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_3TENGELEIDE
"Om toteenuithet oogpuntvangeluidhinder zogunstigmogelijke inrichting
vandemilitaire terreinen inhet Lauwersmeer tekomenwerdendoorhet
MinisterievanDefensie schietproeven gepland waarbij geluidsmetingen
moestenwordenverricht.Aanvankelijk zoudendeze schietproeven gehouden
wordenop 24,25en26oktober.Geziendeaanwezigheid opdatmomentvan
grotehoeveelheden trekvogels riependezedataprotestenop.DeWerkgroep
Lauwersmeer endeVereniging tot Behoud vandeWaddenzee legden dezaak
voor aandeRaad vanState endeofficierenvanjustitie inLeeuwarden en
Groningen.Op aandrang vanhetMinisterie vanCultuur,Recreatie enMaatschappelijkWerkbeslootdeStaatssecretaris vanDefensie,deheer
VanEekelen,deproevenuit testellen.Deze zijnvervolgens gehoudenop
28, 29en30november" (ontleend aanhetJaarverslag 1978vandeRPD).
Hetmogeuithetbovenstaande duidelijk zijndatvanuit eenoogpuntvan
onderzoek tenbehoevevanhetnatuurbeheer deproefopzetniet optimaal
was. Nietteminachtenwij deresultatenvanditoriënterende onderzoek
vanvoldoendebelang deze ineenRIN-rapportop tenemen.
RIN-rapportendragengeenvertrouwelijk karakter enkunnen derhalveopde
gebruikelijkewijzeworden aangehaald.

DeDirectie
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Debestemming totmilitair oefenterreinvan eendeelvanhet Lauwersmeergebied heeft inhetverledenveel protesten opgeroepen vandekant van
natuurbeschermingsorganisaties, o.a.omdat eenzeeraanzienlijkeverstoringvanbroed- entrekvogels gevreesd werd.HetRijksinstituut voor
Natuurbeheer (RIN)heeft eenprognosegemaakt van denadelige effecten
vanmilitaire oefeningen opvegetatie enfauna inhet gebied enhetaangrenzende deelvan deWaddenzee (RIN1975;Wolff 1977).
Teneinde eenantwoord tekrijgen opdevraag inhoeverre deoefeningen
geluidsoverlast veroorzakenvoor debevolking vanhetomliggende gebied
werd indeperiode 28-30november en6-7 december 1978doorhet Instituut
voorZintuigfysiologie TNOonderzoekverricht.Hiertoewerdenopvier
plaatsen inhetLauwersmeergebied schotenafgevuurd metmaterieelwaarmee inde toekomstwordt geoefend.Degeluidssterkte van deschotenwerd
doormeetploegenvanTNOopverschillende afstanden tot devuurmonden
geregistreerd. Dezegeplande geluidsproeven lekeneengoedemogelijkheid
tebieden de invloed van schotenna tegaanop de inhet Lauwersmeergebied
endeaangrenzendeWaddenzee pleisterendewatervogels endaarmeeookde
juistheid vandevoorspellingen vande tweeRIN-rapporten teonderzoeken. ,.
AangezienhetRIN eerstkortvan tevorenvia denatuurbeschermingsconsulentvanhetStaatsbosbeheer teGroningenopdehoogtewas gebracht
vandeproeven,was er slechts eenkortevoorbereidingstijd voorhet
onderzoek beschikbaar.Omdat devogelwaarnemers zich bovendien ingrote
lijnenmoesten richtennaarhetmeetprogramma vanTNOkongeen sprake
zijnvan eenoptimaal opgezet onderzoek.
Metbehulp vande tijdenshetveldonderzoek verzamelde gegevens
zullen indit rapportnietteminnieuwevoorspellingenwordengedaanover
de teverwachten effectenvande toekomstigeoefeningen.Deaandacht zal
metname gericht zijnophet gedragvan depleisterendewatervogels ten
tijdevandeoefeningen.De resultatenvandegeluidsmetingen zijnneergelegd ineenrapportvanhet Instituutvoor Zintuigfysiologie TNO
(Smoorenburg 1979).

OPZETVANHET ONDERZOEK
2.1De schietproeven
Vandevier schietpunten (genaamdAlpha,Bravo,Charly enDelta)lagen
er twee indeKollumerwaard entwee indeMarnewaard (ziefiguur1 ) .

Fig.1 HetLauwersmeergebiedmetwaarnemingspostenVVop 29november
endevierschietpunten
A-Dmetschietrichting.
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IndeMarnewaardwerd opdeplaatsenAlpha enB:avogeschotenmet 25mm
geschut, indeKollumerwaardopCharlymet 25mm geschut enopDelta
met eenantitankwapen, deCarl Gustav terugstootloze vuurmond (TLV).
Erwerdennaaftellen doordevuurleiding per schietpuntkorte series
schotenafgevuurd,meestal 4tot 5schoten per seriemet onderlinge
tussenpozenvan 3tot 6minuten.Tussen deseries lagenmeestal pauzes
vanongeveer 15minuten.
In totaalwerden 173schotenafgevuurd waarvan 32opAlpha,35
op Bravo,59op Charly en47opDelta.
2.2 Devogelwaarnemingen
Vandetweeperiodenwaarin doorTNOgeluidsregistraties werden gemaakt
(28-30november en6-7 december)werdenalleen inde eerstgenoemde
periodevogelwaarnemingen verricht.Op6en 7december gebeurdeditniet
omdat de ijsvorming indeuitlopers van deslenken zodanigwas dathier
geenvogels aanwezigwaren.
Dewaarnemerswerdenoppostenverspreid overhet geheleLauwersmeergebied gestationeerd (ziefiguur 1 ) .Bovendienvoerhetm.s.Harder
op 28november uitnaarhet Lutjewadwaarvoor ankerwerd gegaan.Op
30november laghetm.s.Phoca aandeveerbootsteiger van Schiermonnikoog.
Op 28novemberwerdenbovendienwaarnemingen verricht opOost-Terschelling,Oost-Ameland en Schiermonnikoog.
Omverstoring zoveelmogelijk tebeperkenblevendewaarnemers
zoveelmogelijk indekking (auto,boot). De telpostenwaren zodanig
gelegen dat eengroot gedeeltevan eenrustgebied voorwatervogels kon
wordenoverzien.Dewaarnemers stondenvia radiocontactmet elkaar en
met devuurleiding inLauwersoog inverbinding zodat ieder schotafzonderlijkkonworden aangekondigd.Dereactievan devogels op ieder schot
werd genoteerd terwijl zoveelmogelijkwerd getracht alle aanwezige
vogels inhet desbetreffendedeelgebied vanhetLauwersmeer te tellen
teneinde eenbeeld tekrijgenvan deaantalsfluctuaties enverplaatsingen.
Onderstaande personennamen deelaandewaarnemingen:J. Bais
(Staatsbosbeheer,Terschelling),G. Beersma (Staatsbosbeheer, Groningen),
H.de Boer (Vereniging tot Behoud vanNatuurmonumenten),J. deBoer
(Staatsbosbeheer,Groningen),G.C.van Brakel (Staatsbosbeheer Groningen),
J. vanDijk (Staatsbosbeheer Texel),C.Dijkstra (Rijksuniversiteit
Groningen),B.S.Ebbinge (Rijksuniversiteit Groningen),M.R.van Eerden
(Rijksuniversiteit Groningen),H. Esselink (Rijksuniversiteit Groningen),

