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Conclusies uit vier jaar onderzoek naar vliegtuigverstoring van 
Scholeksters (Haematopus ostralegus) op Vlieland

Henk-Jan van der Kolk, Bruno J. Ens, Eelke Jongejans, Magali Frauendorf, Andrew 
M. Allen, Hans de Kroon & Martijn van de Pol

Elk jaar maken miljoenen vogels gebruik van de Waddenzee om er te broeden, te overwinteren, of 
om op te vetten tijdens de trekperiode. Tegelijkertijd is de Waddenzee een hotspot voor toerisme 
en andere menselijke activiteiten. Het gevolg is dat vogels vaak verstoord worden, waardoor ze 
onnodig energie verspillen en kostbare tijd verliezen. Er is in de Waddenzee dus duidelijk een conflict 
tussen het openstellen van dit prachtige natuurgebied voor menselijke activiteiten enerzijds en het 
welzijn van vogels anderzijds. Tijdens vierjarig onderzoek naar verstoring zijn de effecten van 
vliegtuigen en andere verstoringsbronnen gedetailleerd in kaart gebracht voor de Scholekster, een 
soort die in Nederland de laatste decennia sterk achteruit gaat. Dit artikel geeft een samenvattend 
overzicht van de belangrijkste resultaten.

Verstoring van vogels
Van nature hebben vogels te maken met roofvogels 
en andere predatoren, waarvoor ze moeten 
opvliegen om te voorkomen dat ze gepredeerd 
worden. Tegenwoordig zorgen ook tal van menselijke 
activiteiten ervoor dat vogels verstoord raken en 
opvliegen. Hoewel menselijke activiteiten vaak 
geen direct gevaar voor vogels vormen, zien vogels 
mensen wel als potentieel gevaar. Verstoring van 
vogels is daardoor onvermijdelijk op plekken waar 
mensen en vogels samenkomen. In de Waddenzee 
is verstoring extra duidelijk zichtbaar, omdat 
grote aantallen vogels tegelijkertijd verstoord 

Figuur 1. Twee Scholeksters op de Vliehors. De linkervogel is voorzien van kleurringen en een GPS-zender. Vliehors 8 juni 2017 (foto 
Henk-Jan van der Kolk).

kunnen raken, waarna ze soms lang in de lucht 
blijven rondvliegen. Veelvoorkomende menselijke 
verstoringsbronnen zijn wandelaars (al dan niet 
met honden), fietsers, auto’s, boten en vliegtuigen. 
Er is wereldwijd relatief veel onderzoek gedaan 
naar verstoring door wandelaars (Livezey et al. 
2016), maar nog maar weinig naar de effecten van 
boten en vliegtuigen. Vooral vliegtuigen kunnen 
potentieel een groot effect hebben, omdat vogels 
ze kunnen aanzien voor roofvogels en omdat 
vliegtuigen grote afstanden kunnen overbruggen 
en over natuurgebieden kunnen vliegen die vanaf 
het land onbereikbaar zijn.
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Figuur 2. Een groep Scholeksters op de Vliehors tijdens hoogwater. Op de achtergrond staat een antenne waarmee de data van de 
GPS-trackers werden gedownload. Vliehors 31 maart 2017 (foto Henk-Jan van der Kolk).

kustgebieden, landbouwgebieden en steeds vaker 
ook in stedelijke gebieden. In de winterperiode 
(augustus tot en met februari) verblijven de 
Scholeksters in de Zeeuwse Delta en in de Waddenzee 
en worden de Nederlandse broedvogels vergezeld 
door Scandinavische soortgenoten, waardoor er dan 
ongeveer 180.000 vogels in Nederland verblijven 
(Sovon 2018). 

De Scholekster is als doelsoort gekozen voor deze 
verstoringsstudie, omdat er in het verleden al 
veel demografisch en ecologisch onderzoek naar 
deze soort gedaan is. Dankzij onderzoek in zowel 
Nederlandse als Britse estuaria weten we veel over 
de broedecologie, het foerageergedrag en over 
hoe individuen variëren in dominantie en welke 
foerageertechnieken ze gebruiken. Hierdoor is het 
mogelijk om computermodellen te maken, waarmee 
het broedsucces en de overleving van Scholeksters 
geschat kunnen worden en waarmee uiteindelijk 
ook de effecten van verstoring op overleving 
doorgerekend kunnen worden. Van de meeste andere 
vogelsoorten is er (nog) niet voldoende bekend 
over hun energetica en foerageergedrag om dit te 
kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk om de 
effecten van verstoring specifiek voor Scholeksters 
te onderzoeken, omdat de aantallen Scholeksters 
de laatste decennia sterk achteruit zijn gegaan. 
Verstoring in de winter, wanneer de meeste vogels in 
de Zeeuwse Delta of in de Waddenzee verblijven, is 

