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INLEIDING 

 

Het ministerie van defensie draagt de  verantwoordelijk voor de toetsing van de effecten van de 

militaire activiteiten in Natura 2000 gebieden. Onderhavige voortoets is door Bureau Meervelt 

opgesteld in opdracht van de Centrale Directie Dienst Vastgoed Defensie (DVD) ten behoeve van het 

N2000 beheerplan Waddenzee en Noordzeekustzone. De voortoets is in (nauwe) samenwerking met 

de DVD Noord en West tot stand gekomen. Rijkswaterstaat (RWS) is voortouwnemer voor het 

beheerplan Waddenzee en Noordzeekustzone. 

 

De effectenanalyse 

De voortoets militaire activiteiten in Waddenzee en Noordzeekustzone bestaat uit een effectenanalyse 

uitgevoerd volgens de stappen die zijn opgenomen in het stroomschema ‘Werkwijzer Bestaand 

Gebruik’ uit de Uitwerking ‘Effectenanalyse’ van het Steunpunt Natura 2000 (2007). Deze werkwijze is 

conform de werkwijze die gehanteerd is door RWS bij het uitvoeren van de voortoets bestaand 

gebruik in Waddenzee en Noordzeekustzone. 
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De stappen 1, 2 en 3A betreffen de ‘voortoets’. Via deze stappen wordt bepaald of een activiteit 

potentieel negatieve effecten kan hebben op de natuurdoelen die voor het Waddengebied  en de 

Noordzeekustzone gesteld zijn. Dit gebeurt in deze fase in kwalitatieve zin. Wanneer uit de voortoets 

blijkt dat significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen niet zijn uit te sluiten, 

wordt een kwantitatieve toets uitgevoerd: stap 3B. In die stap wordt bepaald of het negatieve effect 

significant kan zijn, oftewel of het natuurdoel als gevolg van de activiteit niet/moeilijker wordt gehaald. 

Aansluitend worden eventueel mitigatiemaatregelen beschreven en zal er een cumulatietoets 

uitgevoerd worden door RWS. 

 

Voor een uitgebreide omschrijving van de verschillende fasen van de effectenanalyse wordt verwezen 

naar Menken en Jonker, 2008. 

 
Doel voortoets (bron: Menken en Jonker, 2008) 

Door middel van deze voortoets wordt een voorselectie gemaakt van die activiteiten die potentieel 

negatieve effecten kunnen hebben op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Als resultaat 

van de voortoets zijn er vier mogelijke uitkomsten: 

1. Soorten en habitats waarvoor een behoudsdoel geldt dat bij de huidige gebruiksintensiteit al 

wordt behaald. Voor deze natuurdoelen is een kwantitatieve beoordeling van de effecten van 

de activiteiten niet relevant en worden derhalve dus maar één keer vermeld (zie tabellen 3 en 

16). 

2. Soorten en habitats waarbij de doelstelling niet wordt gehaald en waarbij er geen overlap is 

tussen de verspreiding en verstoring van de omgevingsfactoren door de activiteit. En waarbij 

dus de oorzaak van het niet halen van de doelstelling bij een andere verstorende activiteit 

ligt of buiten de invloedsfeer van het Natura 2000 gebied is gelegen.  

3. Soorten en habitats waarbij de doelstelling niet wordt gehaald en waarbij de verspreiding 

overlapt met die van de verstoring van omgevingsfactoren door de activiteit, maar waarbij 

negatieve effecten op de doelrealisatie onwaarschijnlijk zijn. 

4. Soorten en habitats waarbij de doelstelling niet wordt gehaald en waarbij de verspreiding 

overlapt met die van de verstoring van omgevingsfactoren door de activiteit en waarbij 

effecten op natuurdoelen niet uit te sluiten zijn en/of onduidelijk zijn. 

 

Voor natuurdoelen van deze laatste categorie is een kwantitatieve toets middels een nadere 

effectenanalyse wel relevant. Storingsfactoren die mogelijk effect hebben, maar duidelijk niet 

significant zijn worden niet direct gezien als knelpunt, maar worden wel integraal beoordeeld in de 

cumulatietoets die RWS uitvoert. Daarmee wordt middels de voortoets de scope van de nadere 

kwantitatieve toets beperkt. 

 

Externe werking 

In de voortoets bestaand gebruik van RWS is het volgende opgenomen over de externe werking:  

‘Het is voor het beheerplan niet nodig een compleet beeld te hebben van de activiteiten / vormen van 

bestaand gebruik die buiten de begrenzingen van de Natura 2000 gebieden plaatsvinden en mogelijk 

via zgn. externe werking negatieve invloed uitoefenen. De hierbij te kiezen werkwijze dient namelijk 

eerder omgekeerd plaats te vinden: Bij natuurdoelen (soorten en/of habitattypen) die het binnen het 

Natura 2000 gebied slecht doen en niet zonder extra maatregelen behaald gaan worden, dient ook 

gekeken te worden of deze situatie wellicht is toe te schrijven aan de effecten van één of meer 

activiteiten buiten het gebied. Het ligt echter voor de hand een dergelijke exercitie niet in de voortoets 

uit te voeren (behoudens enkele activiteiten op de rand van het gebied), maar in de kwantitatieve 

analyse’ en ‘Binnendijkse activiteiten zoals agrarisch gebruik worden in dit stadium dus nog niet 

meegenomen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor effecten vanuit de binnendijkse gebieden. 

Op deze manier wordt er alleen gekeken naar de relevante externe werking (Menken en Jonker, 

2008). 
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Instandhoudingsdoelstellingen 

Het bestaande gebruik wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee en 

Noordzeekustzone (zie essentietabellen in bijlage). 

 

Afstemming tussen RWS, Dienst Landelijk Gebied (DLG)/Staatsbosbeheer (SBB) en Ministerie 

van Defensie: 

De volgende definitie wordt gehanteerd om te bepalen welke partij welk gebruik toetst binnen de 

zeven Natura 2000 gebieden in het waddengebied. 

- DLG/SBB toetst: 

1. gebruiken in de duinen van de bewoonde eilanden; 

2. de kwelders van de bewoonde eilanden in N2000 Waddenzee; 

3. gebruiken die in N2000 Waddenzee plaatsvinden maar effecten kunnen hebben op de 

eilandkwelders en de duinen; 

4. gebruiken die in N2000 Noordzeekustzone plaatsvinden op en dichtbij het strand van de bewoonde 

eilanden, exclusief zandsuppleties. 

 

- RWS toetst: 

1. gebruiken in de Waddenzee en de Noordzeekustzone, met uitzondering van punt 2 t/m 4 hiervoor 

genoemd (‘DLG/SBB toetst’); 

2. gebruiken op bewoonde eilanden die effecten kunnen hebben op het natte deel van de 

Waddenzee. 

 

- Ministerie van Defensie toetst in deze voortoets: 

1. Militaire gebruiken in Waddenzee en Noordzeekustzone (voor uitzonderingen zie tabel 2); 

 

Daarnaast toetst Defensie de militaire activiteiten op de eilanden. De resultaten van deze aparte 

toetsingen worden opgenomen in de beheerplannen die voor de eilanden worden opgesteld door 

DLG/SBB en vallen dus buiten het kader van deze voortoets.  

 

Getoetste activiteiten 

 

Tabel 1  Activiteiten die wel zijn opgenomen in deze voortoets 

WaddenzeeWaddenzeeWaddenzeeWaddenzee    NoordzeekustzoneNoordzeekustzoneNoordzeekustzoneNoordzeekustzone    

Schieten 

(onveilige zones Fort Erfprins, de 

Vliehors, Ere saluutschoten) 

Schieten 

(onveilige zones schietterreinen Petten, Fort Erfprins, de Vliehors) 

Varen 

(Marinehaven Den Helder) 

Varen 

(Marinehaven Den Helder) 

Duiken 

(Marinehaven Den Helder) 

    

    

 

Tabel 2 Activiteiten die niet zijn opgenomen in deze voortoets 

WaddenzeeWaddenzeeWaddenzeeWaddenzee    RedenRedenRedenReden    

Schietterrein Marnewaard Aparte toetsing door bureau Meervelt 

Schietterrein Breezanddijk Aparte toetsing door TAUW (met als doel dat deze acitvitieten opgenomen worden in het 

beheerplan Wz/Nzkz) 

Vliegactiviteiten (SAR landingsplaats 

Vlieland, SAR Vliegbewegingen, SAR-

oefeningen (hoisting), vliegactiviteiten in 

kader oefeningen schietrange (inclusief 

gebruik scherpe munitie), aanvliegen 

NB-wet Vergunningaanvraag 
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WaddenzeeWaddenzeeWaddenzeeWaddenzee    RedenRedenRedenReden    

schietrange, aanvliegen de Kooy, diverse 

helicopter-vliegbewegingen Klu en KM). 

Grondgebonden activiteiten op de 

Vliehors 

Deelbeheerplan ten behoeve van beheerplan Vlieland, voortouwnemer DLG/SBB 

Grondgebonden activiteiten Texel Deelbeheerplan ten behoeve van beheerplan Texel, voortouwnemer DLG/SBB 

Grondgebonden activiteiten buiten de 

N2000 gebieden  

(nog) niet relevant 

Baggerwerkzaamheden Mokbaai en 

Nieuwe haven 

NB-wet Vergunning verleend d.d. 1 oktober 2007, kenmerk DRZw/2007/3594 

NoordzeekustzoneNoordzeekustzoneNoordzeekustzoneNoordzeekustzone        

Springen van munitie in het kader van 

ernstinzet 

Nader te bepalen 

Vliegactiviteiten (SAR landingsplaats 

Vlieland, SAR Vliegbewegingen, SAR-

oefeningen (hoisting), vliegactiviteiten in 

kader oefeningen schietrange (inclusief 

gebruik scherpe munitie), aanvliegen 

schietrange, aanvliegen de Kooy, diverse 

helicopter-vliegbewegingen Klu en KM). 

NB-wet Vergunningaanvraag 

 

 

Er wordt uitgegaan van bestaand gebruik. In een aantal gevallen wisselt dit gebruik in bepaalde (niet 

significante) mate van jaar tot jaar (bijvoorbeeld het aantal schoten) en wordt uitgegaan van een 

gemiddelde met de mogelijkheid licht naar beneden of naar boven af te wijken.  

 

Leeswijzer 

Het document bestaat uit twee delen: Voortoets Waddenzee en Voortoets Noordzeekustzone. 

Sommige activiteiten spreiden zich over beide N2000 gebieden uit. De activiteiten en mogelijke 

effecten worden in dat geval per gebied apart besproken. Hiertoe is besloten omdat de gebieden 

deels voor andere habitattypen en soorten zijn aangewezen en of het al dan niet behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen verschillend kan zijn per gebied. 
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VOORTOETS WADDENZEE 

 

Het ministerie van LNV heeft voor de Natura 2000 gebieden doelen op landelijk niveau opgesteld 

(Natura 2000 doelendocument) en doelen op gebiedsniveau (aanwijzingsbesluiten). In deze 

aanwijzingsbesluiten zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd per habitattype, habitatsoort en 

vogelsoort. In de beheerplannen worden de doelen nader uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd en 

worden de resultaten beschreven die bereikt dienen te worden om het behoud of het herstel van de 

habitats en soorten mogelijk te maken. Hiervoor is het nodig dat bestaand gebruik getoetst wordt. 

Rijkswaterstaat is voor Natura 2000 gebied Waddenzee voortouwnemer voor het beheerplan. Ten 

behoeve van de voortoetsen is door Rijkswaterstaat (voortouwnemer) een inschatting gemaakt  of 

deze doelen in de huidige situatie (dus met bestaand gebruik) gehaald worden of niet, met andere 

woorden is er sprake van een positieve of negatieve doelrealisatie.  Voor de doelen die (waarschijnlijk) 

behaald worden is een nadere toetsing op dit moment niet nodig. De typen en soorten waar het in 

Waddenzee om gaat zijn genoemd in tabel 3. De typen en soorten waarvoor een negatieve 

doelrealisatie wordt verwacht maakt toetsing van de effecten van bestaand gebruik op deze soorten 

noodzakelijk. Deze typen en soorten worden genoemd in tabel 4. De ‘b’ achter vogelsoorten in de 

tabellen wil zeggen dat het om broedvogels gaat. 

 

Tabel 3 (verwachte) positieve doelrealisatie Waddenzee (bron: RWS) 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen 

doel 

met 

huidig 

gebruik 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ww 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) ww 

H1320 Slijkgrasvelden ww 

H2110 Embryonale duinen ww 

H2120 Witte duinen ww 

H2160 Duindoornstruwelen ww 

H1014 Nauwe korfslak ww 

H1364 Grijze zeehond ww 

H1365 Gewone zeehond w 

H1095 Zeeprik ww* 

H1099 Rivierprik ww* 

H1103 Fint ww* 

Brv   

A034 Lepelaar b w 

A081 Bruine Kiekendief b ww 

A183 Kl Mantelmeeuw b w 

A195 Dwergstern b w 

Niet-brv   

A034 Lepelaar w 

A037 Kleine Zwaan w 

A039b Toendrarietgans w 

A043 Grauwe Gans w 

A045 Brandgans w 

A046 Rotgans ww 

A048 Bergeend ww 

A050 Smient ww 

A051 Krakeend w 
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Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen 

doel 

met 

huidig 

gebruik 

A054 Pijlstaart ww 

A069 Middelste Zaagbek ww 

A103 Slechtvalk ww 

A132 Kluut ww 

A137 Bontbekplevier w 

A141 Zilverplevier w 

A142 Kievit ww 

A144 Drieteenstrandloper w 

A147 Krombekstrandloper ww 

A149 Bonte strandloper ww 

A156 Grutto ww 

A157 Rosse grutto w 

A160 Wulp w 

A162 Tureluur W 

A164 Groenpootruiter w 

A169 Steenloper w 

A197 Zwarte Stern w 

 

w Wel 

ww Waarschijnlijk wel 

wn Waarschijnlijk niet 

n Niet 

o Onduidelijk 

 

* Voor de verschillende trekvissoorten in habitat 1110 A wordt aangenomen dat de bottleneck voor 

hun populatie-ontwikkeling niet in het waddengebied zelf ligt, maar in de overgangen naar het zoete 

water (RWS Noord-Nederland, 2009).
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Tabel 4 (verwachte) negatieve doelrealisatie Waddenzee (bron: RWS) 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen 

doel met 

huidig 

gebruik 

H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

wn 

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) o 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) wn 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) o 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) wn 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) wn 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o 

A063 Eider b n 

A082 Blauwe Kiekendief b o 

A132 Kluut b n 

A137 Bontbekplevier b o 

A138 Strandplevier b n 

A191 Grote stern b o 

A193 Visdief b n 

A194 Noordse Stern b wn 

A222 Velduil b o 

A005 Fuut o 

A017 Aalscholver o 

A052 Wintertaling o 

A053 Wilde eend o 

A056 Slobeend o 

A062 Toppereend o 

A063 Eider wn 

A067 Brilduiker o 

A070 Grote Zaagbek o 

A130 Scholekster o 

A140 Goudplevier o 

A143 Kanoet o 

A161 Zwarte ruiter o 

 

 
w Wel 

ww Waarschijnlijk wel 

wn Waarschijnlijk niet 

n Niet 

o Onduidelijk 
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SCHIETEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1:  Militair ruimtebeslag in het Waddengebied. Rood omlijnd zijn de onveilige zones van de schietinrichting 

Fort Erfprins (deel dat in N2000 Waddenzee ligt) en  de schietrange de Vliehors. De oranje corridors zijn de 

hoofdroutes van de SAR. Op een aantal eilanden zijn nog militaire objecte/terreintjes aanwezig zoals 

communicatiemasten en een bunker. Vanwege de ligging buiten de N2000 gebieden en ontbrekende of zeer 

beperkte impact op de omgeving, de  zijn deze niet in deze voortoets opgenomen. 