-7D.Kuiper (Staatsbosbeheer Texel),J. Prop (Rijksuniversiteit Groningen),
C.J. Smit (Rijksinstituut voor Natuurbeheer),T.Talstna(Schiermonnikoog),
H.J. Timmer (Ameland),L.Vuursteen (Rijksuniversiteit Groningen)en
W.Weyman (Staatsbosbeheer,Groningen).Als coördinator voordeverbindingenfungeerde B.Beets (Land.Vereniging totBehoud vandeWaddenzee).
W.Weymanbemiddelde bijhet reproducerenvandegebruikte telformulieren.
De coördinatievan deschietoefeningenwas inhandenvandr.G.F.Smoorenburg.

DE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Hetweer tijdens dewaarnemingsperiodewasnogalwisselend,maarwerd
overwegend gekenmerkt door deaanvoervankoude luchtuitScandinavië.
Op 28novemberwaaide ereenkrachtige NNO-wind, aanvankelijkmet een
krachtvanrond 7-12m/s,inde loopvan dedag afnemend.Af en toeviel
ereenregen-ofhagelbui.De temperatuur bedroeg rond 2 C.Op 29en
30november hadhetweer een stabielerkarakter.Hetwas droog,halfbewolktmet aanzienlijkminderwind,op 29november overwegend uit
NO -->0richtingmet eenkracht van 3-6 m/s,op 30november overwegend
uitZW-Wrichtingmet eenkrachtvan0-3 m/s (waarnemingen meetploegen
TNO). Door deaanvoervan luchtuitnoordelijker streken endeuitstralingdaaldendetemperaturen 'snachts tot enkele gradenonderhetvriespunt.Overdag schommelden detemperaturen rond hetvriespunt.

DEWAARDEVANHETLAUWERSMEERGEBIED INORNITHOLOGISCH OPZICHT
Denatuurwetenschappelijke waardevanhetLauwersmeergebied wordt onder
anderebepaald doordegrote aantallenpleisterendewatervogels (VanEerden
& Prop 1975 en 1979). Voor soortenals smient (Anas penelope,maximaal
aanwezig inseptember enoktober),wintertaling (Anas crecca,maximaal
aanwezig vannovember totaanhet invallenvandevorst)enbrandgans
(Branta leucopsis,maximaal aanwezigvanoktober totbeginnovember)bedragendejaarlijks geteldemaximumaantallen 30.000 tot 50.000exemplaren.
Integenstelling tot debrandgans zijnsmient enwintertaling vrijwel
uitsluitend 'snachts actief.Dezevogels zoekendanplantaardig voedsel
op devlakten tussendeslenken.Overdag zitten zegeconcentreerd ingrote
groepenop rustigwater.Derustgebiedenvandeze soorten bevinden zich
zonderuitzondering indeuitlopers vande slenken.Deeenden slapen
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brandgans isdeze situatiejuist omgekeerd: devogels etenoverdag en
slapen 'snachts.
Omhet effectvan degeluidsproeven tekunnen interpreteren is
hetnoodzakelijk dedagelijkse gewoonten vandevogels tekennen.Door
onderzoek vandeRUGroningen ishierover veel bekend geworden.Een
samenvattingwordt gegevens inVanEerden&Prop 1979 enEbbinge1979.
Trekbewegingen vindenplaats rond deochtend- enavondschemering wanneer
devogels pendelen tussen derust-envoedselterreinen.De invloed van
het getij is indenormale situatieniet aanwezig.Ganzenblijken zich
regelmatig inhet gebied teverplaatsen (verweiden,).Hetpatroonvan
vervliegen isdangeleidelijk en laatzichduidelijk onderscheiden van
verplaatsingen alsgevolgvanverstoring.
Natuurlijkeverstoring als gevolgvanjagendepredatorenkomt in
het gebiedvrij talrijkvoordoordegroteaantallenkiekendieven.Het
effectblijft echter beperkt toteenvrijkleingebied, ismeestalvan
korte duur endevogelskerenvrijwelaltijd terugnaar deplaatswaarvan
zewerdenverjaagd.
InhetLauwersmeerpleistereneengrootaantalvogels gedurende een
vrijkorte tijd entrekkendaarna doornaar anderegebieden.Er arriveren
echterookvoortdurend vogels,indeherfst uitnoordelijker gelegen
streken.Voorverschillende soortenzalerdaarom sprake zijnvaneen
constante doorstroming (Ebbingee.a. 1975).