Verstoring is niet onschuldig, maar kan veel negatieve 
effecten hebben op vogels. Tijdens het broedseizoen 
kan verstoring zorgen voor een lager broedsucces, 
doordat vogels vaak hun nest of jongen moeten 
verlaten. Buiten het broedseizoen zijn de gevolgen 
van verstoring in grofweg drie categorieën in te delen. 
Ten eerste zorgt verstoring ervoor dat vogels onnodig 
energie verspillen, doordat ze moeten opvliegen. Ten 
tweede verliezen vogels door verstoring kostbare tijd, 
die ze hadden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld 
te foerageren. Ten derde kunnen vogels verstoorde 
gebieden gaan vermijden, waardoor het leefgebied en 
mogelijk ook de draagkracht van een gebied kleiner 
wordt. Al deze effecten van verstoring kunnen ervoor 
zorgen dat de conditie van vogels achteruitgaat, wat 
uiteindelijk kan resulteren in een lagere overleving 
en lagere aantallen vogels. Verstoring hoeft niet per 
se te leiden tot een verslechtering van de conditie: 
als het mooi weer is en als er voldoende voedsel 
aanwezig is, kunnen vogels de energieverspilling 
compenseren door op een later moment wat extra te 
foerageren en daarmee hun conditie op peil houden. 

Focus op Scholeksters
Tijdens een vierjarig promotieonderzoek tussen 2016 
en 2020 (Van der Kolk 2021) zijn de effecten van 
verstoring op Scholeksters in detail onderzocht op 
de Vliehors (westen van Vlieland), een belangrijk 
overwinteringsgebied voor wadvogels. In Nederland 
broeden er ongeveer 40.000 paar Scholeksters in 
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één van de factoren die mogelijk bijdraagt aan deze 
achteruitgang.

Onderzoek op de Vliehors
Het onderzoek is uitgevoerd op de Vliehors, een 
dynamische zandplaat die zich uitstrekt over een 
lengte van ongeveer 10 km en de westelijke helft 
van het eiland Vlieland vormt. Tienduizenden vogels 
verblijven jaarlijks op de Vliehors op doortrek of om 
er te overwinteren (figuur 2). Een groot deel van het 
gebied is in 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog, 
in gebruik genomen als militair oefenterrein (de 
“Cornfield range”; figuur 3). Sinds het begin is het 
gebied in gebruik als oefenterrein van de luchtmacht, 
maar tussen 1955 en 2004 werd het ook gebruikt 
door de landmacht en werd er ook met onder meer 
tanks geschoten. 

Tijdens het onderzoek is er onderscheid gemaakt 
tussen vijf typen vliegtuigactiviteiten (figuur 4): 
kleine burgervliegtuigen, straaljagers, straaljagers 
die explosieve bommen gooien, helikopters en 
transportvliegtuigen. Kleine burgervliegtuigen, 
meestal afkomstig van Texel airport, vliegen over 
de Vliehors wanneer de luchtmacht geen oefeningen 
uitvoert (in het weekend en op rustige momenten 
doordeweeks). De luchtmacht oefent doordeweeks 
bijna dagelijks met straaljagers en ongeveer één 
keer in de twee weken met helikopters. Gedurende 
een beperkt aantal dagen in de winter worden door 
straaljagers explosieve bommen afgeworpen. Grote 
transportvliegtuigen oefenen gemiddeld slechts drie 
keer per jaar op de Vliehors.

De effecten van vliegtuigverstoring zijn onderzocht 
door een combinatie van veldobservaties, 
het uitrusten van vogels met GPS-zenders en 
modelsimulaties op computers. In 2017-2019 zijn 
veldobservaties gedaan op hoogwatervluchtplaatsen 
op de Vliehors (figuur 3), waarbij verstoringsbronnen 
en verstoringen van Scholeksters en daarnaast ook 
van Wulpen, Rosse grutto’s en meeuwen (gemengde 
groepen met Kokmeeuwen, Zilvermeeuwen 
en Kleine mantelmeeuwen), genoteerd zijn. 
De gedragsveranderingen van Scholeksters na 
verstoringen zijn daarnaast in detail onderzocht 
met behulp van GPS-zenders. In 2016-2018 zijn 
er op de Vliehors 102 Scholeksters met UvA-BiTS 
GPS-trackers uitgerust (Bouten et al. 2013). De 
GPS data zijn gebruikt om nauwkeurig de effecten 
van verschillende vliegtuigtypen op Scholeksters te 
schatten. De verstoringskans en verplaatsingsafstand 
na verstoring zijn hierbij berekend als functie van de 
horizontale afstand waarop een vliegtuig langs vliegt. 
Ook is onderzoek gedaan naar tijdbudgetten van 
Scholeksters, in het bijzonder hoe lang een individu 
foerageert en de effecten van verstoring hierop. 
Tenslotte is gemodelleerd hoe winteroverleving 
van Scholeksters afhangt van verstoring, 
weersomstandigheden en voedselaanbod. Dit is 
gedaan met een Individual Based Model, waarbij 
individuele Scholeksters gemodelleerd worden die in 
een gesimuleerde omgeving moeten foerageren om 
te overleven. De omgevingsbeschrijving in het model 
bestaat uit wadplaten en mosselbanken die voedsel 
bevatten. Weer, waterstanden en voedselsituatie 
worden gesimuleerd op basis van gemeten 
waarden op weerstations (KNMI), getijdestations 
(Rijkswaterstaat) en jaarlijkse monitoring van 
schelpdierbestanden (Wageningen Marine Research 
& Royal Netherlands Institute for Sea Research 
NIOZ). Het uiteindelijke doel was dus om te bepalen 
wat de effecten van verstoring zijn op de overleving 
van Scholeksters in de winter en de meest effectieve 
mitigerende maatregelen te identificeren.