 

BESTAAND GEBRUIK 

Over de Waddenzee zijn een aantal zogenaamde ‘onveilige zones’ geprojecteerd. Deze zones 

behoren bij schietinrichtingen op de wal. In deze voortoets worden Fort Erfprins en Schietrange de 

Vliehors beoordeeld. Voor de schietinrichtingen Breezanddijk en Marnewaard zijn aparte 

beoordelingen gemaakt (seperate documenten). Deze schietinrichtingen worden niet beoordeeld in 

deze voortoets. Ten behoeve van het overzicht worden de conclusies uit beide beoordelingen wel 

opgenomen in bijlagen (resp. bijlagen 6 en 7). Net als voor de schietinrichtingen die in dit document 

beoordeeld worden, geldt dat eventuele (rest)effecten kunnen meegenomen worden in de 

cumulatietoets die door RWS uitgevoerd wordt. 

SCHIETINRICHTING FORT ERFPRINS 

Het schietemplacement Zeefront is gelegen op Fort Erfprins te Den Helder. Op het complex is de 

schietopleiding van de Koninklijke Marine gevestigd. Als onderdeel van Fort Erfprins is het 

emplacement primair bedoeld voor opleiding van technisch en bedienend personeel van 

geschutsopstellingen. De betreffende schietoefeningen vinden reeds tientallen jaren plaats in het 

kader van het opleidingprogramma van de Koninklijke Marine. Er kan in de opleiding tot op zekere 

hoogte gewerkt worden met simulatie, maar er komt een moment in de opleiding dat er daadwerkelijk 

buiten geoefend moet worden. Deze oefening vindt plaats vanaf Fort Erfprins. Aan de noordkant van 

Fort Erfprins vinden uitsluitend schietoefeningen plaats met mitrailleur (kaliber 12,7 mm) waarbij 

binnen een onveilige zone wordt geschoten in de richting (maar niet op) een boei die ver vóór 
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Noorderhaaks is gelegen. Er wordt regulier 1 maal in de week tussen 09:00 en 12:00 uur, meestal op 

de woensdag geschoten. De oefeningen nemen gemiddeld 1 tot 2 uur in beslag. Het aantal 

oefendagen in het jaar bedraagt ongeveer 20 dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

De ‘onveilige zone’ van schietemplacement Erfprins bedraagt ca 30.000 ha en valt niet over De Hors 

(Texel), maar wel over de Noorderhaaks. De Noorderhaaks is gelegen binnen de Speciale 

Beschermingszone (SBZ) Noordzeekustzone en is aangewezen/aangemeld onder de Vogel- en de 

Habitatrichtlijn (VHR). Een zeer groot deel van de onveilige zone ten westen van Fort Erfprins is 

gelegen buiten het Habitatrichtlijngebied Noordzeekustzone maar ligt wel binnen het 

Vogelrichtlijngebied Noordzeekustzone. De Noorderhaaks grenst bovendien aan de SBZ Waddenzee 

(aangewezen/aangemeld onder de VHR).  

 

De onveilige zone is gesitueerd tussen de sectorlijnen in de richtingen 260° en 330° (gerekend vanuit 

de batterij) met een straal van 10 zeemijlen. De onveilige hoogte voor vliegtuigen is 10.000 m (32.830 

vt). De meest gebruikelijke schietrichting is onder 295°. Bij mitrailleuroefeningen wordt geschoten in 

de richting van de Noorderhaaks, waarbij het gebied rond de ton Schulpengat 12 als doelgebied geldt. 

In principe wordt in het water in de omgeving van de ton geschoten. 

De munitie belandt in het water. Een zeer klein deel van de afgeschoten munitie ketst op het water af 

en verspreid zich en kan daarbij op de Noorderhaaks terecht komen. Naast de genoemde activiteiten 

wordt in Den Helder (meestal vanaf Harssenseiland in de Nieuwe Haven) zo nu en dan geschoten ter 

gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen, zoals Koninginnedag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

losse patronen. Noorderhaaks wordt in principe niet door Defensie betreden in het kader van 

oefeningen; er vinden geen (aan)landingen op Noorderhaaks plaats. Defensie betreedt de plaat 

uitsluitend ten behoeve van het plaatsen c.q. controleren van bebording. 

 

De Dienst Vastgoed Defensie, Directie West van het Ministerie van Defensie heeft op 27 januari 2005 

een vergunning gekregen (onder nummer AMU 0203) uit hoofde van de Wet Verontreiniging 

Figuur 2: Onveilige zone tijdens schietoefeningen vanaf 

Fort Erfprins. Het gearceerd weergegeven gebied geeft 

de onveilige zone weer die tijdens schietoefeningen voor 

het publiek, de scheepsvaart en de luchtvaart wordt 

gesloten, het kruis de locatie van de ton waarop wordt 

geschoten (naar Jongbloed et al. 2005) Bron: Smit et al, 

2007. 
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Oppervlaktewater van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat, Directie Noordzee) 

voor de schietactiviteiten op Fort Erfprins (gemeente Den Helder). 

 

Tegen deze vergunning is op 9 maart 2005 door Stichting De Noordzee bezwaar aangetekend bij de 

Raad van State. Deze heeft op 28 december 2005 uitgesproken dat het aangetekende bezwaar 

gegrond is, op basis van het feit dat de omschrijving van de afvalstoffen in het water onvolledig was. 

Op grond van deze uitspraak zijn de schietoefeningen gestaakt. In de daaropvolgende maanden is 

door TNO Den Helder een aanvullende rapportage opgesteld over het te verwachten vrijkomen van 

toxische stoffen. Uit deze rapportage is gebleken dat de negatieve effecten door uitloging van 

munitieresten verwaarloosbaar zijn. De schietoefeningen zijn begin april hervat op basis van een 

gedoogbeschikking. Aan de op 27 januari 2005 afgegeven milieuvergunning waren enkele 

voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden luidde: “Binnen een jaar na het van kracht 

worden van het besluit dient een onafhankelijk onderzoek te zijn uitgevoerd binnen het doelgebied, 

waarin de effecten zijn beschreven die door de activiteiten worden veroorzaakt op het 

Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied (VHR-gebied). Dit onderzoek dient te worden 

goedgekeurd door het Bevoegd Gezag”.  

 

In 2007 is een rapport gepresenteerd over de effecten van de schietoefeningen op de natuurwaarden 

in het zeegat van Texel (Smit et al, 2007). Dit rapport kan worden gezien als een invulling van een van 

de voorwaarde van de in januari 2005 afgegeven milieuvergunning alsmede als eerste aanzet in de 

beoordeling van de schietoefeningen in relatie tot de Nb-wet 1998 (bron: Smit et al, 2007). 

In 2009 is een tweede interim-rapportage gepresenteerd met de conclusies van een deelonderzoek 

volgend uit voornoemde rapportage (Smit & Wiersma, 2009). Het doel van het rapport was het 

beantwoorden van de vraag: “Hebben de schietoefeningen, uitgevoerd vanaf de Marinekazerne 

Erfprins te Den Helder, een effect op het gedrag van de zeehonden en zeevogels op en rond de 

Razende Bol?” 

 

De resultaten van bovengenoemde rapporten worden gebruikt bij de nadere effectenanalyse. 

 

In de in 2006 aangevraagde vergunning voor Wet Milieuverontreiniging voor schietoefeningen vanaf 

Erfprins worden de volgende maximale hoeveelheden te verschieten munitie per jaar genoemd: 

Maximaal 24.000 stuks munitie 12,7 mm. 

SCHIETRANGE DE VLIEHORS 

Een deel van de Vliehors is in gebruik door de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht als Schietrange. 

Het gebruikte oppervlak van het schietterrein op het land is circa 335 ha. De oefeningen worden 

geleid vanuit een op de range aanwezige vuurleidingstoren. Daarnaast zijn er op de range een 

hulpwaarnemingstoren, bakens voor de oriëntatie van vliegers, diverse doelvoorstellingsmiddelen en 

bebording ten behoeve van de veiligheid aanwezig. 

Het aantal aanwezigen op de Schietrange varieert van 2 tot 20 personen. Op het terrein van de 

schietrange worden door NATO-luchtvaartuigen (jachtvliegtuigen en helikopters) geoefend. Ter 

ondersteuning van de hoofdactiviteit worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de 

schietrange (Dienst Vastgoed Defensie, 2006). 

Tijdens oefeningen worden twee verschillende vliegtactieken gebruikt voor het afwerpen van de 

bommen, het zogenaamde “low level” vliegen (vlieghoogte rond 100 m) en “high level” vliegen 

(vlieghoogte van 3000-6000 m). Hierbij bestaat ongeveer een derde van de oefeningen uit “low level” 

oefeningen. De vliegtactieken worden geoefend en het raken van doelen wordt geoefend. Niet bij alle 

vluchten over de Vliehors bommen worden afgeworpen. 

 

Het beschieten van de doelen wordt altijd gedaan vanuit twee vastgestelde richtingen; de 319º-lijn met 

de veiligheidszone boven de Noordzee en de 070º-lijn met de veiligheidszone boven de Waddenzee. 

Op de grond zijn deze aanvliegroutes gemarkeerd met lijnvormige elementen bestaand uit 

rietschermen. Deze dienen als een geleiding richting doel voor de vliegers. 
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Boven de Waddenzee mag niet meer laag worden gevlogen, enkele uitzonderingen daargelaten. 

Daarom wordt minder dan vroeger aangevlogen volgens de 319º-lijn (de aanvliegroute via de 

Waddenzee). 

 

In principe wordt gedurende het hele jaar geoefend, van maandag tot en met donderdag van 8.30-

22.30 uur, en vrijdag van 8.30-12 uur. Vooral in de herfst en winter wordt er zo nu en dan ’s avonds (in 

het donker) geoefend. Missies na 16.30 uur worden als nachtvluchten beschouwd. De doelen kunnen 

daarbij verlicht zijn met een lamp voor de zichtbaarheid voor de piloot. Incidenteel worden 

licht(spoor)kogels gebruikt, vooral bij nachtoefeningen met helikopters. Afhankelijk van de hoeveelheid 

boekingen wordt een deel van de beschikbare tijd werkelijk benut voor oefeningen. In de praktijk wordt  

± 60 tot 70% van de tijd geoefend. De gebruiksfrequentie van de range bedraagt circa 250 dagen per 

jaar. 

Schieten en inslag munitie 

Op de Vliehors vinden oefeningen plaats met boordkanonnen en het afwerpen van bommen (zowel 

oefenbommen als explosieve bommen). Daarnaast wordt er met raketten geoefend op Vliehors. Het 

totale aantal oefendagen waarbij bommen worden afgeworpen bedraagt gemiddeld 180 dagen per 

jaar. 

Er worden twee soorten oefenbommen gebruikt: oefenbommen gevuld met zand of beton en 

oefenbommen die leeg zijn en een lichtflits en zachte knal geven bij inslag. 

 

De oefeningen kunnen plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag het gehele jaar door. Gedurende 

de periode van 1 maart tot 15 september (broedperiode) en op nationale feestdagen wordt niet 

geoefend met explosieve bommen. Zo mogelijk wordt oefenen met explosieve bommen ook tijdens 

schoolvakanties vermeden.  Het totale aantal explosieve bommen bedraagt maximaal 70 stuks per 

jaar, maar ligt jaarlijks lager. Dit aantal wordt in totaal in 4 tot 5 dagen afgeworpen. 

 

Bij bepaalde schietoefeningen (onder andere met explosieve bommen) wordt gebruik gemaakt van 

een tijdelijk ingerichte doellocatie (mobiel doel), bestaande uit een of meerdere 20-ft container. Deze 

zijn makkelijker op te ruimen en af te voeren als ze geraakt worden en bevatten geen elektronica die 

beschadigd kan worden bij inslag. 

Bij het uitvoeren van schietoefeningen met boordwapens vanuit vliegtuigen wordt geschoten op vaste 

doelen, bestaande uit onder meer houten borden en tanks. 

Er zijn twee clusters van doelen die het meest beschoten worden: 

- het cluster aan de noordkant van de Vliehors  bestaande uit drie tanks en een houten bord 

(noordelijke doelengebied). 

- het cluster ten zuiden van het eerste stuifduin, bestaande uit tanks (zuidelijke doelengebied). 

 

Om oefeningen af te blazen wordt gebruik gemaakt van seinpistolen. Deze worden wekelijks getest. 

Ook worden incidenteel testen uitgevoerd met luchtvaartgebonden wapens en wapensystemen. 

Verder worden incidenteel bestuurbare parachutes met daaronder een pallet met radiografisch 

materiaal gedropt boven de range, wordt bij sommige schietoefeningen gebruik gemaakt van 

lichtspoormunitie en wordt soms gebruik gemaakt van laser vanuit vliegtuigen of helikopters. Dit 

laatstgenoemde gebruik is gebonden aan strenge veiligheidseisen. Tot slot wordt enkele dagen per 

jaar droog geoefend in combinatie met het wapentype “patriot’ en “stinger” (anti-aircraft en anti-rocket) 

om de geoefendheid van piloten te optimaliseren voor uitzending naar vredesmissies in het 

buitenland. Incidenteel worden luchtvaartuigen beschoten door “Smokey Sams” (rokende vuurpijlen). 

Als reactie kunnen de piloten reageren door “flares” of “chaff bundels” uit te gooien (Dienst Vastgoed 

Defensie, 2006).  

 

In het kader van deze voortoets wordt alleen het neerkomen van de oefenbommen beoordeeld in de 

onveilige zone ten zuiden van het zuidelijke doelengebied, dus het deel dat over Waddenzee heen 

ligt. Het neerkomen van de oefenmunitie in het doelengebied en op de rest van de Vliehors wordt 
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beoordeeld in het deelbeheerplan de Vliehors (DVD, 2009). Het schieten met scherpe munitie wordt 

getoetst binnen de landelijk aan te vragen vergunning voor vliegen. Dit onderscheid is gemaakt 

vanwege de verschillen in impact op de omgeving. Oefenbommen vallen neer en veroorzaken alleen 

zeer plaatselijk een effect. Bij explosieve bommen is dit effect groter omdat er een explosie plaatsvindt 

die o.a. gepaard gaat met veel geluid.  

ERE SALUUTSCHOTEN OP 30 APRIL. 

Ieder jaar wordt  ter ere van de verjaardag van de koningin een 100-tal saluutschoten afgegeven 

vanaf het Marineterrein, De Nieuwe Haven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van losse patronen. 

Tijdens het vooroefenen in de voorafgaande week wordt er een tiental schoten afgevuurd. 

MOGELIJKE EFFECTEN 

- Geluid 

- Licht (bij neerkomen van lege oefenbommen ter localisering) 

- Mechanische effecten (neerkomen munitie/oefenbommen) 

- Emissies van zware metalen.  

 

Geluid: Tijdens het schieten wordt de geluidsproductie veroorzaakt door het gebruik van een 

vuurwapen. Dit geluid kan worden onderverdeeld in het mondingsgeluid, het detonatiegeluid en 

kogelgeluid. Het mondingsgeluid ontstaat door het explosief ontbranden van de aandrijflading in het 

wapen. Het detonatiegeluid ontstaat door de detonatie van het projectiel op het doel. Kogelgeluid 

treedt alleen op bij supersone kogels en is vergelijkbaar met de ‘sonic boom’ van een vliegtuig.  De 

bronsterkte in dB is sterk afhankelijk van het type kaliber dat wordt gebruikt.  

