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1 Inleidende nota 

De Habitat- en de Vogelrichtlijn van de Europese Unie vormen de hoekstenen van het EU-
biodiversiteitsbeleid en hebben als belangrijke doelstelling een netwerk van beschermde gebieden in te 
stellen, het “Natura 2000 Netwerk”.  

In de gebieden die tot dit netwerk behoren, zijn de lidstaten verplicht maatregelen te treffen om deze 
gebieden te beschermen – zo nodig te herstellen tot op het niveau van een “gunstige staat van 
instandhouding”.   

Deze Europese regelgeving is ook van toepassing in het Belgische deel van de Noordzee (BDNZ).  
Daarom werden al in 2004 beschermde mariene gebieden in de kustzone aangeduid (het Trapegeer-
Stroombank gebied als Habitatrichtlijngebied en de drie Vogelrichtlijngebieden SBZ1, SBZ2, en SBZ3) en 
werd in 2010 op vraag van de EU het Natura 2000 gebied in het Belgische deel van de Noordzee 
uitgebreid tot de Exclusief Economische Zone. Simultaan werd een studie opgestart om voor de 
zandbanken, rifecosystemen, bedreigde soorten als bruinvissen en een aantal zeevogels de “gunstige staat 
van instandhouding” te bepalen. Er is nu dus een belangrijk deel van het BDNZ dat een 
beschermingsstatus heeft en we weten dankzij deze studie wat onze doelstellingen zijn, althans in grote 
mate. 

Echter, er moet nu voor gezorgd worden dat soorten en habitats effectief beschermd worden en dat met 
de stakeholders overlegd wordt hoe, wanneer, wie en wat er aan maatregelen moet genomen worden.  

Daarom heeft de dienst Marien Milieu het initiatief genomen tot het opstellen van deze discussienota, om 
daarna het overleg met Defensie op te starten. Deze discussienota is een door wetenschappers 
gegenereerd overzicht van militaire activiteiten op zee en van de kust naar zee, gevolgd door een eerste 
evaluatie van de potentiële negatieve impact van deze activiteiten op de beschermde soorten en 
habitattypes. Daarnaast geeft dit rapport ook een breed overzicht van de meest relevante invloeden (naar 
aard, ruimte en tijd) van militaire activiteiten op de mariene biodiversiteit in het Belgische deel van de 
Noordzee. Het geeft vervolgens – in de mate van het mogelijke – een rangorde van deze invloeden en 
suggereert een aantal pistes om mogelijke maatregelen te nemen. 

De militaire overheid heeft reeds ruime ervaring op land om de doelstelling van het Natura 2000 netwerk 
te behalen. Een aantal LIFE-Natuurprojecten getuigen daarvan. De ruime ervaring opgedaan in deze 
projecten kan nuttig aangewend worden voor het beheer van beschermde mariene gebieden, ondanks de 
verschillen tussen terrestrische en mariene sites. Er is bijgevolg al een goede basis voor verdere 
samenwerking.  

 
 

G. Raeymaekers 

Dienst Marien Milieu 
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2 Het Belgisch deel van de Noordzee: Ecologie, 
natuurbehoudswaarde en instandhoudingsdoelstellingen 

2.1 Habitatrichtlijn, Bijlage 1 Habitattypes 

2.1.1 Zandbanken (Habitattype 1110) 

2.1.1.1 MACROBENTHOS 

Vier algemeen voorkomende macrobenthische gemeenschappen kunnen worden onderscheiden in de 
subtidale mobiele substraten van het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ). Deze worden elk 
gekenmerkt door karakteristieke soorten (Foto 1), diversiteit en dichtheid en worden elk in een specifieke 
en goed-gedefinieerde omgeving waargenomen (Degraer et al., 2003; Van Hoey et al., 2004): 

 Een lage soortenrijkdom (gemiddeld 7 spp./0,1 m²), maar vrij hoge densiteit (gemiddeld 967 
ind./m²) kenmerkt de Macoma balthica gemeenschap, typisch voorkomend in slibbige sedimenten 
(mediane korrelgrootte: gemiddeld 95 µm). 

 De Abra alba gemeenschap wordt gekenmerkt door een hoge dichtheid (gemiddeld 6432 ind./m²) 
en een hoge soortenrijkdom (gemiddeld 30 spp./0,1 m²) en wordt typisch in slibrijk (gemiddeld 
5.8 % slib) fijn zand (mediane korrelgrootte: gemiddeld 219 µm) aangetroffen. 

 De Nephtys cirrosa gemeenschap bezit een lage dichtheid (gemiddeld 402 ind./m²) en een lage 
soortenrijkdom (gemiddeld 7 spp./0,1m²) en leeft typisch in zuivere (gemiddeld 0.4 % slib) fijn tot 
medium zandige (mediane korrelgrootte: gemiddeld 274 µm) sedimenten. 

 Een zeer lage dichtheid (gemiddeld 190 ind./m²) en soortenrijkdom (gemiddeld 5 spp./0,1m²) 
typeert de Ophelia limacina gemeenschap, aan te treffen in medium- tot grofzandige (mediane 
korrelgrootte: gemiddeld 409 µm) bodems. 

Deze gemeenschappen komen niet geïsoleerd van elkaar voor: graduele overgangen tussen de 
gemeenschappen worden wijdverbreid in het BDNZ aangetroffen.  

 

 
 

Foto 1. Typische vertegenwoordigers van de vier macrobenthische gemeenschappen (fotografie: H. 
Hillewaert, ILVO). 

 

Op basis van de habitatpreferentie van de vier macrobenthosgemeenschappen werd hun ruimtelijke 
verspreiding in het BDNZ bepaald (Degraer et al., 2008) (Figuur 1). 