Verstoringsimpact op hoogwatervlucht-
plaatsen 
Er zijn vijf hoogwatervluchtplaatsen geobserveerd 
in het studiegebied (figuur 3): drie op de 

Figuur 3. Kaart van de westelijke Waddenzee en detailkaart 
van de Vliehors waarop de doelen van de luchtmacht en 
de vijf geobserveerde hoogwatervluchtplaatsen (HVP) zijn 
aangegeven. De kaart laat zien welk deel van de Vliehors onder 
water staat bij waterstanden van 40 cm, 80 cm en 120 cm NAP. 
VH = Volharding, WV = Westerse Veld, TD = Tankdoelen, NP = 
Nulpunt, KP = Kroonpolders. Figuur overgenomen uit Van der 
Kolk et al. (2020a).

Figuur 4. De vier typen vliegtuigen waarvan het effect op 
vogels is onderzocht. Voor straaljagers is er een aparte 
categorie onderscheiden voor straaljagers die explosieve 
bommen afwierpen.
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Vliehors, waar de vogels voornamelijk te maken 
hebben met verstoring van vliegtuigen en twee 
hoogwatervluchtplaatsen elders (Volharding in het 
noorden van Texel en Westerse Veld nabij Oost-
Vlieland) waar vogels voornamelijk door wandelaars 
verstoord worden. Op de Vliehors werden Rosse 
grutto’s, Wulpen, Scholeksters en meeuwen 
respectievelijk 1,09, 0,37, 0,24 en 0,24 keer per uur 
verstoord tijdens de hoogwaterperiode (figuur 5; Van 
der Kolk et al. 2020a). 53-68% van alle verstoringen 
werd veroorzaakt door roofvogels of hadden een 
onbekende oorzaak, waarvan we aannamen dat ze 
meestal door onopgemerkte roofvogels veroorzaakt 
werden. Op de Vliehors werd 25-38% (variërend 
tussen soorten) van de verstoringen veroorzaakt 
door straaljagers, helikopters en transportvliegtuigen 
tijdens oefeningen van de luchtmacht. 

Scholeksters op de hoogwatervluchtplaatsen in 
het oefengebied ervaren niet meer verstoring 
dan Scholeksters op hoogwatervluchtplaatsen die 
beïnvloed worden door recreatieve verstoring. De 
verstoringsfrequenties op de hoogwatervluchtplaatsen 
Volharding op Texel en Westerse Veld op Vlieland 
zijn gelijk aan of iets hoger dan op de Vliehors. Op 
deze hoogwatervluchtplaatsen zijn verstoringen door 
vliegtuigen zeldzaam, maar vindt er vaker verstoring 
plaats door wandelaars. Verstoring door wandelaars, 

auto’s en fietsers gebeurt zelden op de Vliehors. 
De Vliehors is doordeweeks niet toegankelijk voor 
recreanten en wanneer het gebied in het weekend 
wel open is, moeten wandelaars eerst meerdere 
kilometers door het zand lopen voordat ze de 
hoogwatervluchtplaatsen bereiken. Auto’s rijden 
op de Vliehors meestal over het Noordzeestrand 
en nauwelijks aan de Waddenzeekant, waardoor 
ze vrijwel nooit de hoogwatervluchtplaatsen van 
Scholeksters verstoren.

Om bovenstaande resultaten verder in perspectief te 
zetten is berekend hoeveel energie vogels dagelijks 
verspillen aan het opvliegen voor verstoringen tijdens 
hoogwater (Linssen et al. 2019, Van der Kolk et al. 
2020a). Tijdens een gemiddelde hoogwaterperiode 
van 6 uur zorgt verstoring op de Vliehors voor een 
verspilling in dagelijkse energetische kosten van 
0,93-1,41% voor Rosse grutto’s (waarvan 0,16-
0,57% wordt veroorzaakt door oefeningen van de 
luchtmacht), 0,46-0,59% voor Wulpen (0,15-0,26% 
door luchtmacht), 0,22-0,44% voor Scholeksters 
(0,09-0,28% door luchtmacht) en 0,09-0,16% voor 
meeuwen (0,02-0,08% door luchtmacht). De invloed 
van de luchtmacht is op de Vliehors het laagst bij 
de Kroonpolders (ver weg van de range) en groter 
bij het ‘Nulpunt’ en de tankdoelen (figuur 3). Op 
basis van eerdere berekeningen in modelstudies 
(Goss-Custard et al. 2006) kan gesteld worden 
dat de geobserveerde energetische kosten voor 
Scholeksters laag zijn en onder de grens waarop er 
in gemiddelde winters een negatief effect zou zijn op 
de overleving. Rosse grutto’s maken grotere kosten 
door verstoring en voor deze soort zijn negatieve 
effecten op de overleving niet uitgesloten.