 

Het geluid kan in een aanzienlijk gebied hoorbaar zijn. Er zijn echter andere geluidsbronnen die ervoor 

zorgen dat het geluid van het schieten boven een bepaalde afstand van de bron niet meer zelfstandig 

hoorbaar zijn. Dit zogenaamde ‘omgevingsgeluid’ is het geluid dat wordt voortgebracht door andere in 

het gebied aanwezige (natuurlijke) geluidsbronnen en betreft bijvoorbeeld golfslag en vooral de wind. 

Het effect hiervan kan aanzienlijk zijn. Zo blijkt uit door de Rijksuniversiteit Groningen verrichte 

metingen aan het omgevingsgeluid boven de Waddenzee bij Ameland dat het geluidsniveau sterk 

varieert met de windsnelheid. Bij een windsnelheid van 10m/s (windkracht 5 Beaufort) bedraagt 

de geluidsbelasting 60 dB(A) L955 (Kaper, 1999 in Tauw, 2009). Wind met een kracht van 5 Beaufort 

komt overeen met windsnelheden van 8,0 tot 10,7m/s, gemeten op 10 meter boven vlak terrein. Een 

dergelijke windsnelheid is in dit deel van Nederland de gemiddelde windsnelheid in de winter. 

Gemiddeld over een heel kalenderjaar is de windsnelheid iets lager, namelijk 7,0 tot 7,5m/s 

(Heijboer en Nellestijn, 2002 in Tauw, 2009).  

 

Onderzoek naar de het effect van schietoefeningen op vogels is schaars. De conclusies van de 

onderzoeken zijn veelal dat er een effect optreedt op het voorkomen en het gedrag van de 

aanwezige vogels (Wolff, 1977; Van Eerden et al., 1979; Santbergen, 1990, allen in Smit, 2001 in 

Tauw, 2009). 

Lensink en Van Eekelen (2005) concluderen in een onderzoek dat ieder geluid waargenomen 

boven de normaal aanwezige achtergrondruis een reactie oplevert. Het kwantificeren van de 

daadwerkelijke effecten van de oefeningen op vogels wordt in deze onderzoeken echter niet 

gedaan. Een onderzoek naar de verstoring door wegverkeer op broedvogels toont aan dat de 

broedvogeldichtheid al kan afnamen vanaf een verstoring van 36 dB(A) (Reijnen et al., 1995). 

 

Licht 

Een deel van de oefenbommen (oefenbommen die niet gevuld zijn met zand of beton) geeft naast het 

geluid van het neerkomen een lichtflits. Bij oefenbommen is namelijk sprake van een kleine 

fosforlading in een buisje dat afgaat bij het treffen van de bodem. Deze lading geeft licht- en 

vervolgens rookeffect. Het doel hiervan de markering van het inslagpunt.   

Bij lichte munitie/ patronen zoals bij gebruik van een mitrailleur is  soms een lichtspoor aanwezig, om 

de zoveel patronen (meestal om de vier), om de patronen op het doel te kunnen sturen. 
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Mechanische effecten 

Door het invallen van oefenbommen en mitrailleurkogels in water of op vaste ondergrond ontstaat er 

een mechanisch effect (opspatten van water, kratervorming en/of opstuiven van zand).  

 

Emissies van stoffen 

De emissies van stoffen naar het oppervlaktewater als gevolg van de beproevingen zijn beschreven 

door het RIZA (Leus et al., 1994). De belangrijkste stoffen die via de munitie in het oppervlaktewater 

terecht komen, zijn nikkel, chroom, koper en molybdeen.  

Leus et al (1994) hebben het effect van de beproevingen op de water- en bodemkwaliteit van het 

IJsselmeer onderzocht. Op basis van dit onderzoek concluderen zij, dat de bijdrage aan de belasting 

van het IJsselmeer met zware metalen door militaire schietactiviteiten van dezelfde orde is als de 

directe industriële belasting en belasting via RWZI’s. Op grond van indicatieve berekeningen blijkt de 

gemiddelde concentratieverhoging van zware metalen in de waterbodem van het schietvak zeer 

gering te zijn. Door sedimenttransport kunnen munitieresten en dus zware metalen ook op locaties 

buiten het schietvak terechtkomen. Significante concentratieverhogingen zullen echter zelden en 

hooguit op zeer lokale schaal kunnen voorkomen. Onder de bestaande omstandigheden zijn naar 

verwachting de risico’s op effecten van inert materiaal in het schietvak voor de volksgezondheid en 

voor lagere en hogere organismen verwaarloosbaar klein, met name vanwege de geringe 

contactkans. TNO  heeft de milieurisico’s van gebruikte munitie in de Waddenzee beoordeeld (TNO-

rapport, TNO-DV2 2005 A211, Beoordeling van de milieurisico’s van gebruikte munitie in de 

Waddenzee-Bioassays en veldinventarisatie 2004, december 2005, K. Holthaus, N. Kaag, J. van 

Dalfsen, A. Sneekes, W. Lewis, D. Duvalois, N. van Ham, A. Creemers). Uit de chemische analyses 

volgt dat de belasting van het milieu ten gevolge van munitiegebruik zeer gering is. De meeste 

concentraties van munitiegerelateerde stoffen liggen onder het niveau waarbij negatieve effecten te 

verwachten zijn. De verwachting is dan ook dat de munitie die vanaf schietinrichting Fort Erfprins en 

schietrange de Vliehors in het Waddenzeegebied terechtkomen geen negatieve invloeden heeft op 

het milieu. Enkele waarden liggen net boven en laagste niveau, waarbij effecten op kunnen gaan 

treden. De uitgevoerde bioassays laten eveneens geen significante verschillen zien tussen de 

monsters van de schietlocaties en de referentielocaties. Op basis van de resultaten van de 

sedimenten bodemwateranalyses, bioassays en bodemfauna-analyses kan geen relatie met de 

eventuele aanwezigheid van munitie worden aangetoond.  Het aspect ‘emissies van stoffen’ blijft 

daarom verder buiten beschouwing. 

 

VOORTOETS SCHIETEN 

In de voortoets wordt op grond van verspreidingsgegevens (van typen en soorten met een verwachte 

negatieve doelrealisatie) bepaald of een type of soort overlap heeft met het gebied waarin de militaire 

activiteiten voorkomen. Wanneer een overlap aan de orde is wordt  op basis van de effectenindicator 

van LNV een inschatting gemaakt van de gevoeligheid voor de mogelijk optredende 

verstoringsfactoren. Naar de nadere effectenanalyse (NEA) gaan de volgende typen en soorten door: 

- soorten met een verwachte negatieve doelrealisatie,  

- waarbij een overlap in tijd en ruimte plaatsvindt met de militaire activiteiten en 

- die gevoelig zijn voor mogelijk optredende verstorende factoren.  

Uitzonderingen zijn die combinaties van soorten en mogelijk verstorende factoren waarbij op voorhand 

duidelijk is dat deze geen invloed hebben op het al dan niet behalen van een instandhoudingsdoel. 
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Tabel 5 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding niet overlapt 

met schieten in ruimte en tijd. 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen 

doel met 

huidig 

gebruik 

Overlap 

in 

ruimte 

en tijd 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) wn nee 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) o nee 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) wn nee 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) wn nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o nee 

A082 Blauwe Kiekendief b o nee 

A191 Grote stern b o nee 

A222 Velduil b o nee 

A062 Toppereend o nee 

 

 

Tabel 6 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding wel overlapt 

met schieten in ruimte en tijd en effecten niet zijn uit te sluiten.  

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen 

doel met 

huidig 

gebruik 

Overlap 

in 

ruimte 

en tijd 

H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) wn ja 

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) o ja 

A063 Eider b n ja 

A132 Kluut b n ja 

A137 Bontbekplevier b o ja 

A138 Strandplevier b n ja 

A193 Visdief b n ja 

A194 Noordse Stern b n ja 

A005 Fuut wn ja 

A017 Aalscholver wn ja 

A052 Wintertaling wn ja 

A053 Wilde eend wn ja 

A056 Slobeend o ja 

A063 Eider n ja 

A067 Brilduiker o ja 

A070 Grote Zaagbek o ja 

A130 Scholekster n ja 

A140 Goudplevier wn ja 

A143 Kanoet wn ja 

A161 Zwarte ruiter o ja 
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Tabel 7 Gevoeligheid volgens de effectenindicator van LNV voor mogelijk optredende effecten van schieten van 

de habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding overlapt met schieten in 

ruimte en tijd. 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Geluid Optische 

verstoring 

Mechanische 

effecten 

H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

nvt g g 

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) nvt g g 

A063 Eider (b) ng g ? 

A132 Kluut b g zg zg 

A137 Bontbekplevier b g g ? 

A138 Strandplevier b g g ? 

A193 Visdief b ng g ng 

A194 Noordse Stern b ng zg g 

A005 Fuut ng ng ? 

A017 Aalscholver ng g ? 

A052 Wintertaling ng g ? 

A053 Wilde eend ng g ? 

A056 Slobeend ng g ? 

A063 Eider ng g ? 

A067 Brilduiker ng g ? 

A070 Grote Zaagbek ng g ? 

A130 Scholekster ng g ? 

A140 Goudplevier ng g g 

A143 Kanoet ng g ? 

A161 Zwarte ruiter ng g ? 

Nvt: niet van toepassing, ng: niet gevoelig, g: gevoelig, zg: zeer gevoelig, ?: onbekend. 

 

Geluid: Gevoeligheid voor geluid is aangetoond bij Kluut (b), Bontbekplevier (b), Strandplevier (b). De 

overige soorten staan niet bekend als gevoelig voor geluid volgens de effectenindicator. Gezien de 

aard van het geluid van schieten dient er desondanks tenminste in de nabije omgeving van de 

schietbron rekening gehouden te worden met de mogelijkheid van verstoring van deze soorten door 

geluid.  

Geluid is de enige mogelijk verstorende factor bij het lossen van de eresaluutschoten (er wordt dan 

niet met scherp geschoten). Aangezien deze activiteit slechts tweemaal per jaar voorkomt, wordt een 

effect op soorten die voorkomen in de directe nabijheid van Fort Erfprins, onwaarschijnlijk geacht. 

 

Optische verstoring: Alle vogelsoorten zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor de optische verstoring die 

plaatsvindt door het schieten. Verstoring door licht wordt hierbij niet apart besproken omdat het in 

deze situatie onlosmakelijk samenhangt met de optische verstoring. 

 

Mechanische effecten: Habitattype H1110 is permanent overstroomd. Voor het deel van de onveilige 

zone van Fort Erfprins dat over Waddenzee valt, is het vrijwel uitgesloten dat hier munitie terechtkomt; 

het betreft hier het meest oostelijk gelegen deel. Directe mechanische effecten door de incidenteel in 

dit habitattype terechtkomende munitie bij de Vliehors zijn niet aan de orde ervan uitgaande dat het 

water neerkomende munitie opvangt. Indirecte mechanische effecten zijn onwaarschijnlijk en alleen 

denkbaar bij een opeenstapeling van munitie. Aangezien het overgrote deel van de oefenbommen in 

het doelengebied terechtkomt (droge gedeelte) is een mechanisch effect op habitattype H1110 en 

H1140 niet aan de orde. De gevoeligheid voor mechanische effecten van vogels in het algemeen is 

niet bekend. Het spreekt echter voor zich dat vogels zeer  gevoelig zijn voor de rechtstreekse effecten 

van munitie. 
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Conclusie 

De activiteit schieten gaat door naar de NEA wegens een mogelijk verstorend effect door: 

- geluid, met name op Kluut (b), Bontbekplevier (b) en Strandplevier (b).  

- optische verstoring van alle vogelsoorten in tabel 7. 

- mechanische effecten op alle vogelsoorten in tabel 7. 

  

VAREN 

BESTAAND GEBRUIK 

Kleine “boven water eenheden” (o.a. hydrografische-, mijnenbestrijdings-eenheden) oefenen 

regelmatig op Texelstroom/Marsdiep teneinde de geoefendheid op peil te brengen/houden. Dit beslaat 

onder andere de volgende oefeningen: 

• zeemanschappelijke (o.a. slepen, bevoorrading op zee, zowel vanuit de lucht (helikopter) als met 

een ander vaartuig, oppikken drenkeling); 

• navigatorische oefeningen (precisie navigatie, mistnavigatie, manoeuvreeroefeningen);  

• mijnenjacht oefeningen (inclusief gebruik identificatieapparatuur/duikers) waarbij alleen in geval 

van daadwerkelijk gevonden (of gerapporteerde) life explosieven wordt overgegaan tot gebruik 

explosieven om explosief te vernietigen;  

• Dezelfde rede van Den Helder wordt door grotere schepen (o.a. onderzeeboten) gebruikt voor 

allerlei oefeningen, passages en transits van en naar open zee, alsmede ook periodes om ten 

anker liggend diverse oefeningen ten behoeve van opwerken en bestendigen uit te voeren. Vooral 

als het weer het niet toestaat om sommige activiteiten buitengaats uit te voeren, wordt de rede 

van Den Helder, inclusief het Texelstroom en de Wierbalg, gebruikt. Ook worden op een aantal 

plaatsen in de Waddenzee aanlandingen uitgevoerd door vaartuigen van  de Koninklijke Marine. 

Deze worden structureel uitgevoerd vanuit de vaargeul bij Lauwersoog en daarnaast incidenteel 

op andere locaties. Area Marsdiep (gebied 00443E en 00448E) wordt gebruikt voor het uitvoeren 

van trimduiken door onderzeeboten. 

Er wordt binnen de vaargeulen gevaren met uitzondering van aanlandingen bij Texel en Den Helder 

(ten zuiden van de Nieuwe Haven).  

 

MOGELIJKE EFFECTEN 

- Verzuring (scheepvaart) 

- Vermesting (scheepvaart) 

- Verontreiniging (scheepvaart) 

- Geluid (motoren, sonar) 

- Licht 

- Optische verstoring (waaronder rookontwikkeling) 

- Mechanische verstoring (golfslag, opwoelen zand, vertroebeling water) 

 

Binnenvaart- en zeevaartschepen hebben gemiddeld een bronsterkte van respectievelijk 113 en 111 

dB(A) (Arcadis, 2007). De verstoring door scheepvaart blijft beperkt tot de bebakende vaargeulen en 

havens. Schepen hebben een verstoringscontour van ongeveer 500m ten opzichte van vogels. Vissen 

reageren binnen 100-200m op “normale” schepen en binnen 400 m op luidruchtige schepen (Mitson, 

1995 in Jonker en Menken, 2008). Grofweg kan gezegd worden dat een schip verstoring kan 

veroorzaken binnen een straal van 500 m (Jonker en Menken, 2008). 
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VOORTOETS VAREN 

 

In de voortoets wordt op grond van verspreidingsgegevens (van typen en soorten met een verwachte 

negatieve doelrealisatie) bepaald of een type of soort overlap heeft met het gebied waarin de militaire 

activiteiten voorkomen. Wanneer een overlap aan de orde is wordt  op basis van de effectenindicator 

van LNV een inschatting gemaakt van de gevoeligheid voor de mogelijk optredende 

verstoringsfactoren. Naar de nadere effectenanalyse (NEA) gaan de volgende typen en soorten door: 

- soorten met een verwachte negatieve doelrealisatie,  

- waarbij een overlap in tijd en ruimte plaatsvindt met de militaire activiteiten en 

- die gevoelig zijn voor mogelijk optredende verstorende factoren.  