 

Macoma balthica Abra alba Nephtys cirrosa Ophelia limacina 
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Figuur 1. Geografische verdeling van de verschillende biotopen (rood: Macoma balthica, blauw: Abra 
alba, groen: Nephtys cirrosa en paars: Ophelia limacina biotoop; wit: onvoorspeld gebied, niet 
geanalyseerd) in het BDNZ, met aanduiding van de 24 onderzochte zandbanken (naar Degraer et al., 
2008). 

2.1.1.2 EPIBENTHOS EN DEMERSALE VISSEN 

Op de zandige substraten van het BDNZ worden demersale vis en epibenthos representatief bemonsterd 
met een boomkor. Er kunnen 5 karakteristieke vis- en epibenthosgemeenschappen onderscheiden worden 
waarvan de verspreiding grotendeels wordt bepaald door verschillen in diepte, saliniteit, temperatuur en 
sedimentologie. Het gaat om 3 kustgroepen en 2 offshore-groepen (De Backer et al., 2010): 

 Kustgroep 1 situeert zich in het westelijk kustgebied en iets meer offshore naar het oosten en 
wordt gekenmerkt door de hoogste densiteiten en diversiteit. De meest voorkomende soorten zijn 
de gewone slangster Ophiura ophiura, de gewone garnaal Crangon crangon en de gewone 
zwemkrab Liocarcinus holsatus. 

 Kustgroep 2 en 3 bevinden zich meer in de oostelijke kustzone en vertonen voornamelijk een 
seizoenaal verschil. Alhoewel de typische soorten (i.e. Crangon crangon, Ophiura ophiura, 
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Pomatoschistus sp. en Liocarcinus holsatus, zijnde garnalen, slangsterren, grondels en zwemkrabben) 
sterk gelijklopend zijn met deze van de Kustgroep 1, worden de Kustgroepen 2 en 3 gekenmerkt 
door lage densiteits- en diversiteitswaarden. 

 De twee offshore-groepen worden teruggevonden ten NW van de Kwintebank en de Vlakte van 
de Raan. Hun verspreiding is tevens seizoenaal bepaald. Groep 1 wordt gekarakteriseerd door 
lage densiteiten maar relatief hoge diversiteiten. De meest voorkomende soorten zijn de kleine 
pieterman Echiichthys vipera, de gewone heremietkreeft Pagurus bernhardus en de kleine slangster 
Ophiura albida. Groep 2 wordt gekenmerkt door een relatief hoge densiteit en een hoge diversiteit. 
Karakteristieke soorten zijn Crangon crangon, Pagurus bernhardus en Ophiura albida. 

In de zone waar schietoefeningen van op land richting zee plaats vinden (zie Figuur 4), wordt vooral 
kustgroep 1 aangetroffen. Op en rond de Paardenmarkt vinden we vooral kustgroep 3 terug en in de zone 
voor neutralisatie- en ontploffingsoefeningen, alsook schietoefeningen – richting drijvende doelen – 
komen vooral de offshore groepen voor. 

2.1.2 Riffen (Habitattype 1170) 

Er worden in het BDNZ twee typen riffen (habitattype 1170) onderscheiden. Binnen de benthische 
gemeenschappen van het zachte substraat (zandbanken) worden aggregaties van de schelpkokerworm 
Lanice conchilega als ecologisch zeer waardevol beschouwd. Daarnaast worden op verschillende plaatsen 
in het BDNZ grindbedden met een hoge ecologische waarde en potentieel aangetroffen. Beide werden in 
rekening gebracht bij de aanmelding van Habitatrichtlijngebieden in het BDNZ (Degraer et al., 2009). 

2.1.3 Instandhoudingsdoelstellingen 

De instandhoudingsdoelstellingen voor deze beide habitattypen, zandbanken en riffen (Degraer et al., 
2010), richten zich op: 

 Behoud en herstel van de fysische habitat (zandbanken en grindbedden) 

 Behoud en verbetering van de paai- en kraamkamerfunctie voor platvissen (zandbanken) 

 Herstel van een meer natuurlijke benthische levensgemeenschap (zandbanken) 

 Herstel van een hogere biodiversiteit van de fauna geassocieerd met het mozaïek van harde en 
zachte substraten (grindbedden) 

 Herstel van oesterbanken en hun bijhorende fauna (grindbedden) 

 Herstel van het gebied als paaiplaats voor haring (grindbedden) 

 Minimaal behoud of uitbreiding van oppervlakte (L. conchilega aggregaties) 

 Herstel van een autonome ecologische ontwikkeling van het Lanice conchilega rif habitat (L. 
conchilega aggregaties) 
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2.2 Habitatrichtlijn, Bijlage 2 soorten 

2.2.1 Vissen 

In het kader van de uitvoering van de Habitatrichtlijn zijn de fint Alosa fallax, de elft Alosa alosa, de zeeprik 
Petromyzon marinus, de rivierprik Lampetra fluviatilis en de Europese Atlantische steur Acipenser sturio 
beschermde vissoorten die opgenomen zijn in de Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Noteer dat ook deze 
soorten, zoals de andere soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn strikt beschermd zijn (KB 21 
december 2001). 

Deze soorten worden slechts zelden gevangen bij wetenschappelijk onderzoek op zee gezien het 
pelagische soorten zijn en bij wetenschappelijk onderzoek naar visbestanden vooral sleepnetten gebruikt 
worden. Afgezien van de fint zijn deze soorten zeldzaam tot uiterst zeldzaam en worden ze niet 
opgenomen in deze nota. 