Dat Rosse grutto’s wel en Scholeksters niet gevoelig 
zijn voor vliegtuigverstoring is in de periode 1980-
1984 ook vastgesteld op de Noordsvaarder op 
Terschelling, een gebied dat destijds eveneens in 
gebruik was als militair oefenterrein (Smit & Visser 
1993). Het is wel opvallend dat Rosse grutto’s 
vaker opvliegen voor vliegtuigen dan Wulpen en 
Scholeksters. De verschillen in gevoeligheid tussen 
soorten is namelijk anders voor verstoring door 
wandelaars. Wulpen vliegen duidelijk eerder op voor 
wandelaars dan Rosse grutto’s en Scholeksters. 
Rosse grutto’s vliegen zelfs later op wanneer ze 
benaderd worden door wandelaars dan Scholeksters 
(Collop et al. 2016). Hoe gevoelig vogelsoorten zijn 
voor verstoring hangt dus af van het type verstoring. 
Mogelijk zijn Rosse grutto’s banger voor vliegtuigen 
omdat ze gevoeliger zijn om gepredeerd te worden 
door Slechtvalken in vergelijking met Wulpen en 
Scholeksters, die allebei groter zijn en minder vaak 
gepredeerd worden. Als steltlopers vliegtuigen 
aanzien voor roofvogels, kan dat verklaren waarom 
kleinere soorten sterker reageren dan grotere 
soorten.

Verschillen tussen vliegtuigtypen
Sommige vliegtuigen verstoren meer dan andere. Voor 

Figuur 5. Verstoringsfrequenties voor vier verschillende 
vogelsoorten (Rosse grutto’s, Wulpen, Scholeksters en 
meeuwen) op vijf hoogwatervluchtplaatsen (zie figuur 3 
voor locaties van hoogwatervluchtplaatsen). Natuurlijke 
verstoringen zijn verstoringen door roofvogels of die met 
onbekende oorzaak. Straaljagers is inclusief verstoringen door 
explosieve bommen. Figuur overgenomen uit Van der Kolk et 
al. (2020a).
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Figuur 6. Effect van vijf verschillende vliegtuigactiviteiten op 
vliegafstanden van Scholeksters na verstoring (Van der Kolk et 
al., 2020b). 

Figuur 7. Een grote groep Scholeksters op de Vliehors is in paniek door een laagvliegende McDonnell Douglas KDC-10-transportvliegtuig 
(geflankeerd door twee straaljagers) afkomstig van de Texel Airshow op 4 augustus 2018 (foto Henk-Jan van der Kolk).

Scholeksters is in detail het effect van verschillende 
vliegtuigtypen onderzocht met behulp van GPS-
trackers (Van der Kolk et al. 2020b). Met een effect 
wordt hier het opvliegen en de daaruit volgende 
verplaatsing bedoeld. Niet zichtbare effecten, stress 
en verhoogde hartslag, zijn niet gemeten. Kleine 

burgervliegtuigjes hebben nauwelijks zichtbaar effect 
zolang ze op minimaal 450 meter hoogte vliegen (figuur 
6), de wettelijk voorgeschreven minimale vlieghoogte 
waar rond Vlieland meer dan 80% van de vliegtuigjes 
zich aan houdt. Ook straaljagers hebben nauwelijks 
merkbaar effect. Voor zowel burgervliegtuigen als 
straaljagers geldt dat ze natuurlijk wel eens voor 
verstoring zorgen, maar dit is incidenteel, zeker gelet 
op het grote aantal vliegbewegingen. Straaljagers 
die explosieve bommen gooien hebben wel een groot 
effect door de inslag van de bom. Dit zorgt ervoor 
dat Scholeksters in de omtrek van 3-4 kilometer 
verstoord worden, waardoor vogels uitwijken naar 
het wad naast de Kroonpolders of naar de westpunt 
van de Vliehors. Helikopters blijven vaak lang en 
laag in het gebied rondvliegen en zorgen daardoor 
ook voor verstoring, waarbij Scholeksters ook enkele 
kilometers uitwijken. Transportvliegtuigen zorgen 
voor verreweg de hevigste verstoringen waardoor de 
meeste Scholeksters de Vliehors verlaten en uitwijken 
naar andere eilanden (figuur 7 en 8; zie ook visuele 
animatie in de online Supporting Information Van der 
Kolk et al. 2020b).