Uitzonderingen zijn die combinaties van soorten enmogelijk verstorende factoren waarbij op voorhand duidelijk is 

dat deze geen invloed hebben op het al dan niet behalen van een instandhoudingsdoel. 

 

Tabel 11 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding niet overlapt 

met het varen in ruimte en tijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code  Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen doel 

met huidig 

gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) wn nee 

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) o nee 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) wn nee 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) o nee 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) wn nee 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) wn nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o nee 

A063 Eider b  n nee 

A082 Blauwe Kiekendief b o nee 

A132 Kluut b n nee 

A137 Bontbekplevier b o nee 

A138 Strandplevier b n nee 

A191 Grote stern o nee 

A193 Visdief b n nee 

A194 Noordse Stern b wn nee 

A222 Velduil b o nee 

A062 Toppereend o nee 

A070 Grote Zaagbek o nee 

A130 Scholekster o nee 

A140 Goudplevier o nee 

A143 Kanoet o nee 

A161 Zwarte ruiter o nee 
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Tabel 12 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding wel overlapt 

met het varen in ruimte en tijd en effecten niet zijn uit te sluiten. 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen doel 

met huidig 

gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

A005 Fuut o ja 

A017 Aalscholver o ja 

A052 Wintertaling o ja 

A053 Wilde eend o ja 

A056 Slobeend o ja 

A063 Eider wn ja 

A067 Brilduiker o ja 

 

Tabel 13 Gevoeligheid volgens de effectenindicator voor mogelijk optredende effecten van schieten van de 

habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding overlapt met varen in ruimte en 

tijd 

Code Doelomschrijving voor 

Waddenzee 

Geluid Licht Optische 

verstoring 

Mechanische 

verstoring 

A005 Fuut ng g ng ? 

A017 Aalscholver ng g g ? 

A052 Wintertaling ng g g ? 

A053 Wilde eend ng g g ? 

A056 Slobeend ng g g ? 

A063 Eider ng g g ? 

A067 Brilduiker ng g g ? 

Nvt: niet van toepassing, ng: niet gevoelig, g: gevoelig, zg: zeer gevoelig, ?: onbekend. 
 

 

Verstoring door varen in de vaargeulen is mogelijk op foeragerende vogels in open water. 

Wintertaling, Pijlstaart, Slobeend en Wilde eend verblijven en foerageren op ondiepe wateren en 

kwelders en hebben derhalve geen overlap met de reguliere scheepvaart en overige scheepvaart in 

grote vaargeulen. De Brilduiker is als wintergast zowel op zoete als zoute wateren te vinden, het 

meest op grotere meren en plassen en in estuaria. Concentraties zijn te vinden in het 

IJsselmeergebied en vooral in de deltawateren. De dichtheden op grote open wateren is dermate klein 

dat een effect door varen zeer onwaarschijnlijk is. Foeragerende Eiders kunnen wel verstoord worden.  

 

Verzuring, vermesting en verontreiniging: Door schepen treden deze verstoringsfactoren op. Het is 

echter niet mogelijk een onderscheid te maken in de bijdrage aan de totale emissie door militaire 

vaartuigen en andere vaartuigen. Om die reden wordt een effecteninschatting voor deze factoren hier 

buiten beschouwing gelaten. In de voortoets bestaand gebruik Waddenzee (Jonker en Menken, 2008) 

is hierover het volgende opgenomen: ‘Verontreiniging Scheepvaart kan via antifoulingmiddelen en 

kleine olielekkages verontreiniging van het water veroorzaken. De veerdiensten zijn voorzien van 

grijswatertanks die bij aankomst in de veerhaven automatisch worden aangesloten op het riool. In 

verhouding zal dit geen grote verstoring betekenen ten aanzien van de natuurdoelen’.  

 

Geluid: De voorkomende vogelsoorten staan bekend als niet gevoelig voor geluid.  

 

Licht: Alle voorkomende vogelsoorten zijn gevoelig voor de effecten van licht. 

 

Optische verstoring: Met uitzondering van de Fuut zijn alle vogelsoorten gevoelig voor optische 

verstoring. Zoals hierboven al aangegeven kan er mate van gewenning optreden en is een mogelijke 

verstoring alleen aan de orde bij foeragerende Eiders. 
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Mechanische verstoring: De gevoeligheid voor deze verstoringsfactor van (vogel)soorten is 

onbekend. 

 

Conclusie: Varen gaat door naar de nadere effectenanalyse, wegens mogelijke effecten op 

foeragerende Eidereenden door licht en optische verstoring. 
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DUIKEN 

 

BESTAAND GEBRUIK 

De Duik- en Demonteergroep (DDG) houdt zich hoofdzakelijk bezig met duikoperaties en het ruimen 

van explosieven. Andere taken zijn havenbeveiliging, het repareren van vaartuigen onder water en het 

controleren van havens op mogelijke explosieven. 

 

De DDG beschikt over 4 duikvaartuigen waarvan er twee gebruikt worden om duikers gedurende 

langere periode te herbergen. Deze vaartuigen beschikken over de mensen en middelen om moeilijke 

duikklussen te klaren. Denk hierbij aan een recompressiefaciliteit. Hierbij wordt het duikslachtoffer in 

een verhoogde luchtdruk geplaatst, waarna de luchtdruk langzaam daalt.  

Verder hebben de duikers zich gespecialiseerd in het gebruik van de REMUS, een Autonomous 

Underwater Vehicle. Dit is een zelfstandig opererende robot (lijkt op een torpedo) die van te voren 

wordt geprogrammeerd om een bepaald gebied af te zoeken. Dit met het doel om objecten op de 

zeebodem te herkennen.  

 

Duikactiviteiten worden uitgevoerd door de Duik- en Demonteergroep van de Koninklijke Marine 

(DDG-KM), waaronder het hiernavolgende wordt begrepen: 

- de DDG KM ressorterend onder de Directie Operaties Commando Zeestrijdkrachten (CZSK); 

- de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) -unit Den Helder (momenteel ressorterend onder de DDG-

KM, maar onderhavig aan een reorganisatie welke tot doel heeft de EOD-unit Den Helder bij de EOD-

Defensie/Commando Landstrijdkrachten (CLAS) onder te brengen); 

- de havenduikvaartuigen Cerberus, Argus, Nautilus, Hydra en rubberboten en RHIBS; 

- het opleidingsinstituut Defensie Duikschool ressorterend onder OKM/OST.  

 

De duikactiviteiten, te beschouwen als bestaand gebruik, vloeien voort uit enkele te onderscheiden 

taken, te weten:  

- I opleiden; 

- II oefenen en opwerken; 

- III onderzoeksondersteuning (leveren varend platform). In enkele gevallen op jaarbasis wordt door de 

DDG een duikvaartuig als platform ter beschikking gesteld voor beproevingen. Het gaat hierbij om 

beproevingen aan ernstvuurwerken (rookmarkers) die onder operationele omstandigheden uitgetest 

dienen te worden. Deze beproevingen vinden plaats onder de regie van de "Gedragscode springen 

van munitie op de Noordzee". 

 

I Opleiden : 

In het kader van opleiden wordt intensief gebruik gemaakt van de Waddenzee. Duikklassen (klassen 

bestaan uit maximaal 15 leerlingen) van de DDS maken veel gebruik van de havenduikvaartuigen in 

het kader van hun opleiding, het gaat hierbij om: 

- opleiding duikleider en duikleider MCM; 2 klassen/jaar, 10 weken per opleiding (20 weken) 

- opleiding duiker CAT-A ; 7 klassen/jaar, 2 weken per opleiding (14 weken) 

- opleiding MCM-duiker ; 1 klas/jaar, 12 weken  

 

De praktijkopleiding vindt deels plaats in de Nieuwe Haven te Den Helder alsmede vanaf de 

duikvoertuigen, voornamelijk op de locaties MALZWIN 11 (Waddenzee, ten oosten van de haven), 

WIERBALG (Waddenzee, ten noorden van Stroe) en de Spuikom te Den Oever (laatste niet behorend 

tot de habitatrichtlijn). 

Naast duikoefeningen dienen in de nabijheid van het schip of vanuit de rubberboot vaardigheden 

aangeleerd en beoefend te worden zoals het in elkaar zetten van werkstukken op de bodem en het 
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uitvoeren van bodem zoekmethodes. Tevens wordt het varen met kano's en rubberboten met 

buitenboordmotor aangeleerd en beoefend. 

 

II Oefenen en opwerken : 

In het kader van opwerken en oefenen worden zowel zee- (mariniers) als landwaarts gerichte 

onderwater verkenningsacties uitgevoerd met behulp van de zogenaamde Rigid Hull Inflatable Boats
1
 

(RHIB’s) en specialistische apparatuur. Deze verkenningen vinden plaats van buiten de drie-mijls zone 

tot op/vanaf het strand. Het betrof hier in het verleden oefeningen op de zuidkust van Texel en ter 

hoogte van Callantsoog. 

Door operationele teams wordt vanaf duikvaartuigen gedoken onder wisselende omstandigheden en 

condities. Het betreft hierbij dezelfde locaties die gebruikt worden tijdens de diverse duikopleidingen.  

MOGELIJKE EFFECTEN 

- Verzuring (scheepvaart) 

- Vermesting (scheepvaart) 

- Verontreiniging (scheepvaart) 

- Geluid  

- Licht 

- Optische verstoring  

- Mechanische verstoring (golfslag, opwoelen zand, vertroebeling water) 

 

VOORTOETS DUIKEN 

 

In de voortoets wordt op grond van verspreidingsgegevens (van typen en soorten met een verwachte 

negatieve doelrealisatie) bepaald of een type of soort overlap heeft met het gebied waarin de militaire 

activiteiten voorkomen. Wanneer een overlap aan de orde is wordt  op basis van de effectenindicator 

van LNV een inschatting gemaakt van de gevoeligheid voor de mogelijk optredende 

verstoringsfactoren. Naar de nadere effectenanalyse (NEA) gaan de volgende typen en soorten door: 

- soorten met een verwachte negatieve doelrealisatie,  

- waarbij een overlap in tijd en ruimte plaatsvindt met de militaire activiteiten en 

- die gevoelig zijn voor mogelijk optredende verstorende factoren.  

Uitzonderingen zijn die combinaties van soorten en mogelijk verstorende factoren waarbij op voorhand 

duidelijk is dat deze geen invloed hebben op het al dan niet behalen van een instandhoudingsdoel. 

 

Tabel 14 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding niet overlapt 

met het duiken (en varen) in ruimte en tijd. 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen doel 

met huidig 

gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

wn nee 

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) o nee 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) wn nee 

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) o nee 

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) wn nee 

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) wn nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o nee 

A063 Eider b n nee 

                                                      
1
 RHIB’s hebben een bodemsectie van een vormvast materiaal met een vaste stuurstand daarop gemonteerd. 

Rondom deze romp is een dikke, luchtgevulde rand aangebracht. Het geringe gewicht ervan, in combinatie met 

de stijve romp en een sterke motor (vaak meerdere) maken het tot een zeer zeewaardige en wendbare 

speedboot. 
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A082 Blauwe Kiekendief b o nee 

A132 Kluut b n nee 

A137 Bontbekplevier b wn nee 

A138 Strandplevier b n nee 

A191 Grote stern o nee 

A193 Visdief b n nee 

A194 Noordse Stern b wn nee 

A222 Velduil b o nee 

A062 Toppereend o nee 

A070 Grote Zaagbek o nee 

A130 Scholekster o nee 

A140 Goudplevier o nee 

A143 Kanoet o nee 

A161 Zwarte ruiter o nee 

 

 

Tabel 15 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding wel overlapt 

met het duiken (en varen) in ruimte en tijd en effecten niet zijn uit te sluiten.  

 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee Behalen doel met 

huidig gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

A005 Fuut o ja 

A017 Aalscholver o ja 

A052 Wintertaling o ja 

A053 Wilde eend o ja 

A056 Slobeend o ja 

A063 Eider wn ja 

A067 Brilduiker o ja 

 

Duikactiviteiten vinden plaats in de vaargeulen. Effecten van de activiteiten onder water zijn relatief 

gezien verwaarloosbaar klein in vergelijking met de aanwezigheid van en de activiteiten rond de 

vaartuigen. Toetsing daarvan vindt plaats in de NEA. De duikactiviteiten kunnen derhalve verder 

buiten beschouwing blijven. 

 

Conclusie: duikactiviteiten gaan niet door naar de NEA.
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VOORTOETS NOORDZEEKUSTZONE 

 

Het ministerie van LNV heeft voor de Natura 2000 gebieden doelen op landelijk niveau opgesteld (Natura 2000 

doelendocument) en doelen op gebiedsniveau (aanwijzingsbesluiten). In deze aanwijzingsbesluiten zijn 

instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd per habitattype, habitatsoort en vogelsoort. In de beheerplannen 

worden de doelen nader uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd en worden de resultaten beschreven die bereikt 

dienen te worden om het behoud of het herstel van de habitats en soorten mogelijk te maken. Hiervoor is het 

nodig dat bestaand gebruik getoetst wordt. 

Rijkswaterstaat is voor Natura 2000 gebied Noordzeekustzone voortouwnemer voor het beheerplan. Ten 

behoeve van de voortoetsen is door Rijkswaterstaat (voortouwnemer) een inschatting gemaakt  of deze doelen in 

de huidige situatie (dus met bestaand gebruik) gehaald worden of niet, met andere woorden is er sprake van een 

positieve of negatieve doelrealisatie.  Voor de doelen die (waarschijnlijk) behaald worden is een nadere toetsing 

op dit moment niet nodig. De typen en soorten waar het in Noordzeekustzone om gaat zijn genoemd in tabel 16.  

De typen en soorten waarvoor een negatieve doelrealisatie wordt verwacht maakt toetsing van de effecten van 

bestaand gebruik op deze soorten noodzakelijk. Deze typen en soorten worden genoemd in tabel 17. 

 

Tabel 16 (verwachte) positieve doelrealisatie voor Noordzeekustzone 

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen 

doel met 

huidig 

gebruik 

H1140_B Slik- en zandplaten  ww 

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ww 

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) ww 

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) ww 

H2110 Embryonale duinen ww 

H2120 Witte duinen ww 

H1095 Zeeprik ww 

H1099 Rivierprik ww 

H1103 Fint ww 

H1351 Bruinvis  

H1364 Grijze zeehond ww 

H1365 Gewone zeehond ww 

A195 Dwergstern b ww 

A001 Roodkeelduiker ww 

A002  Parelduiker ww 

A017 Aalscholver ww 

A048 Bergeend ww 

A137 Bontbekplevier ww 

A141 Zilverplevier ww 

A144 Drieteenstrandloper w 

A149 Bonte strandloper w 

A157 Rosse grutto ww 

A160 Wulp ww 

A169 Steenloper ww 

A191  Grote stern ww 

A194 Noordse Stern ww 
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Tabel 17 (verwachte) negatieve doelrealisatie voor Noordzeekustzone 

Code Doelomschrijving voor 

Noordzeekustzone 

Behalen 

doel met 

huidig 

gebruik 

H1110_B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

o 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o 

A137 Bontbekplevier b wn 

A138 Strandplevier b  wn 

A062 Toppereend o 

A063 Eider o 

A65 Zwarte Zee-eend wn 

A130 Scholekster o 

A132 Kluut o 

A143 Kanoet wn 

A177 Dwergmeeuw o 
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SCHIETEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3:  Militair ruimtebeslag in het Waddengebied en de Noordzeekustzone. Rood omlijnd zijn de onveilige 

zones van de schietinrichtingen bij Petten, schietinrichting Fort Erfprins en de schietrange de Vliehors. 