De fint (Alosa fallax) daarentegen, is wel een vrij algemene vissoort die vaak in staand want gevangen 
wordt. De fint was volledig uit de Schelde verdwenen in het midden van de 20e eeuw, vooral door een 
slechte waterkwaliteit. In kustwateren kwam het dier wel nog voor. Door een verbeterde waterkwaliteit 
worden sinds 1996 weer vaker finten gevangen in de Zeeschelde. De fint wordt regelmatig waargenomen 
voor onze kust, wat een belangrijk migratiegebied is naar het Schelde-estuarium. Het is een anadrome, 
pelagische vis die het grootste deel van zijn leven in zee doorbrengt en alleen om te paaien het 
zoetwatergetijdengebied intrekt. De paaitijd valt in het late voorjaar (mei/juni) en de paai vindt plaats in 
ondiep water boven zandplaten in het zoete deel van het getijdengebied. De toekomst van de fint in het 
BDNZ hangt sterk af van de maatregelen die genomen worden in de estuaria en rivieren van de 
omliggende landen, in het Schelde-estuarium en de Schelde zelf (Degraer et al., 2009; Degraer et al., 2010). 

 

 
 

Foto 2. De fint (Alosa fallax) wordt frequenter gevangen in de Belgische zeegebieden 
(foto: H. Hillewaert, ILVO). 

 

2.2.2 Zeezoogdieren 

In Belgische wateren kunnen vijf soorten zeezoogdieren als inheems beschouwd worden: de bruinvis 
Phocoena phocoena, de witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris, de tuimelaar Tursiops truncatus, de gewone 
zeehond Phoca vitulina en de grijze zeehond Halichoerus grypus. Met uitzondering van de witsnuitdolfijn, 
gaat het om soorten van bijlage II van de Habitatrichtlijn. Aan onze kust komen geen grote walvissen 
(meer) voor, hoewel de laatste jaren in de zuidelijke Noordzee regelmatig een bultrug Megaptera 
novaeangliae opdook. Naast deze soorten zijn er frequent dwaalgasten (zowel walvisachtigen als 
zeehonden). Alle zeezoogdieren zijn beschermd (KB 21 december 2001). 

In het kader van de uitvoering van de Habitatrichtlijn is de bruinvis de meest relevante soort. Het is het 
meest algemene zeezoogdier in onze wateren, met plaatselijk en seizoenaal dichtheden van meer dan drie 
dieren per km². Een voorbeeld van de waarnemingen van bruinvissen op 29/03/2011, tijdens een gerichte 
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luchtsurvey, wordt gegeven in figuur 2. De hoogste dichtheden (0,5 tot 3 dieren per km2) komen voor van 
januari tot eind april, en in die maanden vindt men bruinvissen in het volledige Belgische zeegebied. 
Buiten deze periode heeft men meer kans het dier te ontmoeten verder offshore. 

 

  

Figuur 2. Voorbeeld van de resultaten van een luchtsurvey (29/03/2011) met als doel het 
inschatten van aantallen en verspreiding van bruinvissen in Belgische wateren: de rode 
stippen geven bruinvissen weer, de grootte van de stippen is proportioneel met de 
groepsgrootte, die varieerde van 1 tot 4 (data BMM, niet gepubliceerd). 

 

Het seizoenaal voorkomen van de bruinvis in relatief hoge dichtheden in Belgische wateren is een relatief 
recent fenomeen. Het dier was in de jaren „50 steeds zeldzamer geworden in de zuidelijke Noordzee, en 
was tijdens de 2e helft van de 20e eeuw een zeldzame verschijning in Belgische wateren. De stijging in de 
densiteiten is eerder het gevolg van een verplaatsing van een gedeelte van de Noordzeepopulatie naar het 
zuiden (figuur 3) dan van een groei van de populatie (Camphuysen, 2004; Camphuysen & Peet, 2006; 
SCANS II). Mogelijk houdt de populatieshift verband met slechter wordende voedselcondities in het 
Noorden van de Noordzee. Bepaalde activiteiten met een potentieel negatief effect op bruinvissen worden 
nader onderzocht; dit is het geval voor de constructie van offshore windparken en staand wantvisserij. 

Naast de voorzieningen in de Habitatrichtlijn, zijn ook ASCOBANS en de Europese Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie (MSFD1) relevant m.b.t. het mitigeren van de impact van menselijke activiteiten op 
walvisachtigen. Zo houdt één van de kwalitatief beschrijvende elementen (“descriptoren”) van de MSFD 
(gebruikt om de menselijke invloed op het ecosysteem te beschrijven) verband met geluid2. 

 

                                                      

1 Marine Strategy Framework Directive 

2 Bijlage I: kwalitatief beschrijvende elementen voor de omschrijving van de goede milieutoestand. 
Beschrijvend element (“descriptor”) 11: de toevoer van energie, waaronder onderwatergeluid is op een 
niveau dat het mariene milieu geen schade berokkent.  
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Figuur 3. Dichtheid aan bruinvissen in de Noordzee en aanpalende Atlantische Oceaan zoals 
vastgesteld tijdens de zomer van 1994 (links) en 2005 (rechts). De shift in het verspreidingsgebied 
binnen de Noordzee is duidelijk zichtbaar (SCANS II, 2008). 

Groepjes witsnuitdolfijnen (3 tot 25 dieren) kan men vooral tussen november en april in onze wateren 
aantreffen, en vooral relatief ver uit de kust (Westhinder, Fairy Bank, Oosthinder, Noordhinder) (data 
BMM, niet gepubliceerd). Hun aantal is laag in vergelijking met de Noordzeepopulatie, die vermoedelijk 
ongeveer 9000 dieren telt (SCANS II, 2009). 