Er is een relatie tussen de verstoringsimpact en 
de frequentie waarop de vliegtuigen voorkomen: 
de zeldzaamste vliegtuigen zorgen voor de meeste 
verstoring. Een analyse waarbij observaties van 
meerdere locaties samengevoegd zijn, suggereert 
dat de frequentie waarmee vliegtuigen over een 
gebied vliegen inderdaad een goede voorspeller 
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is van de verstoringskans. Wanneer voor 
verschillen in frequentie gecorrigeerd wordt blijken 
helikopters en transportvliegtuigen echter nog 
steeds meer verstorend te zijn dan straaljagers 
en burgervliegtuigen (hoofdstuk 4 in Van der Kolk 
2021). Dat de verstoringskans afneemt naarmate 
vliegtuigen vaker overvliegen kan op twee manieren 
verklaard worden: (1) er treedt gewenning op en 
vogels reageren in de loop van de tijd steeds minder 
op verstoringsbronnen of (2) vogels die gevoelig 
zijn voor verstoring verlaten het gebied, de vogels 
die niet gevoelig zijn blijven en daardoor is de 
geobserveerde respons lager. Scenario 2 heeft een 
grotere impact op de populatie, maar in het veld is het 

vrijwel onmogelijk vast te stellen welke van de twee 
mechanismen ervoor zorgt dat de aanwezige vogels 
minder reageren op algemenere verstoringsbronnen.

Meer verstoring bij hogere waterstanden
Scholeksters, meeuwen en voor een deel ook Wulpen 
reageren nauwelijks op straaljagers, het vliegtuigtype 
dat het meest frequent op de Vliehors aanwezig is. 
De kans dat vogels opvliegen voor straaljagers wordt 
wel groter wanneer de waterstand hoger is (figuur 
9; Van der Kolk et al. 2020a). Dit komt doordat bij 
hogere waterstanden een groter deel van de Vliehors 
onder water loopt en de vogels geen andere keuze 
hebben dan dichter bij de doelen van de luchtmacht te 
overtijen. De verstoringskans van straaljagers neemt 
vooral toe wanneer de waterstand boven 80cm NAP 
komt, omdat het wad ten zuiden van de Kroonpolders 
dan overstroomt. Op die plek zitten veel vogels die 
dan naar het westen moeten vliegen en dichter bij de 
vliegroutes van straaljagers komen te overtijen. Het 
uitstellen van oefeningen die gepland waren bij een 
waterstand boven 80cm NAP naar andere dagen met 
een waterstand van 50cm NAP zou vooral voor Rosse 
grutto’s een significante vermindering in energetische 
kosten teweegbrengen. De energetische kosten door 
oefeningen van de luchtmacht zouden met 35% 
afnemen. Voor Wulpen zou dit 22% zijn, maar voor 
Scholeksters (6%) en Meeuwen (5%) heeft deze 
potentiële maatregel duidelijk minder effect. Omdat 
Scholeksters en Wulpen sowieso al weinig verstoord 
worden is de absolute winst voor deze soorten erg 
klein. 

Het belang van individuele variatie
Niet alle Scholeksters zijn hetzelfde. Uit eerder 
onderzoek is al bekend dat Scholeksters sterk 
variëren in prooikeuze, foerageertechniek en 
dominantie (Stillman et al. 2000). Het is waarschijnlijk 
dat sommige vogels ook meer gevoelig zijn voor 
verstoring dan andere. Dit is bij vogels aangetoond 
voor Holenuilen in Argentinië, waarbij individuen 
sterk van elkaar verschillen in wanneer ze opvliegen 
voor wandelaars (Carrete & Tella 2013). Doordat alle 
Scholeksters al weinig op verstoring reageren, konden 
we niet onderzoeken hoeveel variatie er tussen 
Scholeksters onderling is in hun verstoringsreactie. 
Door het gebruik van GPS trackers ontdekten we 
wel dat Scholeksters erg verschillen in hoelang ze 
per laagwaterperiode foerageren (Van der Kolk et al. 
2020c) en dat ook dit gevolgen kan hebben voor hun 
verstoringsgevoeligheid (Van der Kolk et al. 2021). 
Sommige vogels zijn erg efficiënt of foerageren op de 
meest voedselrijke locaties en hoeven maar vier uur 
per laagwaterperiode te foerageren. Andere individuen 
zijn waarschijnlijk minder efficiënt en hebben zes uur 
per laagwaterperiode nodig. Bij grote verstoringen, 
bijvoorbeeld die van transportvliegtuigen, verliezen 
juist de minder efficiënte vogels de meeste 
foerageertijd. De vogels die wel efficiënt zijn, 
kunnen zelfs in getijen met verstoring hun normale 
foerageertijd halen. Dit betekent dat vogels die minder 
efficiënt zijn het meeste last hebben van verstoring en 

Figuur 8. GPS-tracks van tien gezenderde Scholeksters op de 
Vliehors op twee aaneengesloten dagen zonder oefeningen, 
met straaljageroefeningen, met helikopteroefeningen of 
met oefenende transportvliegtuigen. Elke grafiek toont voor 
een tijdsduur van twee dagen de tracks van dezelfde tien 
Scholeksters in tijdstappen van tien minuten.

Figuur 9. De kans dat een overvliegende straaljager op de 
Vliehors voor verstoring zorgt (Scholeksters, Rosse grutto’s, 
Wulpen en meeuwen gecombineerd) in relatie tot de 
waterhoogte. Figuur overgenomen uit Van der Kolk et al. 
(2020a). 
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bij hoge verstoringsdruk het eerste het loodje zullen 
leggen. De minder efficiënte vogels zijn de vogels die 
onder normale omstandigheden al moeite hebben om 
voldoende voedsel binnen te krijgen. Dit concept is 
belangrijk om mee te nemen bij het doorrekenen van 
verstoring op populatieniveau: als verstoring geen 
effect heeft op een gemiddelde Scholekster, wil dat 
niet zeggen dat het ook geen effect heeft op de minst 
efficiënte en zwakste individuen in een populatie. 
Vaak zijn dat de jonge vogels die nog weinig ervaring 
hebben en niet dominant zijn.