 

BESTAAND GEBRUIK 

GEBRUIK SCHIETTERREIN PETTEN KONINKLIJKE MARINE 

Met onveilige zone thans in gebruik door Dienst Materieel Organisatie (DMO) 

 

• Het uitvoeren van plaatschietproeven (vinden plaats op de kust). 

• Het uitvoeren van schietproeven voor munitie van kanonnen, klein kaliber wapens en 

mortieren (tot maximaal kaliber 155 mm) inclusief bijbehorende metingen, alsmede 

beproevingen aan wapensystemen; er wordt geschoten vanuit een viertal schietpunten (008 

t/m 011) op het schietterrein. 

• De “onveilige”schietsector van het schietterrein loopt van 254° tot 327° en gedurende 5 dagen 

per kalenderjaar binnen een sector lopende 327° tot 0° (= Noord).  

• Het uitvoeren van beproevingen aan kleine explosieve of pyrotechnische componenten van 

(wapen-)systemen (CAD, ontsteker, slaghoedjes, inleidspringstoffen, etc.) en kruit; 

• Het uitvoeren van kleine reparaties aan opgestelde wapensystemen en apparatuur; 

• Het geconditioneerd houden van munitie, die gedurende een beproeving verbruikt zal worden. 

Op de beproevingsdag wordt de te verschieten munitie aangevoerd en aan het eind van de 

beproevingen wordt de eventueel overtollige munitie weer meegenomen; 

• Het in opslag houden van gevaarlijke stoffen, oliën en vetten benodigd voor het uitvoeren van 

klein onderhoud aan wapenopstellingen, gebouwen en apparatuur, alsmede huisbrandolie 

t.b.v. verwarming. 

 

Beschrijving van de milieubelasting 

Het projectiel wordt middels een kanon afgeschoten op de doelplaat. Het projectiel ontploft op of net 

na de doelplaat. Een klein gedeelte van het projectiel komt, afhankelijk van het type buis,  tot circa 4 
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meter achter de plaat terecht. De rest (ca. 95%) van het projectiel komt in de Noordzee terecht 

(hiervoor is een Wvo vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat, Directie Noordzee). Rondom de 

plaat zelf is enig materiaal van de plaat terug te vinden, namelijk aluminium of staalrestanten.  

Na de schietproef wordt het materiaal en de staal en aluminiumrestanten rondom of nabij het 

schietdoel handmatig opgeruimd en afgevoerd als metaal-afval. Per schietdag bedraagt dit circa 1 liter 

aan materiaal.  

Er wordt per jaar maximaal gedurende 20 schietdagen gebruik gemaakt van de doelplaat.  

 

Tabel 18 Plaatschietproeven (max. 20 keer per jaar). 

Kleine fuses Midden fuses Grote fuses 

ca 4 t/m 15 gram explosief ca 15 t/m 30 gram explosief ca 30 t/m 60 gram explosief 

ca 50 stuks ca 200 stuks ca 80 stuks 

  

 

Tabel 19 Overige schoten en proeven (bron: TNO geluidrapport HAG-RPT-990033) 

 Wapen Aantal schoten per jaar 

120 mm dubbelloops kanon (“Twin”) 300 (1) 

120 mm mortier (ook 60 en 81 mm)(2) 50 

76 m moto melara 250 

40 mm saluutkanon(3) en 35 mm landmachtkanon (PRTL) 50 

30 mm goalkeeper (schietbuis) 100 

25 mm landmachtkanon DST 125 50 

20 mm Oerlikon 500 

20 mm F2- mitrailleur 1000 

12.7 mm wapen 250 

9 mm wapen 100 

7.62 mm wapen 250 

CAD-explosieven 200 

  

(1) aantal is inclusief evt. gebruik van in nabije toekomst te beproeven 127 mm kanon. 

SCHIETTERREIN PETTEN KONINKLIJKE LANDMACHT MET ONVEILIGE ZONE 

Thans in gebruik bij DMO 

 

Op dit schietterrein nabij St. Maartenszee voert de Koninklijke Landmacht beproevingen uit om de 

kwaliteit van wapensystemen en munitie van de zwaardere en minder zware kalibers te testen. Het 

schietterrein heeft een totale oppervlakte van 3081 m
2
. Op de inrichting zijn enkele opstel-

/schietplateaus, een hoofdgebouw, een uitkijktoren, een transformatorgebouw en enkele wegen 

aanwezig. 

 

Gedurende tenminste 19 dagen per jaar vinden van maandag tot en met vrijdag regulier 

schietproeven plaats in de dagperiode (09:00-19:00 uur) en incidenteel (als uitloop van een 

beproeving in de dagperiode en minder dan 13 dagen per jaar) in de avondperiode (19:00-23:00 uur). 

In de (school)vakantieperiode van 1 juni tot 1 september zal niet worden geschoten, behoudens in 

zeer extreme situaties welke onverwijld beproevingen eisen. In zulke gevallen zullen de schietproeven 

vanaf de plateaus I, II en III worden genomen. 

Tijdens de schietproeven zijn er tussen de 6 en 40 personen aanwezig.  

 

Het beproeven van wapensystemen en munitie vindt plaats vanuit een viertal schietpunten op 

schietterrein Petten KL. Vanuit de schietpunten wordt naar de westelijke richting (Noordzee) 

geschoten, binnen het “onveilig schietgebied”.  Afhankelijk van de soort schietproef wordt er op 

plateau I een doelschijf opgezet. Het aantal schoten dat per wapentype per jaar wordt geschoten zijn 

opgenomen in de tabellen.  
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Tabel 20 Gebruiksbehoefte in aantal schoten per jaar 

Kleinkaliber t/m 12,7 mm Middenkaliber t/m 80 mm Grootkaliber 81 t/m 120 mm 

800 180 60 

 

Tabel 21 Naar kalibers en aantal schoten per jaar gemodelleerd gebruik op schietterrein Petten KL 

Kaliber Aantal schoten per jaar 

.50 

40 mm 

81 mm 

120 mm 

800 

180 

40 

20 

 

 

In het schietseizoen worden naast de schietproeven de volgende nevenactiviteiten verricht: 

- intern transport van te beproeven munitie en aandrijfladingen  

- gereedmaken van schietschijven t.b.v. schietproeven 

- opslag en onderhoud schietschijven 

- opstellen radars en  overige  meetapparatuur  

- stallen van voertuigen, affuiten e.d. 

- het registreren van schietresultaten 

- met radar en visueel waarnemen en bewaken van het onveilig gebied (varend-/ lucht-verkeer, strand     

en duinen) tijdens de schietproeven 

- onderhoud van wapenonderdelen tijdens het schieten (o.a. het inoliën van lopen, sluitstukken e.d.) 

nabij de schietpunten (dit is noodzakelijk onderhoud tijdens het schieten). 

  

Buiten het schietseizoen (zomers) wordt de locatie gebruikt door de Reddingsmaatschappij 

Maartenszee voor onder meer: 

- noodreparatie aan reddingsvaartuigen 

- stallen (’s nachts) van reddingsvaartuigen en voertuigen (trekker) 

 

Onveilig gebied 

De schietbatterij (vier opstellingsplaatsen) van schietterrein Petten KL is bij benadering gesitueerd 

tussen de coördinaten (a) ca. 52°47,7’N,  4°40,3’E  en (b) 52°47,8’N,  4°41,0’E. Vanaf 

bovengenoemde positie wordt geschoten. Het onveilig gebied ligt tussen de sectorlijnen in de 

richtingen 225° en 345° (gerekend vanuit de opstellingplaatsen van de batterij) met een straal van 14 

zeemijlen (1 zeemijl = 1852 meter, 14 zeemijlen = bijna 26 km). De onveilige hoogte voor vliegtuigen 

is tot maximum 10.000 m (32.830 ft); bij het houden van de schietproeven zal als waarschuwingssein 

een Nederlandse vlag worden gehesen aan de vlaggenmast op de radartoren (± 52°47,7’N,  

4°40,5’E). Bovendien worden rode vlaggen geplaatst op het duin ten noorden en ten zuiden van de 

batterij en op het strand. Visserij en scheepvaart wordt door middel van bericht aan zeevarenden 

geïnformeerd over de schietproeven en dringend verzocht, gedurende de tijden dat de 

waarschuwingsseinen gehesen zijn, uit het onveilig gebied te blijven. 

 

De ligging van het beproevingsinrichting is bepaald op grond van de mogelijkheid om aansluitend op 

die locatie het benodigd onveilig gebied te kunnen situeren. Er zijn in Nederland geen geschikte 

vervangende locaties voor het schietterrein en bijbehorend onveilig gebied beschikbaar. Het 

landsbelang vraagt dat de continuïteit van de op het schietterrein Petten KL uitgevoerde militaire 

schietproeven gewaarborgd is. 
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FORT ERFPRINS  

Zie beschrijving voortoets Waddenzee 

ONVEILIGE ZONE VLIEHORS  

Zie beschrijving voortoets Waddenzee 

MOGELIJKE EFFECTEN 

- Verontreiniging (emissies van zware metalen).  

- Geluid  

- Licht 

- Mechanische effecten (neerkomen munitie) 

 

Verontreiniging (emissies van stoffen): 

De emissies van stoffen naar het oppervlaktewater als gevolg van de beproevingen zijn beschreven 

door het RIZA (Leus et al., 1994). De belangrijkste stoffen die via de munitie in het oppervlaktewater 

terecht komen, zijn nikkel, chroom, koper en molybdeen.  

Leus et al (1994) hebben het effect van de beproevingen op de water- en bodemkwaliteit van het 

IJsselmeer onderzocht. Op basis van dit onderzoek concluderen zij, dat de bijdrage aan de belasting 

van het IJsselmeer met zware metalen door militaire schietactiviteiten van dezelfde orde is als de 

directe industriële belasting en belasting via RWZI’s. Op grond van indicatieve berekeningen blijkt de 

gemiddelde concentratieverhoging van zware metalen in de waterbodem van het schietvak zeer 

gering te zijn. Door sedimenttransport kunnen munitieresten en dus zware metalen ook op locaties 

buiten het schietvak terechtkomen. Significante concentratieverhogingen zullen echter zelden en 

hooguit op zeer lokale schaal kunnen voorkomen. Onder de bestaande omstandigheden zijn naar 

verwachting de risico’s op effecten van inert materiaal in het schietvak voor de volksgezondheid en 

voor lagere en hogere organismen verwaarloosbaar klein, met name vanwege de geringe 

contactkans. TNO  heeft de milieurisico’s van gebruikte munitie in de Waddenzee beoordeeld 

(Holthaus K. et al, 2005). Uit de chemische analyses volgt dat de belasting van het milieu ten gevolge 

van munitiegebruik zeer gering is. De meeste concentraties van munitiegerelateerde stoffen liggen 

onder het niveau waarbij negatieve effecten te verwachten zijn. De verwachting is dan ook dat de 

munitie die vanaf de oefenschietterreinen de Vliehors en de Marnewaard in het Waddenzeegebied 

terechtkomen geen negatieve invloeden heeft op het milieu. Enkele waarden liggen net boven het 

laagste niveau, waarbij effecten op kunnen gaan treden. De uitgevoerde bioassays laten eveneens 

geen significante verschillen zien tussen de monsters van de schietlocaties en de referentielocaties. 

Op basis van de resultaten van de sedimenten bodemwateranalyses, bioassays en bodemfauna-

analyses kan geen relatie met de eventuele aanwezigheid van munitie worden aangetoond.  Het 

aspect ‘emissies van stoffen’ blijft daarom verder buiten beschouwing. 

 

Geluid: Tijdens de beproevingen wordt de geluidsproductie veroorzaakt door het gebruik van een 

vuurwapen. Dit geluid kan worden onderverdeeld in het mondingsgeluid, het detonatiegeluid en 

kogelgeluid. Het mondingsgeluid ontstaat door het explosief ontbranden van de aandrijflading in het 

wapen. Het detonatiegeluid ontstaat door de detonatie van het projectiel op het doel. Kogelgeluid 

treedt alleen op bij supersone kogels en is vergelijkbaar met de ‘sonic boom’ van een vliegtuig.  De 

geluidsproductie is onderzocht door TNO. De bronsterkte in dB is sterk afhankelijk van het type kaliber 

dat wordt gebruikt. De zware kalibers hebben een bronsterkte tot circa 210 dB. Het detonatiegeluid 

voor zware kalibers bedraagt circa 185 dB. Aangenomen wordt dat dit geluid circa 5 dB lager is als de 

granaat in het water detoneert. Dit is echter niet gebaseerd op metingen (TNO, 1999). 

Het sirenegeluid wordt veroorzaakt door een sirene op 20 centimeter boven het maaiveld. Op een 

afstand van 10 meter en op een hoogte van 1,5 meter is het geluidsniveau van de sirene bepaald 

(TNO, 1999).  

 

Het geluid kan in een aanzienlijk gebied hoorbaar zijn. Er zijn echter andere geluidsbronnen die ervoor 

zorgen dat het geluid van de beproevingen boven een bepaalde afstand van de bron niet meer 
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zelfstandig hoorbaar zijn. Dit zogenaamde ‘omgevingsgeluid’  het geluid dat wordt voortgebracht door 

andere in het gebied aanwezige (natuurlijke) geluidsbronnen, betreft bijvoorbeeld golfslag en vooral 

de wind. Het effect hiervan kan aanzienlijk zijn. Zo blijkt uit door de Rijksuniversiteit Groningen 

verrichte metingen aan het omgevingsgeluid boven de Waddenzee bij Ameland dat het geluidsniveau 

sterk varieert met de windsnelheid. Bij een windsnelheid van 10m/s (windkracht 5 Beaufort) bedraagt 

de geluidsbelasting 60 dB(A) L955 (Kaper, 1999). Wind met een kracht van 5 Beaufort komt overeen 

met windsnelheden van 8,0 tot 10,7m/s, gemeten op 10 meter boven vlak terrein. Een dergelijke 

windsnelheid is in dit deel van Nederland de gemiddelde windsnelheid in de winter. Gemiddeld over 

een heel kalenderjaar is de windsnelheid iets lager, namelijk 7,0 tot 7,5m/s (Heijboer en Nellestijn, 

2002). Dit betekent dat door het hele jaar, zelfs bij geringe windsnelheden, het geluid van de 

beproevingen (inclusief sirene) niet meer apart hoorbaar zal zijn boven geluid en wind buiten een 55 

dB(A)-contour (bron TAUW, conceptrapport toetsing Breezanddijk). 

Onderzoek naar de het effect van schietoefeningen op vogels is schaars. De conclusies van de 

onderzoeken zijn veelal dat er een effect optreedt op het voorkomen en het gedrag van de aanwezige 

vogels (Wolff, 1977; Van Eerden et al., 1979; Santbergen, 1990, allen in Smit, 2001). Lensink en Van 

Eekelen (2005) concluderen in een onderzoek dat ieder geluid waargenomen boven de normaal 

aanwezige achtergrondruis een reactie oplevert. Het kwantificeren van de daadwerkelijke effecten van 

de oefeningen op vogels wordt in deze onderzoeken echter niet gedaan. Molenaar en Jonkers (2004) 

onderzoeken de mogelijke verstoring van vogels in het Zwanenwater door militaire beproevingen bij 

Petten. Zij concluderen dat er geen aanwijzingen zijn die erop kunnen duiden dat de 

beproevingsactiviteiten leiden tot gedragsbeïnvloeding. Naast de onderzoeken naar het effect van 

schietoefeningen op vogels zijn nog enkele andere onderzoeken uitgevoerd. Een onderzoek naar de 

verstoring door wegverkeer op broedvogels toont aan dat de broedvogeldichtheid al kan afnamen 

vanaf een verstoring van 36 dB(A) (Reijnen et al., 1995). 