RESULTATENVANHET VELDONDERZOEK
Hetweervoorafgaande aandewaarnemingsperiodewerd gekenmerkt door grote
droogte.De eerste regenvanbetekenis viel indeweekvoor deschietproeven.Doordat dewindnaarnoordelijke richtingen draaide en inkracht
toenam,steeghetwater indeboezem snel. Ineendergelijke situatie
wordtnamelijkveelwatervanuithet achterland aangevoerd terwijl erte
Lauwersoog nietofonvoldoendekanworden gespuid.Devlaktenwaren tijdens
deschietproeven danook zeerdrassig enderhalve voorwatervogels zeer
aantrekkelijk.Ditgeldtonder anderevoor dewintertaling die tijdensde
proevenzijnjaarlijkseaantalsmaximumbereikte endealgemeenstewatervogelsoortwas.Bijdepresentatievandereactiesvandevogelsopde
schietproeven zaldanookmetnameworden ingegaanophetgedragvandeze
soort.Allewaarnemingspostenregistreerden echterookeffectenbijandere
soorten,meestalvliegreacties.
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vond indeondiepe delenvanhetLauwersmeer ijsvorming plaats.Metname
deondiepe uitlopers vandevroegere slenkenwerden daardoorvoorwatervogelsgeleidelijkminder aantrekkelijk.
5.1 Hetaantalvogels inhet Lauwersmeergebied
Op 30november,d.w.z.op de laatstedagvandeeerste seriegeluidsproeven,werdenalle inhetLauwersmeergebied aanwezige vogels geteld.
Hieronder zijnvandewatervogels die soortenopgenomenwaarvanhet
totaalgeteldeaantalmeerdan500exemplaren bedroeg:
wilde eend
wintertaling

2195
47115

smient

8860

pijlstaart

2270

tafeleend

538

brilduiker

500

bergeend

550

brandgans
meerkoet

25260

530

Opvallendwas desterke concentratievanvogels inhetwestelijk gedeelte
vanhet Lauwersmeergebied.
Radarwaarnemingen hebbenaangetoond dat indeperiode 28-30november
inhetWaddengebied veeldoortrek plaatsvond,o.a. van eenden,ganzenen
steltlopers uitScandinavië (L.S.Buurma,afd.Luchtmacht Bedrijfsveiligheid,in litt.). Aangezien indezeperiode indeuitlopers vande slenken
tengevolgevannachtvorst ijsvorming begonop te treden, iseenvergelijkingvandeaantallen endeverspreiding van deaanwezige vogels tussende
verschillendewaarnemingsdagennietmogelijk.De sterke concentratie van
vogels dieop 30november inhetwestelijk deelvanhet Lauwersmeergebied
werdwaargenomen,kandanook zowel zijn veroorzaakt doorde schietproeven
alsdoorde ijsvorming.
5.2 De reactiesvan devogels
Bijdeanalysevanderesultatenvanhetveldonderzoek bleek dat directe
enindirectegevolgenvan deknalseries kunnenwordenonderscheiden.
Bijeendirecterespons zienwe eenreactie diemeteenvolgt ophetschot,
bijdeindirecteresponskomtdereactiegeleidelijkopgang.Bijdeana-

-10100

1A

1B

1C

1D

9080-

5 70
o

O 60

z
LU

S

50

_l

a 40
O
T

3020
10
0-1-

12 3 4 5

12 3 4

12 3 4 5

12 3 4 5

P i g . 2 V l i e g r e a c t i e s van het type 1 op een s e r i e van 4 of 5 schoten.
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F i g .3 Vliegreacties vanhet type 2opeenserievan5schoten.
Uitgezet ishetpercentage opvliegende enopdezelfdeplaats
weerinvallendewintertalingennaeenschot (genummerd 1-5).
Zievoorgedetailleerde informatie overdebetekenisvande
gebruikte letters encijfers tabel 1.
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lysevandegegevensmoetenwebedenkendatdevogels ingroepen leven
met eensterkgesynchroniseerd gedragspatroon.Ditbetekent datook sociale
factorenvan invloed zijnopdeuiteindelijke respons endatookhet tijdstipvandedagwaarop zicheenbepaalde gebeurtenis afspeeltvan invloed
isopdereactiesvandevogels.Bovendienmoet errekeningmeeworden
gehoudendatslechtsdeduidelijkste effectenkunnenwordenwaargenomen.
Dewaarnemingenkunnenookgeenuitsluitsel gevenover effectenop langere
termijn.
5.2.1 Dedirecte respons
A.Devliegreactie
Bijeenresponswaarbij devogelsopvliegen alsdirect gevolgvaneen
gevallenschotkunnen tweetypenreactieswordenonderscheiden:
Type 1 (zietabel 1enfiguur 2): Als reactieophet eerste en tweede
schotvliegt eengroot deelvandevogels op.De eropvolgende schoten
indezelfde seriehebbenminder effect.Als reactieophet eerste en
tweede schotkunnenmaximaal 907»vanalleop eenbepaalde rustplaats
verzameldewintertalingen opvliegen.Bijhetvierde envijfde schot
kanditpercentage gedaald zijntot 107..Soms isergeenreactiemeer
tebespeuren.
Type 2 (zietabel 1enfiguur 3 ) :Het aantalopvliegende eendenis
nietofonduidelijk gerelateerd aanhet schotnummer indeserie.Zowel
het eerstealshet laatste schotkunnenresulteren ineensterkereactie.Van 'gewenning' tijdens eenserie schotenkanhierniet gesproken
worden.
B.De vluchtreactie
Deopgevlogen eendenkerenvoor eendeelniet terugnaarhet gebied
waarin zeoorspronkelijk aanwezigwarenmaarvluchtennaar anderegebieden.Dit isduidelijk teillustreren aandehand van eenserieschotenmet deCarlGustavTLV op schietpuntDelta op 29november.Van
10.16-10.34hwerdenvijf schoten indeKollumerwaard afgevuurd,de
eerste serieop diedag.Het effectvande schotenwas eenverplaatsingvandeeendenuitdeuitlopers vande slenkennaar openwater
(ziefig.4 ) .InhetoostelijkLauwersmeergebied warenhierbijongeveer 10.000 zwemeendenbetrokken,d.w.z.ongeveer 707.vanhet totale
inditgebied aanwezigeaantal.Deze eenden zochten inde loopvande
dagmeerwestelijk gelegen rustgebiedenop,waarschijnlijk onderinvloed van deonder 5.2.2 beschrevenvluchtreactie.
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Fig.4 Verspreidingvanwintertalingen inhetoostelijkdeelvanhet
Lauwersmeergebiedvoorennahetafvurenvanvijf schotenmet
Delta (CarlGustav TLV)indeKollumerwaardop29november1978
(tijd: 10.16-10.54h ) .