Meestal geen effect van vliegtuigverstoring 
op overleving
Het is duidelijk dat verstoring een nadelig effect heeft 
op het gedrag en de energetische uitgaven van een 
vogel. Voor regelgeving in de Waddenzee is het echter 
belangrijk om na te gaan of deze effecten zorgen voor 
een verhoogde sterfte van Scholeksters in de winter. 
Omdat de Scholekster een langlevende soort is en de 
jaarlijkse sterfte laag is (ongeveer 10%; Allen et al. 
2019), is het erg lastig om effecten van verstoring 
op overleving direct in het veld vast te stellen, 
doordat het doorgaans niet duidelijk is waardoor een 
vogel is doodgegaan. Er is in dit onderzoek daarom 
een simulatiemodel gebruikt om de effecten van 
verstoring op sterfte door te rekenen (hoofdstuk 10 
in Van der Kolk 2021). In het computermodel wordt 
rekening gehouden met het weer, het beschikbare 
voedsel en de individuele variatie van Scholeksters. 
Het model simuleert alle Scholeksters die op 
Vlieland overwinteren en volgt ze door de winter 
heen, waarbij vogels dood kunnen gaan als ze niet 
voldoende eten binnen krijgen en uithongeren. Het 
model is een doorontwikkeling van twee modellen 
die eerder voor vergelijkbare doelen zijn gebruikt om 
o.a. de impact van schelpdiervisserij op wadvogels te 
bepalen: WEBTICS (Rappoldt et al. 2004) en MORPH 
(Stillman 2008). Door uitkomsten van scenario’s met 
en zonder vliegtuigverstoring te vergelijken krijgen 

we een schatting van de impact van verstoring op 
de Scholeksterpopulatie. Uit deze simulaties blijkt 
dat de sterfte van Scholeksters in de meeste winters 
niet hoger is door verstoring van vliegtuigen (figuur 
10). Wel zorgt verstoring ervoor dat Scholeksters 
gemiddeld iets langer moeten foerageren. Dit is ook 
te verwachten, omdat Scholeksters door verstoring 
energie verspillen en daardoor ook meer moeten 
eten. In de winters die gesimuleerd zijn (2008-
2014) waren de omstandigheden goed genoeg en 
hadden de gesimuleerde Scholeksters voldoende tijd 
om voor de kosten van verstoring te compenseren. 
Alleen in de zeldzame winters waarbij lange perioden 
met streng winterweer samenvallen met een lage 
voedselbeschikbaarheid kan verstoring voor extra 
sterfte zorgen. 
 
Aanbevelingen voor vermindering van 
impact van verstoring
Hoewel de huidige vliegoefeningen in de meeste 
winters waarschijnlijk niet leiden tot extra sterfte 
van Scholeksters, is het toch belangrijk om waar 
en wanneer mogelijk verstoring te beperken. In het 
algemeen is het belangrijk dat menselijke activiteiten 
zo min mogelijk planten en dieren beïnvloeden, zelfs 
al zijn er geen directe consequenties voor populaties. 
Op de Vliehors is het ook belangrijk om verstoring 
te minimaliseren om de kans op extra sterfte door 
verstoring in strenge winters te minimaliseren en 
bovendien helpen maatregelen ook om verstoring 
te beperken voor andere soorten dan Scholeksters. 
Het is gebleken dat de Scholekster een relatief 
ongevoelige soort is en mogelijk hebben andere 
soorten een hogere kans op verhoogde sterfte door 
verstoring. Naar aanleiding van het onderzoek doen 
wij daarom de volgende aanbevelingen om verstoring 
nu en in de toekomst te minimaliseren:

1. Vermijd vliegtuigoefeningen met hoge 
waterstanden, omdat de kans dat verstoring 
optreedt dan hoger is. Bij hetzelfde aantal 
oefeningen is de verstoring flink minder wanneer 
er geen oefeningen zijn bij waterstanden hoger dan 
80cm NAP. Springtijen kunnen lang van tevoren al 
voorspeld worden. Lastiger is het om rekening te 
houden met verhoogde waterstanden door harde 
westenwind, omdat dit pas ongeveer twee dagen 
van tevoren met enige nauwkeurigheid voorspeld 
kan worden. 

2. Vermijd oefeningen met transportvliegtuigen 
zoveel mogelijk omdat deze zeer verstorend 
zijn, en dit is extra belangrijk gedurende voor 
Scholeksters moeilijke perioden (tijdens strenge 
kou aan het einde van de winter).