 

Licht 

Bij lichte munitie/ patronen zoals bij gebruik van een mitrailleur is er soms een lichtspoor aanwezig, 

om de zoveel patronen (meestal om de vier), om de patronen op het doel te kunnen sturen.  

 

Mechanische effecten 

Invallen munitie in water (opspatten) of op vaste ondergrond. 

 

VOORTOETS SCHIETEN 

 

In de voortoets wordt op grond van verspreidingsgegevens (van typen en soorten met een verwachte 

negatieve doelrealisatie) bepaald of een type of soort overlap heeft met het gebied waarin de militaire 

activiteiten voorkomen. Wanneer een overlap aan de orde is wordt  op basis van de effectenindicator 

van LNV een inschatting gemaakt van de gevoeligheid voor de mogelijk optredende 

verstoringsfactoren. Naar de nadere effectenanalyse (NEA) gaan de volgende typen en soorten door: 

- soorten met een verwachte negatieve doelrealisatie,  

- waarbij een overlap in tijd en ruimte plaatsvindt met de militaire activiteiten en 

- die gevoelig zijn voor mogelijk optredende verstorende factoren.  

Uitzonderingen zijn die combinaties van soorten enmogelijk verstorende factoren waarbij op voorhand duidelijk is 

dat deze geen invloed hebben op het al dan niet behalen van een instandhoudingsdoel. 
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Tabel 22 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding niet overlapt met 

schieten in ruimte en tijd. 

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen doel 

met huidig 

gebruik 

Overlap in 

ruimte en 

tijd 

H1110_B Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) o nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o nee 

A138 Strandplevier b  wn nee 

A062 Toppereend o nee 

A132 Kluut o nee 

 

Tabel 23 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding wel overlapt met 

schieten in ruimte en tijd en effecten niet zijn uit te sluiten.  

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen doel 

met huidig 

gebruik 

overlap in 

ruimte en 

tijd 

A063 Eider o ja 

A65 Zwarte Zee-eend jan wn ja 

A137 Bontbekplevier b wn ja 

A130 Scholekster o ja 

A143 Kanoet wn ja 

A177 Dwergmeeuw apr/mei o ja 

 

Tabel 24 Gevoeligheid volgens de effectenindicator voor mogelijk optredende effecten van schieten van de 

habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding overlapt met schieten in ruimte 

en tijd 

Code Doelomschrijving voor 

Noordzeekustzone 

Geluid Optische 

verstoring 

Mechanische 

effecten 

A063 Eider ng g ? 

A65 Zwarte Zee-eend jan ng g ? 

A137 Bontbekplevier b g g ? 

A130 Scholekster ng g ? 

A143 Kanoet ng g ? 

A177 Dwergmeeuw apr/mei ng g ? 

Nvt: niet van toepassing, ng: niet gevoelig, g: gevoelig, zg: zeer gevoelig, ?: onbekend. 

 

 

Ten aanzien van het natte gedeelte van de onveilige zone van de Vliehors geldt dat hier slechts zeer 

incidenteel (< 10 x per jaar) oefenbommen terechtkomen. Gezien het zeer incidentele karakter van 

deze vorm van ‘gebruik’ worden mogelijk optredende verstoringsfactoren door het neerkomen van 

deze ‘afzwaaiers’ verder buiten beschouwing gelaten. 

 

Geluid: Gevoeligheid voor geluid is aangetoond Bontbekplevier (b) (broedvogel op Noorderhaaks). De 

overige soorten staan niet bekend als gevoelig voor geluid. Gezien de aard van het geluid van 

schieten dient er desondanks tenminste in de nabije omgeving van de schietbron rekening gehouden 

te worden met de mogelijkheid van verstoring van deze soorten door geluid. 

 

Optische verstoring: Alle vogelsoorten zijn gevoelig tot zeer gevoelig voor optische verstoring. 

Verstoring door licht wordt hierbij niet apart besproken omdat het in deze situatie onlosmakelijk 

samenhangt met de optische verstoring. In hoeverre optische verstoring plaatsvindt bij het schieten is 

niet duidelijk. Met name voor de kust van Petten zijn in de winter grotere aantallen Dwergmeeuwen en 

Zwarte zee-eenden aanwezig. De overige soorten kunnen voorkomen op Noorderhaaks/Razende bol. 
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Mechanische effecten: De gevoeligheid voor mechanische effecten van vogels in het algemeen is 

niet bekend. Het spreekt echter voor zich dat vogels zeer  gevoelig zijn voor de rechtstreekse effecten 

van munitie. 

 

Conclusie 

De activiteit schieten gaat door naar de NEA wegens een mogelijk verstorend effect door: 

- geluid, met name op Bontbekplevier (b).  

- optische verstoring van alle vogelsoorten genoemd in tabel 24; 

- mechanische effecten op alle vogelsoorten genoemd in tabel 24. 
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VAREN 

 

BESTAAND GEBRUIK 

Kleine “boven water eenheden” (o.a. hydrografische-, mijnenbestrijdings-eenheden) oefenen 

regelmatig op Texelstroom/Marsdiep teneinde de geoefendheid op peil te brengen/houden. Dit beslaat 

onder andere de volgende oefeningen: 

• zeemanschappelijke (o.a. slepen, bevoorrading op zee, zowel vanuit de lucht (helikopter) als 

met een ander vaartuig, oppikken drenkeling) 

• navigatorische oefeningen (precisie navigatie, mistnavigatie, manoeuvreeroefeningen)  

• mijnenjacht oefeningen (inclusief gebruik identificatieapparatuur/duikers) waarbij alleen in 

geval van daadwerkelijk gevonden (of gerapporteerde) life explosieven wordt overgegaan tot gebruik 

explosieven om explosief te vernietigen.  

Dezelfde rede van Den Helder wordt door grotere schepen gebruikt voor allerlei oefeningen, passages 

en transits van en naar open zee, alsmede ook om periodes ten anker te liggen om diverse 

oefeningen ten behoeve van opwerken en bestendigen uit te voeren. Vooral als het weer het niet 

toestaat om sommige activiteiten buitengaats uit te voeren, wordt de rede van Den Helder, inclusief 

het Texelstroom en de Wierbalg, gebruikt. 

 

MOGELIJKE EFFECTEN 

- Verzuring (scheepvaart) 

- Vermesting (scheepvaart) 

- Verontreiniging (scheepvaart) 

- Geluid (motoren, sonar) 

- Licht 

- Optische verstoring (waaronder rookontwikkeling) 

- Mechanische verstoring (golfslag, opwoelen zand, vertroebeling water) 

 

VOORTOETS VAREN 

 

In de voortoets wordt op grond van verspreidingsgegevens (van typen en soorten met een verwachte 

negatieve doelrealisatie) bepaald of een type of soort overlap heeft met het gebied waarin de militaire 

activiteiten voorkomen. Wanneer een overlap aan de orde is wordt  op basis van de effectenindicator 

van LNV een inschatting gemaakt van de gevoeligheid voor de mogelijk optredende 

verstoringsfactoren. Naar de nadere effectenanalyse (NEA) gaan de volgende typen en soorten door: 

- soorten met een verwachte negatieve doelrealisatie,  

- waarbij een overlap in tijd en ruimte plaatsvindt met de militaire activiteiten en 

- die gevoelig zijn voor mogelijk optredende verstorende factoren.  

Uitzonderingen zijn die combinaties van soorten enmogelijk verstorende factoren waarbij op voorhand 

duidelijk is dat deze geen invloed hebben op het al dan niet behalen van een instandhoudingsdoel. 

 

Tabel 25 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding niet overlapt 

met varen in ruimte en tijd. 

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen doel met 

huidig gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

H1110_B Permanent overstroomde zandbanken (getijdengebied) o nee 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o nee 

A138 Strandplevier b  wn nee 

A062 Toppereend o nee 



Bureau Meervelt Voortoets militaire activiteiten in Waddenzee en Noordzeekustzone 

 

Pagina 33333333 van 59595959 
 

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen doel met 

huidig gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

A132 Kluut o nee 

 

Tabel 26 De habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding wel overlapt 

met varen in ruimte en tijd en effecten niet zijn uit te sluiten.  

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone Behalen doel met 

huidig gebruik 

Overlap in 

ruimte en tijd 

A063 Eider o ja 

A65 Zwarte Zee-eend jan wn ja 

A137 Bontbekplevier b wn ja 

A130 Scholekster o ja 

A143 Kanoet wn ja 

A177 Dwergmeeuw apr/mei o ja 

 

Tabel 27 Gevoeligheid volgens de effectenindicator voor mogelijk optredende effecten van varen van de 

habitattypen en soorten met een negatieve doelrealisatie waarvan de verspreiding overlapt met varen in ruimte en 

tijd 

Code Doelomschrijving voor 

Noordzeekustzone 

Geluid Licht Optische 

verstoring 

Mechanische 

verstoring 

A063 Eider ng g ng ? 

A65 Zwarte Zee-eend jan ng g g ? 

A130 Scholekster ng g g ? 

A137 Bontbekplevier b g g g ? 

A143 Kanoet ng g g ? 

A177 Dwergmeeuw apr/mei ng g g ? 

Nvt: niet van toepassing, ng: niet gevoelig, g: gevoelig, zg: zeer gevoelig, ?: onbekend. 

 

Verstoring door varen in de vaargeulen is mogelijk op foeragerende vogels in open water. De 

verstoring die uitgaat van varende schepen is niet groot. De verstoring is per definitie kortdurend en er 

treedt gewenning op omdat vogels de ervaring hebben dat er geen bedreiging uitgaat van een varend 

schip. Een schip dat voor anker gaat veroorzaakt een langer durende verstoring waarbij de mate van 

verstoring waarschijnlijk groter is omdat de onvoorspelbaarheid van de activiteiten groter is vooral als 

dit nabij zandplaten gebeurt die gebruikt worden door overtijende vogels. Voor de kust zijn in de winter 

grotere aantalen Dwergmeeuwen en Zwarte zee-eenden  aanwezig. Deze soorten kunnen verstoord 

worden door langsvarende en voor anker liggende schepen evt. ook door de activiteiten die rondom 

het voor anker liggende schip uitgevoerd worden. 

 

Verzuring, vermesting en verontreiniging: Door schepen treden deze verstoringsfactoren op. Het is 

echter niet mogelijk een onderscheid te maken in de bijdrage aan de totale emissie door militaire 

vaartuigen en andere vaartuigen. Om die reden wordt een effecteninschatting voor deze factoren hier 

buiten beschouwing gelaten. In de voortoets bestaand gebruik Waddenzee (Jonker en Menken, 2008) 

is hierover het volgende opgenomen: ‘Verontreiniging Scheepvaart kan via antifoulingmiddelen en 

kleine olielekkages verontreiniging van het water veroorzaken. De veerdiensten zijn voorzien van 

grijswatertanks die bij aankomst in de veerhaven automatisch worden aangesloten op het riool. In 

verhouding zal dit geen grote verstoring betekenen ten aanzien van de natuurdoelen’. 

 

Geluid: Alleen van Bontbekplevier (b) is gevoeligheid voor geluid bekend. Effecten door geluid van 

scheepvaart op broedende Bontbekplevieren kunnen echter buiten beschouwing gelaten worden door 

de afstand van de schepen tot de broedplaatsen en het aanwezige omgevingsgeluid (golfslag, wind). 

 

Licht: Alle voorkomende vogelsoorten zijn gevoelig voor de effecten van licht. 
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Optische verstoring: Met uitzondering van de Eider zijn alle vogelsoorten gevoelig voor optische 

verstoring. Zoals hierboven al aangegeven kan er mate van gewenning optreden. 

 

Mechanische verstoring: Van de (vogel)soorten is de gevoeligheid voor deze verstoringsfactor 

onbekend. 

 

Conclusie: varen gaat door naar de nadere effectenanalyse, wegens mogelijke effecten op in open 

water foeragerende vogels  door licht en optische verstoring. De gevoeligheid voor mechanische 

effecten door varen dient nader in beeld gebracht te worden. 
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SSSSAMENVATTINGENAMENVATTINGENAMENVATTINGENAMENVATTINGEN    
 

SAMENVATTING WADDENZEE 

Tabel 28 Mogelijk optredende verstoringsfactoren bij militaire activiteiten in de Waddenzee 
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Tabel 29 Overzichtstabel eindresultaat voortoets Waddenzee 

Code Doelomschrijving voor Waddenzee 
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H1110A/B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

wn    

H1140A/B Slik- en zandplaten (getijdengebied) o    

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ww    

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) ww    

H1320 Slijkgrasvelden ww    

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) wn    

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) o    

H2110 Embryonale duinen ww    

H2120 Witte duinen ww    

H2130A *Grijze duinen (kalkrijk) wn    

H2130B *Grijze duinen (kalkarm) wn    

H2160 Duindoornstruwelen ww    

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o    

HRsrt      

H1014 Nauwe korfslak ww    

H1095 Zeeprik ww    
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Code Doelomschrijving voor Waddenzee 
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H1099 Rivierprik ww    

H1103 Fint ww    

H1364 Grijze zeehond ww    

H1365 Gewone zeehond ww    

Brv      

A034 Lepelaar w    

A063 Eider n x   

A081 Bruine Kiekendief ww    

A082 Blauwe Kiekendief o    

A132 Kluut n x   

A137 Bontbekplevier wn x   

A138 Strandplevier n x   

A183 Kl Mantelmeeuw w    

A191 Grote stern o    

A193 Visdief n x   

A194 Noordse Stern wn x   

A195 Dwergstern w    

A222 Velduil o    

Niet-brv      

A005 Fuut o x x  

A017 Aalscholver o x x  

A034 Lepelaar w    

A037 Kleine Zwaan w    

A039b Toendrarietgans ww    

A043 Grauwe Gans w    

A045 Brandgans w    

A046 Rotgans ww    

A048 Bergeend ww    

A050 Smient ww    

A051 Krakeend w    

A052 Wintertaling wn x x  

A053 Wilde eend o x x  

A054 Pijlstaart ww    

A056 Slobeend o x x  

A062 Toppereend o    

A063 Eider wn x x  

A067 Brilduiker o x   

A069 Middelste Zaagbek ww    

A070 Grote Zaagbek o x   

A103 Slechtvalk ww    

A130 Scholekster o x   
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Code Doelomschrijving voor Waddenzee 
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A132 Kluut ww x   

A137 Bontbekplevier w    

A140 Goudplevier o x   

A141 Zilverplevier w    

A142 Kievit ww    

A143 Kanoet o x   

A144 Drieteenstrandloper w    

A147 Krombekstrandloper ww    

A149 Bonte strandloper ww    

A156 Grutto ww    

A157 Rosse grutto w    

A160 Wulp w    

A161 Zwarte ruiter o x   

A162 Tureluur ww    

A164 Groenpootruiter ww    

A169 Steenloper ww x   

A197 Zwarte Stern ww    

 

 
 
x Activiteit heeft overlap in ruimte en tijd met het doel en effect op doelrealisatie is niet uit te 

sluiten 

 Activiteit heeft overlap in ruimte en tijd met  het doel maar effect op doelrealisatie is 

onwaarschijnlijk 

 Activiteit heeft geen overlap in ruimte en tijd met het doel 

w Wel 

ww Waarschijnlijk wel 

wn Waarschijnlijk niet 

n Niet 

o Onduidelijk 
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SAMENVATTING NOORDZEE 

 

Tabel 30 Mogelijk optredende verstoringsfactoren bij militaire activiteiten in de Noordzee 
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Tabel 31 Overzichtstabel eindresultaat voortoets Noordzeekustzone 

 
Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone 
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H1110_B Permanent overstroomde zandbanken 

(getijdengebied) 

o   

H1140_B Slik- en zandplaten  ww   

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) ww   

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) ww   

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) ww   

H2110 Embryonale duinen ww   

H2120 Witte duinen ww   

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) o   

HRsrt     

H1095 Zeeprik ww   

H1099 Rivierprik ww   

H1103 Fint ww   

H1351 Bruinvis    

H1364 Grijze zeehond ww   

H1365 Gewone zeehond ww   

Brv     



Bureau Meervelt Voortoets militaire activiteiten in Waddenzee en Noordzeekustzone 

 

Pagina 39393939 van 59595959 
 

Code Doelomschrijving voor Noordzeekustzone 
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A195 Dwergstern ww   

A137 Bontbekplevier wn x  

A138 Strandplevier wn   

Niet-brv     

A001 Roodkeelduiker ww   

A002  Parelduiker ww   

A017 Aalscholver ww   

A048 Bergeend ww   

A062 Toppereend o   

A063 Eider o x x 

A65 Zwarte Zee-eend wn x x 

A130 Scholekster o x x 

A132 Kluut o   

A137 Bontbekplevier ww   

A141 Zilverplevier ww   

A143 Kanoet wn x x 

A144 Drieteenstrandloper w   

A149 Bonte strandloper w   

A157 Rosse grutto ww   

A160 Wulp ww   

A169 Steenloper ww   

A177 Dwergmeeuw o x x 

A191  Grote stern ww   

A194 Noordse Stern ww   

 

 
x Activiteit heeft overlap in ruimte en tijd met het doel en effect op doelrealisatie is niet uit te 

sluiten 

 Activiteit heeft overlap in ruimte en tijd met  het doel maar effect op doelrealisatie is 

onwaarschijnlijk 

 Activiteit heeft geen overlap in ruimte en tijd met het doel 

w Wel 

ww Waarschijnlijk wel 

wn Waarschijnlijk niet 

n Niet 

o Onduidelijk 
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BIJLAGE 2 ESSENTIETABEL N2000 GEBIED WADDENZEE 
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BIJLAGE 3 EFFECTENINDICATOR - WADDENZEE 

 

Wat is de effectenindicator? 