Gewone zeehonden komen frequent dicht bij de kust voor, en sinds enkele jaren verblijven tot 17 dieren te 
Koksijde (strandhoofd Ster der Zee) en in de haven van Nieuwpoort. Grijze zeehonden vindt men meestal 
op zee. De aantallen zeehonden zijn klein in vergelijking met hun Noordzeepopulaties.  

Tuimelaars zijn in de Noordzee nagenoeg verdwenen: er rest enkel in het noordwesten nog een kleine 
groep. Ook in het Kanaal vinden we nog kleine populaties tuimelaars. Aan onze kust treffen we vooral 
solitaire dieren aan, die vooral in de zomermaanden (o.a. in 2007 en 2008) een tijdje in onze kustwateren 
vertoeven. 

2.2.3 Instandhoudingsdoelstellingen 

Als enige instandhoudhoudingsdoelstelling voor de fint in het BDNZ werd voorgesteld om de kustzone 
en het gebied aansluitend aan de Westerschelde te behouden als migratiegebied naar zijn paaiplaatsen. 

Algemene doelstellingen m.b.t. het instandhouden van de bruinvis in Belgische wateren zijn: 

 Behoud van de bruinvisbestanden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit houdt onder meer in dat 
de beschikbaarheid van geschikt voedsel voor bruinvissen wordt behouden en waar nodig 
verbeterd. 

 De hoeveelheid afval (waaronder achtergelaten visnetten) op zee heeft geen gevolgen voor de 
bruinvispopulatie. 

 Incidentele mortaliteit van bruinvissen in visnetten wordt zoveel mogelijk voorkomen, en is lager 
dan 1.7% van de populatie. 
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 De introductie van onderwatergeluid is van dien aard dat het geen effect heeft op de activiteit van 
bruinvissen, en de verspreiding en de aantallen bruinvissen in het Belgische deel van de 
Noordzee. 

Voor wat betreft de gewone zeehond omvatten de voorgestelde instandhoudingsdoelstellingen: 

 Behoud en waar nodig verbetering van de beschikbaarheid van geschikt voedsel. 

 Incidentele mortaliteit in visnetten wordt zoveel mogelijk voorkomen. 

 De introductie van onderwatergeluid wordt zoveel mogelijk vermeden, en is van dien aard dat 
geen effecten voorkomen bij zeehonden. 

 Uithaalplaatsen aan land blijven voldoende onverstoord; het aantal geschikte uithaalplaatsen 
wordt groter (buiten de bevoegdheid van de federale overheid). 

Voor alle overige vissen en zeezoogdieren worden geen specifieke instandhoudingsdoelstellingen voor 
het BDNZ voorgesteld. 

 

2.3 Vogelrichtlijn, Bijlage 1 Zeevogels 

Voor het Belgisch deel van de Noordzee (BDNZ) moeten beschermingsmaatregelen genomen worden 
voor internationaal belangrijke zeevogelsoorten. Dat zijn enerzijds soorten die worden opgelijst in de 
Bijlage I van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en geregeld worden waargenomen in het Belgische deel van 
de Noordzee (BDNZ) en anderzijds soorten waarvan geregeld meer dan 1% van de biogeografische 
populatie (Wetlands International 2006) in het BDNZ voorkomt ofwel soorten die voldoen aan de criteria 
van het Ramsar-verdrag.  

Negen soorten zeevogels komen op basis van deze criteria (Europese Vogelrichtlijn of het Ramsar-
verdrag) in aanmerking voor het opstellen van instandhoudingsdoelstellingen (Tabel 1). Voor vier soorten 
werd reeds een Speciale Beschermingszone op zee in het kader van de Vogelrichtlijn afgebakend (de fuut 
Podiceps cristatus, de visdief Sterna hirundo, de grote stern Sterna sandvicensis en de dwergmeeuw 
Hydrocoleus minutus – tot voor kort Larus minutus). 

Van twee soorten die niet op de Bijlage I van de Vogelrichtlijn staan (de kleine mantelmeeuw Larus fuscus 
en de grote mantelmeeuw Larus marinus) komt geregeld meer dan 1% van de respectievelijke 
biogeografische populatie voor in het BDNZ. Twee soorten (de roodkeelduiker Gavia stellata en de 
dwergstern Sternula albifrons – tot voor kort Sterna albifrons) staan op de Bijlage I van de Europese 
Vogelrichtlijn en komen geregeld in substantiële aantallen voor in het BDNZ. Ten slotte kwalificeert de 
zwarte zee-eend Melanitta nigra zich volgens de Ramsar-criteria omdat deze soort sterk geconcentreerd en 
vaak in grote aantallen (tot 1% van de biogeografische populatie) voorkomt in de Belgische kustgebieden. 
Omwille van het voorkomen van grote aantallen zee-eenden werd het gebied “Vlaamse Banken” (gelegen 
ter hoogte van de westelijke Kustbanken) in 1984 als Ramsar-gebied erkend.  

Voor onregelmatig of schaars voorkomende zeevogels en niet-zeevogels van Bijlage I van de Europese 
Vogelrichtlijn werd besloten geen instandhoudingsdoelstellingen op te stellen, omdat deze dermate 
infrequent en/of in geringe aantallen voorkomen in het BDNZ dat bescherming binnen het BDNZ weinig 
betekenisvol zou zijn voor de populatie van deze soorten. Dit zijn onder meer de parelduiker Gavia arctica, 
de ijsduiker Gavia immer, de kuifduiker Podiceps auritus, de vale pijlstormvogel Puffinus mauretanicus, de 
kuhls pijlstormvogel Calonectris diomedea, het stormvogeltje Hydrobates pelagicus, het vaal stormvogeltje 
Oceanodroma leucorhoa, de rosse grutto Limosa lapponica, de kluut Recurvirostra avosetta, de goudplevier 
Pluvialis apricaria, de zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanochepalus, de lachstern Gelochelidon nilotica, de 
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reuzenstern Hydroprogne caspia, de dougalls stern Sterna dougallii, de noordse stern Sterna paradisaea en de 
zwarte stern Chlidonias niger. 