3. Het is belangrijk dat de Vliehors moeilijk 
toegankelijk blijft voor recreanten. De 
verstoringsdruk op de Vliehors is nu relatief 
laag, omdat er behalve vliegtuigen nauwelijks 
andere menselijke verstoringsbronnen aanwezig 
zijn. Om deze situatie in stand te houden is het 

Figuur 10. Gesimuleerde extra wintersterfte en extra 
foerageertijd door vliegtuigverstoring voor Scholeksters 
op Vlieland voor de winters 2008-2014 (winter 2008 is van 
september 2008 tot half maart 2009). Foutbalken geven de 
standaardfout van de uitkomsten van 50 simulaties weer. 
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belangrijk dat de Vliehors doordeweeks gesloten 
en in het weekend moeilijk toegankelijk blijft voor 
recreanten. De aanwezigheid van de kazerne 
zorgt er nu voor dat het gebied lastig bereikbaar 
is, wat gunstig is voor vogels. In het weekend 
lopen meestal alleen enkele fervente wandelaars 
de Vliehors op.

4. Start vervolgonderzoek naar andere, 
potentieel meer verstoringsgevoelige 
vogelsoorten. Er zijn hiervoor voldoende 
ideeën en onderzoeksmogelijkheden. Als 
eerste kan door middel van veldobservaties de 
aanwezigheid van en verstoringsdruk op kleine 
soorten wadvogels (bijvoorbeeld Kanoet en 
Bonte strandloper) worden onderzocht. Kleine 
soorten zijn nog nauwelijks onderzocht, maar 
zijn mogelijk gevoeliger voor verstoringen vanuit 
de lucht dan de grotere steltlopers zoals Wulp 
en Scholekster. Gestandaardiseerde tellingen 
en het in kaart brengen van verspreiding van 
vogels voor en na oefeningen op de Vliehors 
kan ook veel inzicht geven in de mate waarin 
en afstand waarop verstoring zich voordoet. 
Als tweede kunnen radiozendersystemen 
zoals WATLAS (Piersma et al. 2014) ingezet 
worden om kleinere steltlopers automatisch te 
tracken, waardoor de effecten van verstoring op 
eenzelfde gedetailleerde wijze onderzocht kunnen 
worden als nu voor Scholeksters gedaan is. Ook 
radarbeelden van opvliegende vogels zouden 
gebruikt kunnen worden om verstoringen in 
detail vast te leggen. Als derde is het belangrijk 
om ook voor andere soorten de gevolgen van 
verstoring voor wintersterfte te onderzoeken met 
simulatiemodellen. Gedetailleerde voedselkaarten 
voor allerlei verschillende wadvogels zijn al 
beschikbaar (Rappoldt et al. 2019) en kunnen als 
basis dienen voor simulatiemodellen voor andere 
vogelsoorten dan Scholeksters. 

5. Maak een plan voor de monitoring van 
verstoringseffecten. Radar en veldobservaties 
kunnen ingezet worden om de verstoringsdruk 
te blijven monitoren en regels aan te passen 
wanneer blijkt dat er te veel verstoring optreedt. 
Dit is ook belangrijk met het oog op eventuele 
veranderingen in de oefeningen, zoals het vliegen 
met een nieuw type straaljagers, het vliegen met 
drones en het verleggen van schietdoelen. Dit 
soort nieuwe situaties hebben mogelijk andere 
effecten op de vogels. 

De effecten van verstoring zijn veelzijdig
Als er iets duidelijk geworden is na vier jaar onderzoek, 
is het dat de effecten van verstoring veelzijdig 
zijn. Vogels kunnen op allerlei directe en indirecte 
manieren op verstoring reageren. Grote zichtbare 
effecten in het veld hoeven niet per se te leiden tot 
extra sterfte en vice versa. Het onderzoek heeft dan 
ook zijn beperkingen. De Scholekster is diepgaand 
onderzocht, maar andere soorten die meer gevoelig 

zijn voor verstoring zijn maar in beperkte mate 
onderzocht. Verder is het in het algemeen belangrijk 
om te beseffen dat niet zichtbare reacties en effecten 
(bijvoorbeeld stress) zeer moeilijk te onderzoeken 
zijn, wat niet betekent dat ze er niet zijn.

Er wordt al zeventig jaar door defensie geoefend op 
de Vliehors en het is dan ook goed mogelijk dat vogels 
gewend zijn geraakt aan de vliegtuigen. Een andere 
verklaring voor de beperkte effecten op Scholeksters 
is dat de meest gevoelige vogels het gebied 
vermijden en alleen de vogels die tolerant zijn van de 
Vliehors gebruik maken. Hoewel dit niet in detail is 
onderzocht, zijn er twee aanwijzingen die erop duiden 
dat de Vliehors niet door Scholeksters gemeden 
wordt. Als eerste is de Vliehors het enige gebied in 
de Waddenzee waar het aantal Scholeksters in de 
winter toeneemt, terwijl in het grootste deel van de 
Waddenzee het aantal overwinterende Scholeksters 
afneemt (Hornman et al. 2019). Ten tweede blijkt 
uit modelsimulaties dat er in werkelijkheid meer 
Scholeksters overtijen op de Vliehors dan wat het 
simulatiemodel voorspelt op basis van een verdeling 
gebaseerd op het beschikbare voedsel. Dit zijn allebei 
indicaties dat Scholeksters in ieder geval niet in grote 
mate de Vliehors vermijden. 