De effectenindicator ‘natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren’ is een hulpmiddel voor initiatiefnemers, 

vergunningverleners en planmakers die te maken krijgen met activiteiten in of nabij natura 2000-gebieden. de natura 2000-

gebieden worden ook wel vogel- en habitatrichtlijngebieden genoemd. de effectenindicator is een instrument waarmee 

mogelijke schadelijke effecten ten gevolge van de activiteit en plannen kunnen worden verkend. de effectenindicator geeft u 

informatie over de gevoeligheid van soorten en habitattypen voor de meest voorkomende storende factoren. deze informatie is 

generiek: om vast te stellen of een activiteit in praktijk schadelijk is moet vervolgonderzoek plaats vinden. 

 
Toelichting op de storingsfactoren 

1 Oppervlakteverlies 

Kenmerk: afname beschikbaar oppervlak leefgebied soorten en/of habitattypen.  

Interactie andere factoren: verlies van oppervlakte leidt tot verkleining en in sommige gevallen ook tot versnippering van het 

leefgebied (zie aldaar). Een kleiner gebied heeft bovendien meer te leiden van randinvloeden: vaak is de kwaliteit van het 

leefmilieu aan de rand minder goed dan in het centrum van het gebied. Op deze manier leidt verlies oppervlakte mogelijk ook tot 

een grotere gevoeligheid voor bijvoorbeeld verdroging, verzuring of vermesting.  

Werking: door afname van het beschikbare oppervlak neemt ook het aantal individuen van een soort af. Om duurzaam te 

kunnen voortbestaan moet elke soort uit een minimum aantal individuen bestaan; bij diersoorten wordt meestal van een 

minimum aantal paartjes (reproductieve eenheden) gesproken. Wanneer een populatie te klein wordt neemt de kans op 

uitsterven toe, zeker als deze populatie geen onderdeel uitmaakt van een samenhangend netwerk van leefgebieden. Bij een 

populatie die uit te weinig individuen bestaat, neemt ook de kans op inteelt toe en dus de genetische variatie af. Hierdoor wordt 

een populatie kwetsbaar voor veranderingen tengevolge van bijvoorbeeld predatie, extreme seizoensinvloeden of ziekten. Ook 

habitattypen kennen een ondergrens voor een duurzame oppervlakte. 

2 Versnippering 

Kenmerk: van versnippering is sprake bij het uiteenvallen van het leefgebied van soorten.  

Interactie andere factoren: treedt op ten gevolge van verlies leefgebied of verandering in abiotische condities van het 

leefgebied. Kan leiden tot verandering in populatiedynamiek.  

Gevolg: als het leefgebied niet meer voldoende groot is voor een populatie, of individuen van één populatie kunnen de 

verschillende leefgebieden niet meer bereiken, neemt de duurzaamheid van de populatie af. Een gevolg kan zijn een 

verandering op in de soortensamenstelling en het ecosysteem. Soorten zijn in verschillende mate gevoelig voor de 

versnippering van hun leefgebied. Het meest gevoelig zijn soorten met een gering verspreidingsvermogen, soorten die zich over 

de grond bewegen en soorten met een grote oppervlaktebehoefte. Versnippering door barrières zoals wegen en spoorlijnen 

leidt mogelijk ook tot sterfte van individuen en kan zo effect hebben op de populatiesamenstelling. Bij versnippering moet men 

altijd goed rekening houden met het schaalniveau van het populatienetwerk. 

3 Verzuring 

Kenmerk: Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door bijvoorbeeld 

fabrieken en (vracht)auto's. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxide (NOx), ammoniak (NH3) en 

vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht en leiden aldus tot het 

zuurder worden van het biotische milieu. De belangrijkste bronnen van verzurende stoffen zijn de landbouw, het verkeer en de 

industrie.  

Interactie andere factoren: De effecten van verzurende stoffen zijn niet altijd te scheiden van die van vermestende stoffen, 

omdat een deel van de verzurende stoffen ook vermestend werkt (aanvoer van stikstof).  

Gevolg: Verzuring leidt tot een directe of indirecte afname van de buffercapaciteit (het neutralisatievermogen) van bodem of 

water. Op termijn resulteert dit proces in een daling van de zuurgraad. Hierdoor zullen voor verzuring gevoelige soorten 

verdwijnen, wat kan resulteren in een verandering van het habitattype en daarmee mogelijk het verdwijnen van typische 

(dier)soorten. 

4 Vermesting 

Kenmerk: Vermesting is de 'verrijking' van ecosystemen met name stikstof en fosfaat. Het kan gaan om aanvoer door de lucht 

(droge en natte neerslag van ammoniak en stikstofoxiden) of nitraat- en fosfaataanvoer door het oppervlaktewater.  

Interactie andere factoren: stoffen die leiden tot vermesting kunnen ook leiden tot verzuring. Vermesting (en verzuring) kunnen 
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op hun beurt leiden tot verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater.  

Gevolg: De groei in veel natuurlijke landecosystemen zoals bossen, vennen en heidevelden worden gelimiteerd door de 

beschikbaarheid van stikstof. Het gevolg van stikstof depositie is dat deze extra stikstof extra groei geeft. Daarbij is de 

beschikbaarheid van stikstof bepalend voor de concurrentieverhoudingen tussen de plantensoorten. Als de stikstofdepositie 

boven een bepaald kritisch niveau komt, neemt een beperkt aantal plantensoorten sterk toe ten koste van meerdere andere. 

Hierdoor neemt de biodiversiteit af. 

5 Verzoeting 

Kenmerk: Verzoeting treedt op als het chloridegehalte in het water afneemt, en niet meer geschikt is voor de beoogde zoute of 

brakke natuurtypen.  

Interactie andere factoren: verzoeting treedt meestal op tengevolge van vernatting of, zoals in het Delta-gebied, door het 

afsluiten van zee-armen. In (voormalig) brakke of zoute wateren leidt verzoeting tot vermesting.  

Gevolg: Het steeds zoeter worden van bijv. het Oostvoornse meer heeft gevolgen voor de flora en fauna in het meer. Bepaalde 

soorten zullen verdwijnen terwijl nieuwe soorten zich zullen vestigen. Door de verzoeting zal de brakwatervegetatie verdwijnen. 

Dit heeft tot gevolg dat door het afsterven van algen en wieren een verslechtering van de waterkwaliteit kan optreden. Verder 

kan door verzoeting de gevoeligheid voor eutrofiëring sterk toenemen. Naast verandering van vegetatie zal bij een verdere 

verzoeting ook de macrofauna- en visstandsamenstelling veranderen. 

6 Verzilting 

Kenmerk: Verzilting betreft de ophoping van oplosbare zouten (kalium, natrium, magnesium, calcium) in bodems en wateren. In 

wateren komt verzilting over het gehele spectrum tussen zoet (<200 mg Cl/l) en zeer zout (> 30.000 mg Cl/l) voor en is dus niet 

beperkt tot zoet en brak water. 

Interactie andere factoren: Verzilting van bodems treedt vaak op tengevolge van verdroging.  

Gevolg: Als gevolg van verzilting verandert de zoet-zout gradiënt en dit heeft gevolgen voor de grondwaterkwaliteit en dus de 

bodemvruchtbaarheid. Dit werk weer door in randvoorwaarden voor aanwezige plant- en diersoorten en leidt uiteindelijk tot een 

verandering in de soortensamenstelling. 

7 Verontreiniging 

Kenmerk: Er is sprake van verontreiniging als er verhoogde concentraties van stoffen in een gebied voorkomen, welke stoffen 

onder natuurlijke omstandigheden niet of in zeer lage concentraties aanwezig zijn. Bij verontreiniging is sprake van een zeer 

brede groep van ecosysteem/gebiedsvreemde stoffen: organische verbindingen, zware metalen, schadelijke stoffen die 

ontstaan door verbranding of productieprocessen, straling (radioactief en niet radioactief), geneesmiddelen, endocrien 

werkende stoffen etc. Deze stoffen werken in op de bodem, grondwater, lucht.  

Interactie andere factoren: geen directe interactie met andere factoren. Wel kan verontreiniging als gevolg van andere facoren 

optreden. 

Gevolg: Vrijwel alle soorten en habitattypen reageren op verontreiniging. De ecologische effecten uiten zich in het verdwijnen 

van soorten en/of het beïnvloeden van gevoelige ecologische processen. Deze beïnvloeding kan direct plaatsvinden maar ook 

indirect via een opeenvolging van ecologische interacties. Bovendien kan verontreiniging zich pas vele jaren/decennia later 

manifesteren. De gevolgen van verontreiniging zijn divers en complex. In het algemeen kan gesteld worden dat aquatische 

habitattypen en soorten gevoeliger zijn dan terrestrische systemen. Ook geldt dat soorten in de top van de voedselpiramide, als 

gevolg van accumulatie, van verontreinigingen gevoeliger zijn. Echter, afhankelijk van de concentratie en duur van de 

verontreiniging zijn alle habitattypen en soorten gevoelig en kan verontreiniging leiden tot verandering van de 

soortensamenstelling. 

8 Verdroging 

Kenmerk: Verdroging uit zich in lagere grondwaterstanden en/of afnemende kwel. De actuele grondwaterstand is zo lager dan 

de gewenste/benodigde grondwaterstand.  

Interactie andere factoren: verdroging kan tevens leiden tot verzilting. Door verdroging neemt ook de doorluchting van de 

bodem toe waardoor meer organisch materiaal wordt afgebroken. Op deze wijze leidt verdroging tevens tot vermesting. Er zijn 

ook gebieden waar verdroging kan optreden zonder dat de grondwaterstand in de ondiepe bodem daalt. Het gaat daarbij om 

gebieden waar van oudsher grondwater omhoogkomt. Dit water heet kwelwater. Kwelwater is water dat elders in de bodem is 

geïnfiltreerd en dat naar het laagste punt in het landschap stroomt. Kwelwater heeft dikwijls een bijzondere samenstelling: het is 

rijk aan ijzer en calcium, arm aan voedingsstoffen en niet zuur, maar gebufferd. Schade aan de natuur die veroorzaakt wordt 

door een afname of het verdwijnen van kwelwater en het vervangen van dit type water met gebiedsvreemd water, noemen we 

ook verdroging.  

Gevolg: de verandering in grondwaterstand en soms ook kwaliteit van het grondwater leidt tot een verandering in de 

soortensamenstelling en op lange termijn van het habitattype. 
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9 Vernatting 

Kenmerk: Vernatting manifesteert zich in hogere grondwaterstanden en/of toenemende kwel veroorzaakt door menselijk 

handelen.  

Interactie andere factoren: vernatting kan leiden tot verzoeting en verandering van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld als gevolg van 

inlaat van gebiedsvreemd water.  

Gevolg: Vernatting is een storende factor voor vegetatietypen en soorten die van nature onder drogere omstandigheden 

voorkomen. Vernatting grijpt in op de bodem- of watercondities. Bij verdergaande vernatting kan een gebied ongeschikt worden 

voor planten en dieren en zo leiden tot een verandering in de soortensamenstelling en uiteindelijk het habitattype. 

10 Verandering stroomsnelheid 

Kenmerk: Verandering van stroomsnelheid van beken en rivieren kan optreden door menselijke ingrepen zoals plaatsen van 

stuwen, kanaliseren of weer laten meanderen.  

Interactie andere factoren: geen?  

Gevolg: Verschillen in stroomsnelheid (langzaam of snel) en dimensies (van bovenloop tot riviertje) leiden tot duidelijke 

verschillen in levensgemeenschappen en kenmerkende soorten hiervan. Door verandering in stroomsnelheid verdwijnen 

kenmerkende soorten en levensgemeenschappen. 

11 Verandering overstromingsfrequentie 

Kenmerk: De duur en/of frequentie van de overstroming van beken en rivieren verandert door menselijke activiteiten.  

Interactie met andere factoren: overstromingen zijn van invloed op de vochttoestand, de zuurgraad, de voedselrijkdom en het 

zoutgehalte van een gebied.  

Gevolg: Voor een voedselarme vegetatie bijvoorbeeld leidt een toenemende overstroming met voedselrijk water tot vermesting: 

verrijking van de bodem en daardoor verruiging van de vegetatie. Bij boezemlanden die regelmatig worden overstroomd leidt 

een afname van de overstromingsfrequentie tot verzuring van de bodem, waardoor basenminnende plantensoorten kunnen 

verdwijnen. Langdurige overstroming kan leiden tot zuurstofgebrek in de wortels van planten waardoor planten kunnen 

afsterven. Uiteindelijk grijpt een verandering in de overstromingsdynamiek zo in op de soortensamenstelling. 

12 Verandering dynamiek substraat 

Kenmerk: er treedt een verandering op in de bodemdichtheid of bodemsamenstelling van terrestrische of aquatische systemen, 

bijvoorbeeld door aanslibbing of verstuiving.  

Interactie andere factoren: verandering overstromingsdynamiek, verandering mechanische effecten  

Gevolg: Verandering van dynamiek van het substraat kan leiden tot verandering van de abiotische randvoorwaarden waardoor 

levensgemeenschappen kunnen veranderen. Dynamiek van het substraat is bijvoorbeeld van belang voor droge 

pioniervegetaties in de duinen en stuifzanden, of voor mosselbanken in de Waddenzee. 