-15Anderenverzamelden zich langsdeoeversvandeSlenk,hetweinig
beschuttevaarwater inhet centrum.Minderdan107»vandeopgevlogen
eendenkeerde terugnaardeoorspronkelijke rustplaatsen langsdeuitlopers vande slenken terug.

Nr.

Plaats

Wapen

Datum

Tijd

D

Afstand
totwapen

Cumulatief
effect

5

3800

173

10893

Aantal
schoten

1

/o

M

IA

Vlinderbalg

29/11

1016-1034

IB

Vlinderbalg

29/11

1324-39

D

4

3800

172

11042

IC

Noordvlakte

29/11

1113-41

B

5

2000

199

7975

ID

Noordvlakte

30/11

1105-38

A

4

2000

163

13855

2A

Achterde Zwarten

29/11

1016-34

D

5

7500

204

1630

2B

Achter deZwarten

29/11

1405-19

A

4

5000

133

2128

2C

Noordvlakte

29/11

1405-19

A

4

2000

91

1727

2D

Noordvlakte

30/11

1107-32

A

5

1500

Tabel 1:Reacties op8schotseriesmetverschillendewapens (zieook figuur
2 en 3). Met cumulatief effectwordthet totaalaantal opvliegende
vogels t.o.v.het aantalaanwezigevogels bedoeld.
5.2.2 De indirecte respons
A.Deonrust-envliegreactie
Opverschillende plaatsenkonwordenwaargenomen datgrote concentraties
vogels tijdenshet schietennietopvlogenmaar datdevogels ergonrustig
waren,wat zichbijdeaanwezige smientenvooraluitte inzeer veelvuldig
roepen.Ookwerd enkelemalengemeld dateendenopvlogenenige tijdnadat
het schotwas gevallen.Hetbetrefthiermeestal kleine groepjes diehooguit
57.vanhet totale aantal inhet rustgebied uitmaken.Wekunnenhier te
makenhebbenmeteenverschijnsel dat 'afterdischarge' (na-effect)wordt
genoemd. Eengedeeltevandewaargenomenvliegbewegingen kanechterook
onderdeel zijnvanhetgedrag vandevogelsonderomstandighedenwaarbij
nietgeschotenwordt.Er isonvoldoende informatiebeschikbaar omdehier
beschrevenonrust-envliegreacties daarmee goed tekunnenvergelijken.
B.De vluchtreactie
Devogelsverlatenderustgebiedengeruime tijdnahet afvurenvande
schoten.Dit lange-termijneffect zet innadeeerste serie schotenwaarop
eendirecte responsvolgde. Infiguur 5zijnperuur deaantallenwintertalingenweergegeven diewerdengeteld intweerustgebieden indeMarnewaard (Vlinderbalg enNoordvlakte)en in tweecentraal inhetLauwersmeergebied gelegenrustgebieden (NieuweRobbengat enAchter de Zwarten).
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Fig.5 Hetaantalsverloop vanwintertalingen invier rustgebieden
onderinvloedvanschietoefeningen inhet Lauwersmeergebied
op29november 1978.DelettersB enD gevenaanopwelke
momentenerwerd geschoten opdepuntenBravo enDelta.
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Alsgevolg vande schoten treedtereenuittocht opvanvogelsuitde
Marnewaard.De toename vanwintertalingen inhetNieuweRobbengat ligtin
dezelfde ordevangrootte als deafnameop deNoordvlakte.Devliegafstand tussende tweegebiedenbedraagtongeveer 3km.Deuitde Vlinderbalg
afkomstige vogelsverdwenennaarwestelijker gebieden,mogelijkhet
Simonsgat/Dokkumerdiep indewestelijke Kollumerwaard.UithetVlinderbalggebied vertrokken inde loopvandedagongeveer 5000wintertalingen
(zie figuur 5 ) .Dewaargenomenverplaatsingenwijken sterk afvanhetbeeld
datfoerage-en slaaptrekbiedenonderomstandighedenwaarbijnietwordt
geschoten. Indemond vandeBabbelaarwerden tussen 11en15uur ruim
5200 zwemeendenwaargenomen dievoornamelijk afkomstigwarenuithetoostelijkLauwersmeergebied. Infiguur 6isdevliegrichting vandeze eenden
schematischweergegeven.Vande ruim 5200getelde vogelsvloog 607.naar
ZWen slechts97»naarNW, inderichting vanAchter deZwarten.Deze laatstgenoemde vogelswaren afkomstig uithetZOdeelvanhet Lauwersmeergebied
enpasseerdenvooral tegenheteind vandemiddag.Kort tevorenwashier
begonnenmeteen serie schotenmetdeCarlGustavTLV op schietpuntDelta.
De indemond vandeBabbelaarwaargenomenwegtrek vond plaatsover
eenvrijbreed front.De radarwaarnemingen vanBuurmageven aandat ten
tijdevandezeveldwaarnemingen veelbreedfront-doortrek plaatsvond.
Het isechteronwaarschijnlijk datvogels diehierbijbetrokkenwaren,