Een ander aandachtspunt is dat de aanwezigheid van 
verstoringsbronnen op een locatie niet altijd hetzelfde 
effect op vogels heeft, maar dat dit afhangt van de 
tijd van de dag (bijvoorbeeld verstoring overdag of 
’s nachts), tijd ten opzichte van het getij (verstoring 
tijdens hoogwater of tijdens laagwater) en seizoen 
(verstoring in of buiten het broedseizoen). Voor de 
situatie op de Vliehors lijkt het in eerste instantie 
logisch om aan te nemen dat verstoring tijdens 
hoogwater (als de vogels in groepen relatief dichtbij 
de doelen van de luchtmacht zitten) en tijdens het 
broedseizoen het grootste negatieve effect op vogels 
heeft. Of dit daadwerkelijk ook zo is, is echter maar 
de vraag. Weliswaar zitten vogels tijdens laagwater 
verder weg van de luchtmachtrange, en is de kans 
op verstoring daardoor kleiner, maar als er een 
verstoring plaatsvindt, dan heeft dat potentieel een 
groter effect. Vogels die tijdens laagwater verstoord 
worden verspillen niet alleen energie, maar verliezen 
ook foerageertijd. Tijdens hoogwater kunnen de 
vogels toch al niet foerageren. Het is wel duidelijk 
dat het beter is om met ‘laag hoogwater’ (of: vroeg 
of laat tijdens de hoogwaterperiode) te oefenen dan 
met ‘hoog hoogwater’. Wat betreft het jaargetijde 
zijn er tijdens elk seizoen andere (kwetsbare) 
soorten aanwezig. Tijdens het broedseizoen moet 
verstoring van broedende vogels zoveel mogelijk 
voorkomen worden, maar aan de andere kant is 
het aantal broedende vogels op de Vliehors relatief 
klein vergeleken met de grote aantallen trekvogels 
die buiten het broedseizoen aanwezig zijn. Het 
einde van de winter is daarnaast voor veel vogels 
de moeilijkste periode om te overleven; dit kan een 
argument zijn om juist aan het einde van de winter 
verstoring zoveel mogelijk te beperken. Het in kaart 
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brengen van de aanwezige aantallen broedvogels en 
niet-broedvogels door het jaar heen tijdens zowel 
laagwater als hoogwater (in relatie tot de afstand tot 
het schietterrein) kan meer duidelijkheid verschaffen 
omtrent wanneer verstoring het meeste effect heeft. 
Alleen door een zo objectief mogelijk beeld te krijgen 
van de aanwezige aantallen van zoveel mogelijk 
vogelsoorten onder verschillende omstandigheden 
kan een inschatting worden gemaakt van het effect 
van verstoring op vogels. Dit vereist het in kaart 
brengen van vogels door middel van (hoog- en 
laagwater)tellingen, radar en andere methoden, en 
vervolgens het met modellen doorrekenen van de 
effecten op broedsucces en overleving.
 
Conclusies
Scholeksters worden nauwelijks verstoord door 
kleine burgervliegtuigen en straaljagers, maar 
wel door explosies van afgeworpen bommen en 
helikopters en er treedt vooral grote verstoring op bij 
het overvliegen van transportvliegtuigen. Omdat de 
meest verstorende vliegtuigen ook zeldzaam zijn, is de 
gemiddelde verstoringsdruk laag en zorgt verstoring 
in de meeste winters niet voor verhoogde sterfte. 
Het is wel belangrijk om vliegtuigverstoring waar het 
kan te beperken (omdat dit ook andere gevoeliger 
vogelsoorten helpt) en om in de toekomst kritisch de 
effecten van vliegtuigverstoring te blijven monitoren. 
Wat betreft de Scholekster zijn er waarschijnlijk zowel 
in de zomer als in de winter verschillende factoren 
die cumulatief werken op de achteruitgang van de 
populatie. Het onderzoek hiernaar zal de komende 
tijd doorgaan. Vliegtuigverstoring speelt daarbij geen 

of een zeer geringe rol en is geen belangrijke factor 
die de achteruitgang van Scholeksters kan verklaren. 
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Figuur 11. Hoewel vliegtuigoefeningen zeker voor verstoring zorgen, vermindert de aanwezigheid van de militaire basis ook de 
toegankelijkheid voor recreanten. Wandelaars, fietsers en auto’s zorgen op de Vliehors dan ook nauwelijks voor verstoring. Vliehors 
8 juni 2017 (foto Henk-Jan van der Kolk).
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Luchtmacht, Vogelbescherming, NAM en Deltares. 

Het uitrusten van Scholeksters met een GPS-zender 
gebeurde met een vergunning van de Flora en Fauna 
wet (FF/75A/2013/038), de Natuurbeschermingswet 
(Provincie Friesland, 801233) en was goedgekeurd 
door de instantie voor dierenwelzijn (studieprotocol 
Sovon AVD25002015200-001).
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