Tabel 1. Overzicht van de vogelsoorten die in aanmerking komen voor het opstellen van 
instandhoudingsdoelstellingen op zee en de kwalificatiecriteria die werden gebruikt. Voor 
de omschrijving van de aantallen werd gebruikt gemaakt van de talrijkheidsschaal zoals 
voorgeschreven door de Vlaamse Avifauna Commissie (1989): zeer klein aantal 1 – 10, klein 
aantal 11 –  100, vrij klein aantal 101 – 1000, vrij groot aantal 1001 – 10000, groot aantal 10001 
– 100000 en zeer groot aantal meer dan 100000.  

 

Soort Wetenschappelijke 

naam

Bijlage I 

Vogelrichtlijn

Overschrijding 

1%-norm

Ramsar-

criteria

Voorkomen

Fuut Podiceps cristatus Nee Ja

Roodkeelduiker Gavia stellata Ja Nee Nee

Overwinteraar en 

doortrekker in vrij klein 

tot vrij groot aantal

Nee
Overwinteraar in vrij 

groot tot groot aantal

Ja
Overwinteraar in vrij 

groot tot groot aantal

Nee

Doortrekker en 

overwinteraar in vrij 

groot aantal 

Zwarte Zee-eend Melanitta nigra 

Grote Mantelmeeuw Larus marinus Nee Ja

Nee Nee

Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus Ja Ja

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus Nee Ja Nee

Broedvogel en 

doortrekker in vrij groot 

aantal

Nee

Doortrekker in vrij klein 

tot vrij groot aantal en 

overwinteraar in vrij 

klein aantal

Nee

Broedvogel in vrij klein 

tot vrij groot aantal en 

doortrekker in vrij klein 

aantal

Nee

Broedvogel in vrij groot 

aantal en doortrekker in 

vrij klein tot vrij groot 

aantal

Grote Stern Sterna sandvicensis

Visdief Sterna hirundo Ja Ja

Ja Ja

Nee

Broedvogel en 

doortrekker in klein tot 

vrij klein aantal

Dwergstern Sternula albifrons Ja Ja

 

 

Verder moet worden opgemerkt dat soorten die momenteel niet voldoen aan bovenstaande criteria 
(opname op de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn of het behalen van het 1%-criterium) in de 
toekomst mogelijk wél onder deze bepalingen zullen vallen. Het kan dus in de toekomst nodig zijn om 
ook voor die soorten instandhoudingsdoelstellingen op te stellen.  

De gegevens over de verspreiding van zeevogels in het BDNZ zijn afkomstig uit de zeevogeldatabank van 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Deze databank bevat gestandaardiseerde 
vogeltellingen verricht vanaf schepen, vanuit vliegtuigen of vanaf het land. Voor alle soorten vormen de 
tellingen vanaf schepen de basis voor de verspreidingskaarten en voor het vaststellen van trends in het 
aantal vogels aanwezig in het BDNZ. In de periode september 1992 tot december 2009 werden vrijwel 
maandelijks tellingen verricht volgens een gestandaardiseerde methode zoals werd beschreven door 
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Tasker et al. (1984). Hierbij worden al varende alle vogels die in aanraking zijn met het wateroppervlak in 
een transect van maximaal 300m breed en in een hoek van 90° ten opzichte van de voorkant van het schip 
geteld. Vliegende vogels worden geteld volgens de snapshot-methode waarbij elke minuut alle vogels in 
een kwadrant van 300x300m in een hoek van 90° ten opzichte van de voorkant van het schip worden 
geteld (Komdeur et al., 1992). De resultaten worden gesommeerd in periodes van 10 minuten. Omdat 
tevens de vaarsnelheid en exacte positie van het schip bekend is, kunnen de waarnemingen worden 
omgezet in dichtheden (aantal vogels/km2). Omdat kleinere en donkere vogels moeilijker detecteerbaar 
zijn op grotere afstand is tenslotte een soortspecifieke factor gebruikt om de dichtheden te corrigeren (zie 
Offringa et al. (1996) voor meer details). 

2.3.1 Instandhoudingsdoelstellingen 

Het behoud van de huidige situatie in het BDNZ volstaat bij de volgende drie soorten, met als 
instandhoudingsdoelstelling het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 839 zeeduikers (afgerond 800 roodkeelduikers), 1243 futen 
en 4140 grote mantelmeeuwen.  

Voor de zwarte zee-eend wordt gestreefd naar het behoud van de omvang en de kwaliteit van het 
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 4548 vogels (afgerond 4500 
individuen). Gezien echter de matig ongunstige staat van instandhouding van de zwarte zee-eend in het 
BDNZ dringt een herstelopgave zich op. Een verbetering van de voedselsituatie (herstel van natuurlijke 
dynamiek en voorkomen van bodemverstoring), eventueel in combinatie met herstel van de rust in ten 
minste een deel van het leefgebied van de zwarte zee-eend, is aangewezen. 

Voor de dwergmeeuw wordt het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 1706 vogels (afgerond 1700 vogels) nagestreefd. Tevens 
wordt het behoud van een ongehinderde trekcorridor voor een groot deel van de Europese populatie 
vooropgesteld. Behoud van de huidige situatie in het BDNZ volstaat bij deze soort. 