13 Verstoring door geluid 

Kenmerk: verstoring door onnatuurlijke geluidsbronnen; permanent zoals geluid wegverkeer danwel tijdelijk zoals 

geluidsbelasting bij evenementen. Geluid is een hoorbare trilling, gekenmerkt door geluidsdruk en frequentie. 

Interactie andere factoren: Treedt vaak samen met visuele verstoring op door bijv. vlieg- en autoverkeer, manifestaties etc.  

Gevolg: Logischerwijs zijn alleen diersoorten gevoelig voor direct effecten van geluid. Geluid sec is een belangrijke factor in de 

verstoring van fauna. De verstoring door geluid wordt beïnvloed door het achtergrondgeluid en de duur, frequentie en sterkte 

van de geluidsbron zelf. Geluidsbelasting kan leiden tot stress en/of vluchtgedrag van individuen. Dit kan vervolgens weer 

leiden tot het verlaten van het leefgebied of bijvoorbeeld een afname van het reproductieproces. In bepaalde gevallen kan ook 

gewenning optreden, in het bijzonder bij continu geluid. Voor zeezoogdieren en vogels is in bepaalde gevallen deze dosis-effect 

relatie goed gekwantificeerd. 

14 Verstoring door licht 

Kenmerk: verstoring door kunstmatige lichtbronnen, zoals licht uit woonwijken en industrieterreinen, glastuinbouw etc.  

Interactie andere factoren: geen?  

Gevolg: Kunstmatige verlichting van de nachtelijke omgeving kan tot verstoring van het normale gedrag van soorten leiden. 

Naar mogelijke effecten is nog vrij weinig onderzoek gedaan. Veel kennis gaat daarom nog niet verder dan het kwalitatief 

signaleren van risico’s. Met name schemer- en nachtactieve dieren kunnen last hebben van verstoring door licht, doordat zij 

juist aangetrokken worden of verdreven door de lichtbron. Hierdoor raakt bijvoorbeeld hun ritme ontregeld of verlichte delen van 

het leefgebied worden vermeden. 

15 Verstoring door trilling 

Kenmerk: Er is sprake van trillingen in bodem en water als dergelijke trillingen door menselijke activiteiten veroorzaakt worden, 

zoals bij boren, heien, draaien van rotorbladen etc.  

Interactie andere factoren: kan vooral samen optreden met verstoring door geluid  
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Gevolg: Trilling kan leiden tot verstoring van het natuurlijke gedrag van soorten. Individuen kunnen tijdelijk of permanent 

verdreven worden uit hun leefgebied. Over het daadwerkelijke effect van trilling is nog zeer weinig bekend. Naar het effect op 

zeezoogdieren is wel onderzoek verricht. 

16 Optische verstoring 

Kenmerk: optische verstoring betreft verstoring door de aanwezigheid en/of beweging van mensen dan wel voorwerpen die niet 

thuishoren in het natuurlijke systeem.  

Interactie andere factoren: treedt vaak samen op met verstoring door geluid (in geval van recreatie) of trilling en licht (in geval 

van voertuigen, schepen).  

Gevolg: optische verstoring leidt vooral tot vluchtgedrag van dieren. De soort reageert bijvoorbeeld op beweging omdat een 

potentiële vijand wordt verwacht. Andersom kan optische verstoring juist ook het uitzicht van soorten beperken waardoor zij 

potentiële vijanden niet zien naderen. De daadwerkelijke effecten zijn zeer soortspecifiek en hangen van de schuwheid van de 

soort en de mate waarin gewenning optreedt. Bovendien kunnen de effecten afhankelijk zijn van de periode van de 

levenscyclus van de soort: in de broedtijd zijn soorten over het algemeen schuwer en dus gevoeliger voor optische verstoring. 

17 Verstoring door mechanische effecten 

Kenmerk: Onder mechanische effecten vallen verstoring door betreding, golfslag, luchtwervelingen etc. die optreden ten 

gevolge van menselijke activiteiten. De oorzaken en gevolgen zijn bij deze storende factor zeer divers.  

Interactie andere factoren: verstoring kan samenvallen met verstoring door geluid, licht en trilling.  

Gevolg: deze storende factor kan leiden tot een verandering van het habitattype en/of verstoring of het doden van fauna-

individuen. Bij habitattypen treedt de verstoring/verandering vaak op ten gevolge van recreatie of bijvoorbeeld militaire 

activiteiten. Het effect is zeer afhankelijk van de kwetsbaarheid (gevoeligheid) van het habitattype. Waterrecreatie en 

scheepvaart leiden tot golfslag, hetgeen effect kan hebben op de oeverbegroeiing en waterfauna. Luchtwervelingen van 

bijvoorbeeld windmolens kunnen leiden tot vogelsterfte. 

18 Verandering in populatiedynamiek 

Kenmerk: De storende factor verandering in populatiedynamiek treedt op indien er een direct effect is van een activiteit op de 

populatie-opbouw en/of populatiegrootte. Er wordt hier vooral gedoeld of de situatie waneer er sprake van sterfte van individuen 

door wegverkeer, windmolens, of door jacht of visserij.  

Interactie andere factoren: veel storende factoren leiden op hun beurt – dus indirect - tot een verandering in populatiedynamiek. 

Deze storende factor zit namelijk aan het einde van de effectketen  

Gevolg: bewuste, menselijke ingrepen op populatieniveau kunnen leiden tot directe problemen en problemen in de toekomst. 

Een verandering in populatieomvang is een direct effect. Een verandering in populatie-opbouw (verandering van de verhouding 

sterfte-reproductie) leidt in de toekomst tot effecten. Zowel minder organismen (een kleinere populatie) en zeker een 

verandering in samenstelling van de populatie (bijv. meer oude dieren) kunnen leiden tot een verandering in de geboorte/sterfte 

ratio. En daarmee kan er iets veranderen in de populatiedynamiek (het gedrag in de tijd). Dit kan uiteindelijk leiden tot het 

(tijdelijk) verdwijnen van soorten, waardoor het evenwicht van het ecosysteem verschuift. De gevoeligheid is sterk afhankelijk 

van diverse populatiekenmerken zoals de generatietijd van een soort en de huidige grootte van populaties. Vooralsnog zijn alle 

soorten als ‘gevoelig’ gescoord. 

19 Bewuste verandering soortensamenstelling 

Kenmerk: Er is sprake van bewust ingrijpen in de natuur door herintroductie van soorten, introductie van exoten, uitzetten van 

vis, inzaaien van genetisch gemodificeerde organismen etc.  

Interactie andere factoren: heeft met name direct invloed op de factor ‘verandering in populatiedynamiek’.  

Gevolg: Er treedt concurrentie op in voedselbeschikbaarheid, nestgelegenheid etc. Deze concurrentie kan leiden tot het 

verdringen (opvullen van de niche) van de oorspronkelijke soorten. Ook kunnen soorten verdwijnen door predatie van de 

geïntroduceerde soort. Hierdoor kunnen relaties binnen het ecosysteem worden verstoord. 
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BIJLAGE 4 EFFECTENINDICATOR – NOORDZEEKUSTZONE 
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BIJLAGE 5 ECO-KAARTEN RWS 

 

 

Deze kaarten zijn nu nog niet bijgevoegd vanwege de omvang van de bestanden. Hieronder een 
voorbeeld van een eco-kaart (Fuut). 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Bureau Meervelt Voortoets militaire activiteiten in Waddenzee en Noordzeekustzone 

 

Pagina 52525252 van 59595959 
 

BIJLAGE 6 CONCLUSIES BESTAAND GEBRUIK BREEZANDDIJK  

Uit: bestaand gebruik breezanddijk, toetsing natura 2000, drs. A.j.a. (adrie) van hooff en drs. F. (frank) 

aarts, 27 januari 2010, TAUW bv. 

 

Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 7 Conclusies bestaand feitelijk gebruik:7 Conclusies bestaand feitelijk gebruik:7 Conclusies bestaand feitelijk gebruik:7 Conclusies bestaand feitelijk gebruik:    
GemiddeldGemiddeldGemiddeldGemiddeld    24 schietdagen per jaar24 schietdagen per jaar24 schietdagen per jaar24 schietdagen per jaar    

    
ConConConConclusiesclusiesclusiesclusies    

· Effecten van gemiddeld 24 schietdagen per jaar van Breezanddijk beperken zich tot 

verstoring door geluid in de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee 

· In het Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn alleen voor de kwalificerende vogelsoorten 
kuifeend, tafeleend en topper treden zijn effecten door geluidsverstoring te verwachten 

· In het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn alleen voor de kwalificerende vogelsoort topper 
effecten door geluidsverstoring te verwachten 

· De belangrijkste maanden voor de kuifeend, tafeleend en topper zijn december, januari en 

februari. Als in deze periode de schietdagen worden geconcentreerd (i.p.v. over het jaar 

verspreid), is een significant effect niet met zekerheid uit te sluiten 
· Gelet op bovenstaande kunnen twee conclusies worden getrokken: 

1. Bij 24 schietdagen verspreid over het jaar (gemiddeld 2 dagen per maand) is sprake is 
van een zeer lokale en tijdelijke verstoring. In dit geval treedt met zekerheid geen 

significante verstoring op van de kuifeend, tafeleend en topper. Voor deze soorten 

bestaat bovendien voldoende geschikt alternatief leefgebied binnen de Natura 2000- 

gebieden om tijdens de verstoring naar uit te wijken 
2. Bij een concentratie van de schietdagen in de periode van december tot en met februari 

zijn significante effecten op deze soorten niet met zekerheid uit te sluiten 
· Bestaand feitelijk gebruik in Beheerplan Natura 2000 

In de periode maart tot november kan het bestaand feitelijk gebruik van Breezanddijk zonder 

aanvullende maatregelen worden opgenomen in de beheerplannen voor IJsselmeer en 

Waddenzee. Een eventuele vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet 
1998 is niet aan de orde. Indien meer dan 24 schietdagen in de periode december tot en met 

februari worden uitgevoerd is dit niet zonder meer mogelijk. In overleg met het Bevoegd 
Gezag moet worden bepaald of in dat geval een vergunning of aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

 

Toelichting conclusiesToelichting conclusiesToelichting conclusiesToelichting conclusies    
Op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens, met name telgegevens, is een negatief 

effect als gevolg van geluid door de schietoefeningen op kwalificerende vogelsoorten van het 
IJsselmeer en de Waddenzee niet aangetoond. Een structurele afname van het aantal 

exemplaren in de loop van de jaren of op specifieke momenten op schietdagen is niet 

vastgesteld. 

Op basis van positieve trends, de beperkte gevoeligheid van soorten en de aard en omvang van 
de effecten van het gebruik door Defensie, valt voor een groot aantal van de kwalificerende 

vogelsoorten het optreden van negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling uit te 
sluiten. 

Effecten zijn in dit geval zodanig lokaal en tijdelijk van aard dat effecten op behoud en/of 

ontwikkeling van de soort op populatieniveau voor beide Natura 2000-gebieden met zekerheid 

zijn uitgesloten. 
Voor tafeleend en kuifeend geldt dat sprake is van negatieve trends maar het relatieve belang 

van het gebied binnen de verstoringszone is zo beperkt, dat lokale en tijdelijke 
verstoringseffecten geen wezenlijk effect veroorzaken. Voor deze soorten kan een tijdelijke 

verstoring tot gevolg hebben dat zij tijdelijk uitwijken naar andere geschikte delen van de Natura 

2000-gebieden, met name in het IJsselmeer. Hiervoor bestaat voldoende geschikt alternatief 
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leefgebied in de directe omgeving. De effecten van het gebruik door Defensie zijn geen oorzaak 

van de bestaande negatieve trend. 
Voor de topper is evenmin aannemelijk dat de negatieve trend wordt veroorzaakt door het gebruik 

door Defensie. Voor de topper geldt dat in tegenstelling tot tafeleend en kuifeend het gebied 

binnen de verstoringszone van relatief groter belang is, waardoor de kans op het optreden van 

negatieve effecten wordt vergroot. Echter de tijdelijke verstoring (gemiddeld 24 schietdagen 
verspreid over het jaar) is door de aanwezigheid van voldoende geschikt alternatief leefgebied in 

de omgeving met zekerheid niet significant. Een effect kan alleen optreden in de periode 
december tot en met februari omdat de soort alleen in dat deel van het jaar in grote aantallen 

binnen de verstoringszone voorkomt. 

De belangrijkste maanden voor de kuifeend, tafeleend en topper zijn december, januari en 

februari. In deze maanden zijn de soorten in de grootste aantallen in de Natura 2000-gebieden 
aanwezig (zie bijlage 2). Als de schietdagen niet over het jaar verspreid worden uitgevoerd maar 

worden geconcentreerd in deze drie maanden, is een significant effect niet met zekerheid uit te 
sluiten. In plaats van gemiddeld 2 schietdagen per maand is dan sprake van gemiddeld 8 

schietdagen per maand, in de voor de soorten belangrijkste drie maanden. 

 

Conclusies bestaand vergund gebruik: 80Conclusies bestaand vergund gebruik: 80Conclusies bestaand vergund gebruik: 80Conclusies bestaand vergund gebruik: 80    
schietdagenschietdagenschietdagenschietdagen    

Op basis van de toetsing van het bestaand feitelijk gebruik (24 schietdagen per jaar) is een 
aanvullende toets van het vergunde gebruik (80 schietdagen) van Breezanddijk uitgevoerd. Uit 

deze aanvullende toetsing zijn de volgende conclusies te trekken. 

· Effecten van 80 schietdagen per jaar van Breezanddijk beperken zich tot verstoring door 

geluid in de Natura 2000-gebieden IJsselmeer en Waddenzee 
· In het Natura 2000-gebied IJsselmeer zijn alleen voor de kwalificerende vogelsoorten 

kuifeend en topper treden zijn effecten door geluidsverstoring te verwachten 
· In het Natura 2000-gebied Waddenzee zijn alleen voor de kwalificerende vogelsoort topper 

effecten door geluidsverstoring te verwachten 

· Indien 80 schietdagen verspreid over het jaar worden uitgevoerd vinden gemiddeld 7 

schietdagen per maand plaats. De belangrijkste maanden voor de kuifeend en topper zijn 
december, januari en februari. In deze maanden zijn de soorten in de grootste aantallen in de 

Natura 2000-gebieden aanwezig (zie bijlage 2). Er is dan sprake van gemiddeld 7 
schietdagen per maand, in de voor de soorten belangrijkste drie maanden. Zonder 

mitigerende maatregelen is een significant effect dan niet met zekerheid uit te sluiten 

· De volgende mitigerende maatregelen garanderen dat een significant effect niet optreedt: 

- Maximaal 60 schietdagen per jaar (in plaats van de vergunde 80 schietdagen) 
- In de periode december tot maart geen schietdagen inplannen tenzij dit noodzakelijk is 

- Indien het noodzakelijk is in deze periode schietoefeningen uit te voeren, te streven naar 
5 schietdagen per maand. 

· Door deze maatregelen wordt gegarandeerd dat in de meeste jaren in de belangrijke periode 

van december tot en met februari niet tot sporadisch schietdagen plaatsvinden. Vanwege het 

sporadische optreden van verstoring in de voor de relevante vogelsoorten belangrijke periode 
kan een significant effect met zekerheid worden uitgesloten 

· Bestaand vergund gebruik in Beheerplan Natura 2000 
Met bovenstaande aanpassingen kan het bestaande vergunde gebruik van Breezanddijk in 

de beheerplannen worden opgenomen. Een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet is dan niet nodig. 
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BIJLAGE 7 CONCLUSIES BESTAAND GEBRUIK SCHIETTERREIN MARNEWAARD  
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