zijnwaargenomen.Redenenvoor dezeveronderstelling zijndat:
- doorde telposten inhetN deelvanhetLauwersmeergebied geenuithet
noorden arriverende vogels zijngezien;
- inhet0enNO deel iswaargenomen datereendenopvlogendie vervolgens
inZWrichting verdwenen;
- opgrond vanwatbekend isvandehoogtenwaarop vogeltrek plaatsvindt
(inde regelvariërend vanenkelehonderdenmeters totenkele kilometers)
erdoormiddelvanveldwaarnemingenmaar eenkleindeelvan te zienis.
Het isderhalve aannemelijk teveronderstellen datdevogelsdie zijnwaargenomen indemond vandeBabbelaar afkomstigwarenuithetLauwersmeergebied.Het isnietbekend of ze later zijnneergestreken inhetZofZWdeel
vanhetgebied ofdat zehet definitief verlatenhebben.Deoorzaakvandeze
vrijmassale verplaatsing isevenminduidelijk.Mogelijkheeftwegtrekplaatsgevondenonder invloed van dekoude-inval,mogelijkhebbenookdeschietoefeningen eenrolgespeeld.
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Figuur 6:Vliegrichtingen vanuithetoostelijk deelvanhet
Lauwersmeergebied afkomstige zwemeenden (voornamelijk wintertalingen
en smienten),waargenomen door depost indemond vande Babbelaar
op 29november 1978van 11-15h.
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Nagegaankanalleenwordenwat deduidelijkste effectenvande schotenop
vogels zijn.Webeperkenonshier totdedirecte effectenomdat alleen
deze duidelijk aaneenbepaald schietpuntkunnenwordengerelateerd.
De invloedssfeer diehieronder per schietpunt zalworden aangeduid,kan
echter aanzienlijk groter zijndanhierwordtbeschreven.
Alpha;25mmgeschutMarnewaard
Alleenop 30novemberwerden enkelemalenvliegreacties vanhet type1
en 2waargenomenop deNoordvlakte. Inde restvanhetLauwersmeergebiedwashet somsmoeilijk de schoten tehoreneneendirecteffect
opdevogelskonnietwordenwaargenomen.Deze schietposthad een
afscherming doormiddelvanbosaanplant aanoost-,zuid- enwestzijde
(tot3mhoog,gordelbreedte ongeveer 500m ) .
Bravo; 25mm geschutMarnewaard
Deonafgeschermde tegenhanger vanAlpha indeMarnewaard kanvliegreactiesvanhet type 1en 2veroorzaken inhet Vlinderbalggebied,
hetJaapDeensgat,hetOudeRobbengatenAchter deZwarten.Dit laatste
gebied ligtca.7500m vandevuurmond.
Charly; 25mm geschutKollumerwaard
Directe effectenvandezeopstellingwerdenwaargenomen indeKollumerwaard (vliegreacties vanhet type 2 ) .Indeomgeving vandeMarnewaard
wasgeenduidelijk directeffectwaar tenemen.Deopstelling aande
randvanderuigtebegroeiing verklaartmogelijk degeringere actieradius
invergelijking totBravo.Wellichtheeftook deheersende NOwindop
29november (toendemeestewaarnemingenwerdenverzameld)eenrolgespeeldbijhet relatiefgeringe effectvande schoten innoordelijker
gelegendelenvanhetLauwersmeer.
Delta;CarlGustavTLV Kollumerwaard
Het directe effectvanhet schietenmet ditwapen iszeer aanzienlijk.
Reactiesvanhet type 1en2werden door alleposten,behalve diein
deNoordvlakte endeMarnewaard gemeld.Demaximale afstandwaarop nog
wintertalingenopvlogenalsreactieop de schotenbedroeg 7500-8000m.
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DISCUSSIE
6.1 Uitgangspunten
Teneinde tekunnennagaanwat de invloed zal zijnvanmilitaire oefeningen
op devogels inhetLauwersmeer lijkthet zinvol hier eenoverzicht tegeven
vande inhetLauwersmeergebied geplande activiteiten. Hetnu volgende
overzicht iseerder opgenomen inheteersteRIN-rapporten isafkomstig uit
eenbriefvande staatssecretaris vanDefensie aandevoorzitter vande
Tweede Kamer d.d. 6februari1975:
'A.Debodemgesteldheid vandeKollumerwaard is zodanig,datgeenoefeningen
met voeruigen gehoudenkunnenworden.Dit gebied zalvoornamelijk als
schietterreinvoor infanteriewapens gebruiktwordenendaarnaast voor
oefeningen tevoet.Hetgebied zalgebruiktworden als schietterreinvoor
-hand- envuistvuurwapens zowelvoor schoolschietoefeningen alsvoor
schietoefeningenmet dezewapensoppelotonniveau (verdediging enaanval
te voet);
- schietoefeningenmet lichte antitankwapens op stilstaande enbewegende