Voor de kleine mantelmeeuw wordt het behoud van de omvang en de kwaliteit van het leefgebied met 
een draagkracht voor een broedpopulatie van gemiddeld 5760 vogels nagestreefd. Het BDNZ fungeert 
tevens als trekroute waar gemiddeld 9579 vogels gebruik van maken, wat resulteert in een 
behoudsdoelstelling van een leefgebied met een draagkracht van 10 000 vogels. Behoud van de huidige 
situatie in het BDNZ volstaat bij deze soort. Eventuele maatregelen moeten genomen worden op het 
niveau van de instandhouding van de Vlaamse broedpopulatie. 

De instandhoudingsdoelstellingen richten zich op het behoud van de omvang en de kwaliteit van het 
leefgebied met een draagkracht voor een populatie van gemiddeld 600 dwergsternen, 6600 visdieven en 
6900 grote sternen. De matig ongunstige populatieomvang en het matig ongunstige toekomstperspectief 
van de sternenpopulaties langs de Belgische kust worden bepaald door factoren die intrinsiek zijn aan het 
broedgebied, dus terrestrisch, en geen verband houden met het leefgebied in het BDNZ. Vandaar dat, 
tenminste in het BDNZ, het behoud van de huidige situatie volstaat bij deze soort. Maatregelen moeten 
worden genomen op het niveau van de instandhouding van de terrestrische broedpopulatie. 
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3 Militaire activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee 
 

In het BDNZ vinden regelmatig militaire activiteiten en oefeningen plaats (Figuur 4).  

 

 

Figuur 4. Situering van de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (lichtpaars), de aangemelde 
uitbreiding van het Habitatrichtlijngebied (grijs), de zones waar militaire activiteiten (rood, 
paars, blauw, geel) kunnen plaatsvinden en de Paardenmarkt (groen) op het BDNZ (naar 
Maes et al., 2005). 



 12 

3.1 Schietoefeningen van op land richting zee 

Een mariene zone gelegen voor de legerbasis in Lombardsijde wordt gebruikt voor militaire 
schietoefeningen. De oefenzone is verdeeld in drie sectoren: K (klein), M (middelgroot) en G (groot), 
afhankelijk van de wapens die gebruikt worden tijdens de oefeningen. De kleine sector (K) wordt het 
meest gebruikt (mond. med., J. Laudes, Belgische Defensie). 

3.2 Schietoefeningen op zee naar drijvende doelen 

De oefenzone is een onregelmatige vijfhoek in de omgeving van de Oosthinder en de Bligh Bank. De 
schepen bevinden zich in het zuidelijke deel van de vijfhoek en richten naar doelen in het noorden van de 
vijfhoek. De schietoefeningen worden zeer zelden uitgevoerd (maximum 5 oefeningen per jaar). 

3.3 Oefeningen met mijnen 

3.3.1 Neutralisatie en vernietiging van oefen- en gevonden mijnen 

Bij de neutralisatie van een mijn wordt de volledige mijn ontmanteld en vindt er geen explosie plaats. Bij 
de vernietiging van een mijn vindt er echter wel een ontploffing plaats, waarbij het reactiefront in de 
explosieve stof zich sneller voortplant dan de geluidssnelheid in die stof. De schokgolf als gevolg van de 
ontploffing plant zich fysisch voort door middel van een schokfront, welke snelheden van wel 5 tot 7 
km/s kan bereiken. 

Sinds 2001 vinden de oefeningen plaats in een cirkelvormig gebied in de omgeving van de Thorntonbank 
en de Gootebank. Bij de ontploffingsoefeningen worden „oefenmijnen‟ (cassettebanden die mijnen 
simuleren) gebruikt. Het kan zowel gaan om verdedigings- als aanvalsoefeningen. Na de oefeningen 
worden de oefenmijnen altijd opgeruimd. Gemiddeld zijn er niet meer dan tien oefendagen per jaar, 
waarop samen 15 tot 20 ontploffingen gebeuren.  

Het kan ook – doch zeer zeldzaam – voorkomen dat echte oorlogsmijnen worden gevonden door schepen, 
vissers of baggeraars. Dergelijke mijnen kunnen ook in de oefenzone tot ontploffing worden gebracht 
(andere plaatsen zijn ook mogelijk maar dan enkel in noodgevallen). Over deze ontploffingen zijn geen 
aantallen bekend. 

3.3.2 Oefeningen in het leggen, zoeken en vegen van mijnen 

Twee (min of meer) rechthoekige oefenzones voor het leggen, zoeken en vegen van mijnen bevinden zich 
in het BDNZ. De eerste zone (NB-01) bevindt zich in de buurt van de Westhinderbank en wordt gebruikt 
als diepwaterzone. De tweede zone (NBH-10) ligt in de buurt van de Wenduinebank en wordt gebruikt 
voor simulaties in ondiep water. Voor bepaalde manoeuvres of bij bepaalde weersomstandigheden is het 
noodzakelijk om buiten deze zones te varen. De oefenzones kunnen dan ook indien nodig uitgebreid 
worden tot de cirkelvormige neutralisatie- en ontploffingszone (voor de zone NB-01) en een zone tussen 
de Wenduinebank en de haven van Oostende (voor de zone NBH-10). Beide zones worden slechts zelden 
gebruikt. 

