G04(Beegderheide).
Stellingnemen:
Omschrijving:hetplaatsenvanstukkengeschut inhet terrein (veelalin
daarvoor aangewezenvakken)waarbijdevoorbereidingenvoorhetafschietenvangranatenwordtgeoefend.IndeschietkampenASKenLuASKwordt
daadwerkelijkgeschoten;indeASKo.m.opafgedankte tanksenstapels
autowrakken.
Omvang:ca.80man,6stukkengeschut,enigewielvoertuigen.
Effecten tredenopalsgevolgvanhet geconcentreerde enintensievegebruik terplaatse.Effecten zijngelegen inbetreding,berijding,aanwezigheidvanmensenenmaterieelenlawaai.
Kaartlezen:
Omschrijving:oefening inhetveld;erwordtvoornamelijk geoefendmet
voertuigen opdewegen,padenenbanenterverbeteringvandetopografischevaardigheden.Ookoefening tevoetendanook indeoverigeterreingedeelten.Effectentredenopdoorberijdingvanvnl.dewegenendoor
betreding inhet gehele terreinenmenselijke aanwezigheid.
Voertuigexercitie:
Omschrijving: het oefenen van in- en uitstijgen bij stilstaandeen
rijdendewiel-enrupsvoertuigen;meestalopzandbanenen free-for-all
gedeelten.Effecten tredenopdoorberijding enbetredingvanm.n.wegen,
banenen free-for-allgedeelten.