doelen;
- elementaire schietoefeningenmetkortebaanmunitiemetboordwapens van
pantservoertuigen.
B.DeMarnewaard zal inhoofdzaak vooroefeningenmet rupsvoertuigen gebruikt
worden, terwijl inhetnoordoostelijk deeleen schietterrein voornamelijk
wordt ingericht voorboordwapensvan infanterierupsvoertuigen. Overhet
gebruikwordthetvolgende vermeld:
1.denoordoostelijke hoek vanhetnoordelijk gedeelte isbestemd alsschietterreinvoor:
- schoolse pelotons-schietoefeningenmet gepantserde personeelvoertuigen
metboordwapensmetkortebaanmunitie;
- diverse infanteriewapenswaaronder boordwapensmetmunitiemet
normaledracht.
2.hetgehele gebied vandeMarnewaard isbestemd als compagniesoefenterrein,
waarbij geoefendwordt doorgepantserde rupsvoertuigen, alsregel samen
metenkele tanks.Ookkunnenhiermanoeuvres vanartillerie,genie en
cavalerie plaatsvinden,waarbij niet zalwordengeschotenmet zwaardere
wapens danvoor de infanterie isaangegeven.Dezeoefeningen zullen
veelalvanuithet zuidelijk deel innoordelijke richting plaatsvinden.
Hetoefenterrein zalworden ingerichtvoor amfibische endoorwadingsoefeningen,waarbij ookbrugslag zalwordengeoefend.'
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met 'boordwapensvanpantservoertuigen'het 25mm geschutbedoeldwordt
waarmee ook tijdens degeluidsproevenwerd geschoten endatmet de 'lichte
antitankwapens' deCarlGustavTLV isbedoeld.Aangenomen isdatmet de in
tezetten tanksniet zalwordengeschoten;datbovenhet Lauwersmeergebied
inzeerbeperktemate,enbovendeWaddenzee nietmet laagvliegende lichte
vliegtuigenenhelikopters zalwordengevlogen (Wolff 1977).
De teverwachteneffectenvan schotenmet zwarekanonnenendereacties van
vogelsop laag"overvliegende vliegtuigen enhelikopterswijken namelijk
dermate sterk afvande activiteitenwaarvan tijdens degeluidsproeven een
indruk isverkregen,dathierover nugeenuitspraken gedaankunnenworden.
6.2 Deeffectenvanhet schieten
In tabel 2zijndegeluidsniveausweergegeven zoalsdie tijdenshet schieten
metCarlGustavTLV en25mm geschutbijongehinderde geluidsoverdracht
kunnenwordengeconstateerd (Smoorenburg in litt.).
Uit dewaarnemingenblijkt datdedirecte reacties vandevogelsop
de schotenendedaarmee gepaard gaande activiteiten inhetveld aanzienlijk
zijn.Hetgrootste gedeelte vandeeendenbinnen een straalvanenkelekilometers (maximaal 8km)vandevuurmond vliegtop.Insommige gevallen lijkt
er sprake te zijnvanadaptatie (reactie type 1, figuur 2 ) .De eendenvliegen
nadeeerste schotennietmeermeteenopmaarblijven rondzwemmenophet
water. Eendergelijk patroonvanreactieverschillen bij gelijkblijvende
stimulus zienkomtbijvele diergroepenvoorenwordthabituatie genoemd.
Inandere gevallen isderesponsniet directgekoppeld aanhet schotnummer
inde serie (reactie type 2,figuur 3 ) .Eendergelijk responstype isniet
zondermeer gerelateerd aande aard vanhetwapenofde afstand totde
vuurmond.Welbestaat de tendensdatbijgrotere afstand en/of lichtere
wapens deresponsgeringer enonregelmatiger is.Zwakkere stimulikunnendoor
summatievanprikkels tocheffect te ziengeven.Daarnaast lijken sociale
effectenookvanbelang bijdeuiteindelijke reactie.Demeeste eenden,
ganzenen steltloperskomen inhetwinterhalfjaar ingroepenvoor.
Debeslissing omop tevliegenkomtnietalleen tot stand door directe
reactievanhet individu op de stimulusmaarook als reactieophet gedrag
vanandere individuen.Daaromkunnenwe verwachten datvogels ingrote
groepengevoeliger voorverstoring zijndanvogels inkleine groepen hetgeen
wordtbevestigd door recentonderzoek (Owens 1977).Dathabituatie die in
sommigegevallenwerdwaargenomengeengewenning isinde zinvanacceptatie,
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blijkt uithet tweede effect,devluchtreactle.Onder invloed vanhet
schieten indeKollumerwaard endeMarnewaardvindt eenuittocht plaats
vanvogelsdienaarmeerwestelijk gelegengebiedenuitwijken.
lin,peak
CarlGustavop 1km