3.3.3 Uitgebreide mijnoefeningen door verschillende NAVO-lidstaten 

Er is geen vastgelegde zone voor deze oefeningen. De NAVO kondigt de plaats van de oefeningen wel 
steeds vooraf aan. De NBH-10-zone (Wenduinebank) is één van de mogelijke oefenzones. Dergelijke 
grootschalige internationale oefeningen worden om de twee jaar gehouden in het BDNZ. 
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3.4 Militaire luchtvaart  

Er vinden amfibie-, reddings- en vliegoefeningen plaats. De frequentie hiervan is ons echter niet gekend. 

3.5 Militaire scheepvaart 

Militaire scheepvaart in het BDNZ omhelst de vaarbewegingen naar en tijdens de militaire oefeningen op 
zee. 

3.6 Munitiestortplaats Paardenmarkt 

Naast bovengenoemde recente militaire activiteiten bevindt zich in het BDNZ ook een historische 
munitiestortplaats, nl. de Paardenmarkt (zie verder: chemische vervuiling). De munitie is nog steeds 
aanwezig, maar momenteel wordt geen munitie meer bijgestort. Jaarlijks wordt een scheikundige 
monitoring van het gebied uitgevoerd. 
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4 Militaire activiteiten en hun druk op het natuurlijke milieu 

Iedere menselijke activiteit op zee oefent een of meerdere drukken uit op het mariene ecosysteem. De 
impact van menselijke activiteiten is dan ook het resultaat van (1) de intensiteit van de druk(ken) en (2) de 
gevoeligheid van de beschouwde ecosysteemcomponent ten aanzien van deze druk(ken). Verschillende 
activiteiten kunnen verder eenzelfde druk op het ecosysteem veroorzaken. De relatie tussen de hier 
relevante activiteiten en de drukken op het mariene ecosysteem wordt weergegeven in tabel 2. Deze 
drukken zullen verder worden gebruikt bij de inschatting van de significantie van impact van de militaire 
activiteiten. 

Tabel 2. Militaire activiteit versus druk matrix.  
 

                                         Druk 
 
Militaire activiteit 

Chemische 
verontreiniging 

Geluid Aanvaring Visuele 
verstoring 

Schietoefeningen van op land ● ●   

Schietoefeningen op zee ● ●   

Oefeningen met mijnen ● ●   

Militaire luchtvaart  ●  ● 

Militaire scheepvaart  ● ● ● 

Munitiestortplaats ●    
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5 Conflictanalyse militaire activiteiten en 
natuurbehoudsdoelstellingen 

5.1 Benthische habitats en vissen 

De militaire activiteiten die een impact kunnen hebben op het macrobenthos, epibenthos en vissen, zijn 
deze die chemische vervuiling en geluidsoverlast veroorzaken. Chemische vervuiling is vooral een gevolg 
van de schietoefeningen waarbij munitie in en op de zeebodem terechtkomt, en de aanwezigheid van de 
Paardenmarkt, waar de munitie reeds lange tijd aanwezig is. Mogelijke geluidsoverlast wordt vooral 
veroorzaakt door schietoefeningen en de vernietiging van mijnen door het tot ontploffing brengen en in 
mindere mate door militaire scheep- en luchtvaart. 

5.1.1 Chemische verontreiniging 

De munitie die tijdens de schietoefeningen bij Lombardsijde op de zeebodem belandt, kan een negatief 
effect hebben op het lokale ecosysteem. Munitie bestaat voornamelijk uit (zware) metalen maar de 
samenstelling verschilt per soort munitie. De munitiehouders die op het strand vallen, worden 
opgeruimd. De munitie die in het water terechtkomt, wordt niet verwijderd en kan op langere termijn, na 
uitloging, aanleiding geven tot een beperkte chemische vervuiling (Missiaen et al., 2001), waaronder ook 
verontreiniging door lood. Veel van deze munitie zou echter opgevangen worden, waardoor de 
chemische verontreiniging als minimaal mag worden beschouwd. De totale belasting wordt verder als 
gering ingeschat, aangezien munitieresten doorgaans door de eerste laag van de bodem heen schieten 
waardoor schadelijke stoffen langzaam vrijkomen en de effecten slechts zeer lokaal en diffuus zijn.  

 

De Paardenmarkt: een oude munitiestortplaats in zee 

 
Ter hoogte van Heist is er een kleine zone (vijfhoek met een totale oppervlakte van 3 km²) waarin na 
de eerste wereldoorlog Duitse oorlogsmunitie werd gedumpt door het Belgische leger. Ook na de 
tweede wereldoorlog werden nog overtollige of verouderde voorraden munitie in zee gedumpt. 
Deze zone, genaamd „De Paardenmarkt‟, bevindt zich op ongeveer 1 kilometer voor de kust van 
Duinbergen (Knokke-Heist). Hier is vermoedelijk ongeveer 35.000 ton munitie in zee gedumpt 
waarvan één derde bestaat uit gifgasgranaten. De chemische verbindingen maken gemiddeld 
genomen ongeveer één tiende uit van het totale gewicht per gifgasgranaat. Voor de Paardenmarkt 
komt dit dus in totaal neer op minstens 1200 ton aan chemische strijdgassen. Clark en mosterdgas 
lijken bij de aanwezige strijdgassen het grootste risico te vormen. Ze hebben niet alleen een hoge 
graad van toxiciteit maar breken ook slechts langzaam af. Clark heeft de eigenschap makkelijk te 
adsorberen aan sedimentdeeltjes en kan daardoor een bedreiging vormen voor organismen die op en 
in de zeebodem leven zoals epibenthos en demersale vis. Van Tomme (2007) toonde echter aan dat de 
aanwezige munitie op de Paardenmarkt geen significant negatief effect heeft op de macrofauna. 
Het OSPAR verdrag van 1992 verbiedt het dumpen in zee van alle afval of andere materie dus ook 
chemisch afval. Met de ratificatie van de Chemical Weapons Convention (CWC) in 1997 is het 
dumpen in zee van chemische wapens expliciet verboden. 