115

6,8 km
25mm

op 1km

A,imp
84

98
105

6,8 km

58
78

88

57

Tabel 2:GeluidsniveausbijOngehinderdegelùidsovérdràcht bij schoten
vanCarlGustavTLV en25mmgeschut.De geluidssterktekanop verschillende
wijzenwordengeregistreerd.TweeregistratiewijzenzijnbierWeergegeven:
'hethoogstegeluidsniveaudatop enigmomentvóórkomt zonder frequentieafhankelijkeweging' (-lin,pèak)en 'hethoogstegeiuldishiveäugemiddeld
over 35msec (detijdsconstantevanhetmenselijkgehoororgaan)mèteen
frequentie-afhankelijkewegingVolgensdegevoeligheid vanhetmenselijk
gehoororgaan' (=A,imp).
Inhoeverre ergewenningop langere térmijnzaloptreden isonduidelijk.
De inhoofdstuk 4algenoemde 'doorstroming'zàlgewenningnietbevorderen.
6.3 Effectenvantoekomstigeoefeningen
Hoewel tijdens deoefeningenmet dezelfdewapens zalwórdengeschotenals
diewelke gebruiktzijnvoordegeluidspróèven,moetworden geconstateerd
datdeeigenlijkeoefeningenzichopdévolgendepuntenduidelijkonderscheidenvandegeluidspróèven:
1.De schietfreqüentie ligthoger,hétpatroonwaarópdeschoten elkaar
volgen zalmindervoorspelbaar zijndan tijdens deproeven toener
ongeveer omdevijfminutenwerd geschoten.
2.Devisueleverstoring,dienu toteenminimum beperktbleef,zal toenemen
doorhetrijdenmetvoertuigen éndebewegingenvanmanschappendoor
hetterrein.
3.Degeluidsbelasting zaltoenemendoorhet rijdenmet zwaarmaterieel.
4.Er zullennachtelijke oefeningenwordengehoudenzowel indeKollumerals indeMarnewaard.
5.Door landinrichting indeMarnewaard verdwijnt ca.800-1000havoedselgebied voor eenden enganzenpermanent.Hoëgroothet directeverlies
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zalzijn indeKollumerwaard valtop grond vandehuidige gegevens
niet tezeggen.
Doordegenoemde eerstedriepunten zaldeverstoring dievandeoefenterreinenuitgaat,groter zijndandiewelke bij degeluidsproevenwerd
waargenomen.Tenaanzienvandenachtelijke oefeningenkanwordenopgemerkt datdezwemeenden 'snachtshunvoedsel zoekenop devlaktenmet
eennatuurlijke vegetatie.Omdat zeonder dergelijke omstandigheden zeer
kwetsbaar zijnvoorpredatoren,zijnzeerg schuw.Dereacties vanvogels
onder dergelijke omstandigheden zijnniet bekendmaarverwachtmagworden
datdezeaanzienlijk zullen zijn.Wel isbekend dat zesterk reagerenop
schijnwerpers (VanEerden&Prop 1975). Omdat bijnachtelijke oefeningen
ook transportvanmensenenmateriaal zalplaatsvindenmet behulp van
lichtvoerende voertuigen,moet de invloed hiervannietonderschatworden.
Brandganzen slapen integenstelling totde eenden 'snachts enwel
traditiegetrouw slechtsop tweeplaatsen:denoordelijke uitlopervande
Vlinderbalg indeMarnewaard enhet splitsingsgebied vandeBabbelaar in
deKollumerwaard,beidegelegenbinnendegrenzenvandeoefenterreinen.
HetVlinderbalggebied zaldeze slaapfunctie door landinrichtingsplannen
geheelverliezen. IndeKollumerwaard zaldezefunctieverdwijnenonder
invloed vandenachtelijke oefeningen.Zelfs alsverplaatsing zouoptreden
naarhetwestelijker gelegenSimonsgat of Blikplaatgat,zalverlicht nachtelijk
verkeeroverdenoordzuid lopende 'doelenweg'deze slaapplaats zeeronaantrekkelijkmaken.Ietsvergelijkbaarswerd reedswaargenomennaaanleg van
derecreatieweg doorhetoostelijk deelvanhetLauwersmeergebied toende
slaapplaats vandebrandganzen inhetJaapDeensgatwerd opgeheven onder
invloed vannachtelijkverkeervanLauwersoognaar Zoutkamp (najaar 1976).
Uitonderzoek aanweidevogels isbekend datdedichthedenwaarmeeweidevogelsbroeden,afnemen inderichting vanboerderijen enwegen.Ditverstoringseffect isbijkievit engruttomerkbaar totop 2000mwanneerhetautosnelwegenbetreft entotop 200mvoorweinig intensief bereden secundaire
wegen (Veen1973;VanderZande 1975). Voorwatervogels isdergelijkonderzoeknietgedaan.Opbijvoorbeeld deAfsluitdijk ende Oostvaardersdijkkan
wordengeconstateerd dathetverstorend effectvanzichsnel voortbewegende
voertuigenvrij gering is.Zodra echterpersonendevoertuigenverlaten»
blijktvoordemeeste soorten eengeheel andere situatie teontstaan enneemt
hetverstorend effect zeersterktoe.
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Dat deaanwezigheid inhetveld vanschietende enhet terrein doorkruisende
personengrote invloed kanhebbenopdeaanwezigewatervogels blijktuit
tellingendiewerdenuitgevoerd tijdensenvoorhetjachtseizoen inde
HaukeHaienKoog,eeningedijkt stukkwelder enwad langsdekust vanSleeswijk-Holsteindat inzijnhuidigevorm landschappelijk eengroteovereenkomstvertoontmethetLauwersmeergebied (zie tabel 3 ) .Hieruit blijktdat
inhet zuidelijk deelvanhetreservaat (alleeninditdeelwerd gejaagd)het
aantalwatervogels zeersterk terugliepmaarookdatdeaantallen inhet
noordelijk deelniet evenredig toenamen.
Doordegeplande landinrichting (diepeontwatering,wegenaanleg,bosaanplante.d.)enhet intensievegebruikalsoefenterreinvoor rupsvoertuigen
zaldegeheleMarnewaard zijnhuidige functiealsfoerageergebied voor\aatervogels geheelverliezen.Pitkomtneero,p800-1000ha,ofwelongeveer 1/3 deel
vanhetgehelevoedselterrein inhetLauwersraeexgebied.IndeKollumerwaard
zalgeendiepe Ontwateringplaatsvindenwaardoor devegetatie bijnietmilitair gebruik eengroteverwantschapzalblijvenvertonenmet devegetatie
buitenhet schietterrein.Doordevoorgestelde intensieveoefeningen, zowel
overdagals 'snachts,mag echterverwachtwordendatnog e«ns600-800ha
voedselgebied niet terbeschikking zalkomenvoor eendenenganzen.Uitonderzoek iskomenvast testaandatdetotaleverblijfsduur vangrazendewatervogels alsbrandgans ensmient geheelbepaaldwordt doorde totalehoeveelheid beschikbaarvoedsel.Iedere inkrimpingvanhetvoedselgebied zaldaarom
direct zijnweerslaghebbenopdeaantallen pleisterendewatervogelsvan
deze soorten.InrichtingvandetweeoefenterreineninhetLauwersmeergebied
zalbetekenendatvoor genoemde tweesoortendedraagkrachtnog ongeveer
407«vanhethuidigeniveau zalbedragen.Voorandere soorten isdematevan
achteruitgangmoeilijk tekwantificeren.
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30-9-1970

1-10-1970

13-10-1970

(voorde jacht)

(ledagvan dejacht) (13edagvande jacht)

Z deel

N deel

Zdeel

N deel

fuut

21

24

9

28

knobbelzwaan

23

30

10

grauwe gans

14

58

bergeend

57

Zdeel

Ndeel

40

8
17

30

0

30

0

79

93

5

75

18

36

550

980

0

700

0

1250

0

55

0

60

0

60

620

880

0

900

11

700

2500

4000

28

4300

40

3040

40

48

0

80

0

110

160

380

0

310

0

300

tafeleend

28

70

3

100

4

100

kuifeend

35

25

14

60

24

48

meerkoet

160

200

0

120

28

120

4208

6843

69

6803

150

5879

smient
krakeend
wintertaling
wilde eend
pijlstaart
slobeend

totaal

100%

100%

1,6%

98,4%

3,5%

Tabel 3:De invloed vanjachtophet aantal aanwezigewatervogels inde
HaukeHaienKoog indeherfstvan 1970.Alleen inhet zuidelijk deelwerd
gejaagd (naarBrehm 1971).
CONCLUSIES
Hetknallenvan 25mm geschutenvandeCarlGustavTLVkan twee verschillende
reactiesveroorzakenbijwatervogels,nl. eendirecte eneenindirecte.
Inbeidegevallenkunnenvogelsopvliegenomdaarna terug tekerennaarhet
oorspronkelijke gebied ofditgeheel verlaten.Door hetverjagenvanvogels
uitbeschutgelegenuitlopers vande slenkenwordt eenbelangrijk rustgebied
inhetoostelijk deelvanhetLauwersmeer inbelangrijkemate onaantrekkelijk
voorpleisterendewatervogels.Deoorzaak voor de indirecte vliegreacties
kan zowelgezochtworden inde schietproeven als indekoude-inval tentijde
vandeproevenof ineencombinatie vanbeide factoren.Welke debelangrijkste
isgeweestbijdegeconstateerde vrijmassaleverplaatsingenop 29november
isonduidelijk.De reactiesvandevogelswarenhet sterkstbijdeknallen
vandeCarlGustavTLV.Dezewaren inhetveld ookhet duidelijkst tehoren,

6

85,9%
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watwerdbevestigd door degeluidsregistraties vanTNO (Smoorenburg 1979)
Hoeweluit radarbeeiden isgeblekendatdoor de invallende vorst trek
heeftplaatsgevondenvanuit Scandinavië,ishetnietwaarschijnlijk datdeze
verplaatsingen tijdensdegeluidsproeven zijnwaargenomen.
Devoorspelling inhet tweedeRIN-rapport (Wolff 1977)datgeluidsoverlast zouontstaan ineengrootdeelvandeWaddenzee rondomhetLauwersmeer,
kon tijdensditonderzoeknietwordenbevestigd.Deverstoring vanvogels
beperkte zich tothetLauwersraeergebied.Demaximale afstandwaarop vogels
opvlogenbedroeg 8km.
Degeluidsproeven zijnniet representatief voor de inhet terreinte
houdenmilitaire oefeningen.Verwachtmagworden dat tijdensde oefeningen
aanzienlijk intensiever geschoten zalworden,dater activiteiten inhetveld
zullenplaatsvindenvanmanschappenenvoertuigen,zoweloverdag als 'snachts,
salvo's zullenworden afgevuurd,gebruik zalworden gemaaktvan schijnwerpers
endat ineengebied van tenminste 800-1000ha devegetatie inbelangrijke
mate zalwordenvernietigdwaaropmomenteel nog grote aantallenwatervogels
kunnen foerageren.Hetverstorend effectvandeoefeningen zaldaardooraanzienlijk groter zijn eneengeheel anderkarakter dragendandegeluidsproevenvannovember/december 1978.Mede doorhetuitstralingseffectvande
genoemde activiteiten zaldehuidigewaarde vanhetLauwersmeergebied voor
tenminste tweewatervogelsoorten tot407»4alen.
SAMENVATTING
Indit rapportwordt beschrevenhoegrootdemate vanverstoring vanvogels
isgeweest t.g.v.hetnemenvangeluidsproeven inhet Lauwersmeergebied.
Indeperioden 28-30novemberen6-7 december 1978werden in totaal173
schoten afgevuurd op tweepunten indeMa-rnewaarden twee indeKollumerwaard.
Geschotenwerdmet 25mmboordwapensenmeteenCarlGustav terugstootloze
vuurmond (antitankwapen).Doorhet Instituutvoor Zintuigfysiologie TNO
werdengeluidssterkte engeluidskarakteristiek vanalle schotenopverschillende afstanden totdevuurmondengeregistreerd.Tegelijkertijd werdende
reactiesvastgelegd vanwatervogels inhetLauwersmeergebied. De betrokken
waarnemerswarenverspreid inhetgebied en inhet aangrenzende deelvande
Waddenzee.De reikwijdte vandeknallenbleekmindergrootdan verondersteld
is inhet tweedeRIN-rapport (Wolff 1977). Onder vrij rustigeweersomstandighedenbleekhetgeluid opongeveer 10km afstandweliswaar hoorbaarmaarop
deze afstandweinig verstorend tewerken.Op geringere afstanden totdegeluidsbronnenbleek eenduidelijkemigratie op te tredenvanwatervogels vanuit
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hetoostelijk deelvanhetLauwersmeer.
Vastgesteld moetwordendatde tijdens dewaarnemingsdagenverzamelde
gegevensbetrekking hebbenopmilitaire activiteiten dieweinig representatief zijnvoordiewelke inde toekomst inhetgebiedwordengehouden.
Nietalleen zalde frequentiewaarmeewordt geschoten aanzienlijk groter zijn
maarook zullenmanschappen enrupsvoertuigen doorhetveld bewegen,zowel
overdag als 'snachts,zullen schijnwerpersworden gebruikt, salvo'sworden
afgevuurd, zalaande aanwezige vegetatie (devoedselbron voor verschillende
talrijk inhetgebied voorkomendewatervogelsoorten) ernstig schadeworden
toegebracht.Bij intensief gebruik vanhet terrein zalhiermeede draagkracht
vanhetLauwersmeergebiedwaarschijnlijk voor'tenminste tweewatervogelsoorten
(brandgans, smient)dalen tot407«,vanhethuidigeniveau.
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