 

Het tot ontploffing brengen van munitie vormt een grotere bedreiging voor het milieu, zowel door de 
impact van het geluid (zie verder), de depositie van chemische stoffen in zee en in de atmosfeer, het 
vormen van kraters en andere bodemverstoring als door de sterfte van vissen in de onmiddellijke 
omgeving van de explosie (Young, 1973). De chemische stoffen die bij de ontploffing vrijkomen, bereiken 
de zeebodem en kunnen opgenomen worden door bodemorganismen. Onderzoek wees uit dat het 
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vrijkomen van TNT – belangrijkste explosieve stof in munitie – vooral de overleving van gevoelige 
benthische organismen op een negatieve manier beïnvloedt. De vissen en mossels in het experiment 
vertoonden geen detecteerbare hoeveelheden TNT (Ek et al., 2006). Verdere opvolging en monitoring 
(zowel op de Paardenmarkt als bij het tot ontploffing brengen van munitie en mijnen) is aangewezen.  

5.1.2 Geluid 

Voor veel vissoorten speelt geluid een belangrijke rol bij het vinden van een partner, bij agressie, bij het 
detecteren van prooien en predatoren en bij het oriënteren. Vissen kunnen geluid zelfs gebruiken als een 
primitieve vorm van echolocatie. Geluid is duidelijk van groot belangrijk voor de overleving van deze 
organismen. Meer details betreffende de fysiologische respons van vissen op geluid worden weergegeven 
in Bijlage 1. 

5.1.2.1 ATMOSFERISCH GELUID 

Over de negatieve impact van het geluid van schietoefeningen op vissen en epibenthos is weinig 
informatie gekend. Deze organismen lopen weinig tot geen risico om gehoor- of andere weefselschade op 
te lopen aangezien ze zich zelden dicht genoeg bij de vuurbron bevinden. 

Het geluid veroorzaakt door laagvliegende vliegtuigen en helikopters kan tot akoestische verstoring 
leiden, vooral foeragerende vogels lijden hieronder. Er is echter weinig bekend van de mate van 
verstoring onder water door het geluid van vliegtuigen en helikopters maar aangenomen wordt dat dit 
effect gering is.  

5.1.2.2 ONDERWATERGELUID  

Onderwatergeluid van antropogene oorsprong kan biologische signalen maskeren en gedragsreacties, 
fysiologische effecten (stress), verwondingen (gehoorbeschadiging) en mortaliteit veroorzaken bij mariene 
organismen. De impact hangt af van zowel de aard van het geluid als van de gevoeligheid van het 
organisme voor geluid (Wahlberg & Westerberg, 2005). Acuut onderwatergeluid (zoals bij het tot 
ontploffing brengen van mijnen, seismiek en sonar) kan tot tijdelijke of permanente gehoorschade, 
weefselbeschadiging en zelfs tot mortaliteit bij vissen leiden. Chronisch onderwatergeluid (zoals 
scheepvaart) kan gedragsstoornissen en fysiologische stress bij vissen tot gevolg hebben. Onderzoek 
toonde aan dat goudvissen (hoorspecialist) geen langdurige fysiologische stress-respons vertoonden na 
blootstelling aan geluid. Wel trad er een korte piek op in het plasma-cortisol binnen de 10 minuten nadat 
het geluid van start ging (Smith et al., 2003). Het effect van onderwatergeluid op organismen is echter 
contextafhankelijk. 

Het tot ontploffing brengen van munitie kan een effect hebben op epibenthos en vis. Uit onderzoek is 
gebleken dat de meeste ongewervelden – zoals kreeften, krabben en oesters – een hoge tolerantiegraad 
hebben ten opzichte van drukgolven die door onderwaterexplosies worden veroorzaakt. De opgelopen 
schade varieert tussen soorten: garnalen zijn de minst en krabben de meest gevoelige organismen van de 
onderzochte ongewervelden. Dat de meeste ongewervelden weinig schade ondervinden, is te wijten aan 
het ontbreken van organen die met gas gevuld zijn (Berglind et al., 2009). Een onderwaterexplosie 
produceert namelijk een drukgolf met snelle oscillaties van positieve naar negatieve drukken wat 
resulteert in snelle volumeveranderingen in deze organen. Letale effecten werden in het algemeen enkel 
op korte afstand van de explosieplaats waargenomen. 

Het is bewezen dat onder aquatische organismen vissen het meest gevoelig zijn voor onderwaterexplosies 
(Lewis, 1996). Bij vissen is de zwemblaas – een gasbevattend orgaan – het meest frequent beschadigde 
orgaan omdat het onderworpen wordt aan snelle contracties en overextensies als antwoord op de 
explosieve drukgolf (Keevin & Hempen, 1997). Daarnaast komen bloedingen en scheuren in organen 
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zoals nieren en lever ook veelvuldig voor. Vissen met een minder goed ontwikkelde zwemblaas 
ondervinden minder schade aan dergelijke met lucht gevulde organen, wat aantoont dat de aanwezigheid 
van een zwemblaas ook een belangrijke rol speelt bij letsels aan andere orgaansystemen. Deze 
„zwemblaas‟-theorie wordt bevestigd door het feit dat vissen die geen of een kleine zwemblaas hebben, 
goed kunnen omgaan met blootstelling aan explosies (Goertner et al., 1994). Aangezien commercieel 
belangrijke platvissoorten (schol en tong) geen zwemblaas hebben, vormen explosies voor deze groep 
geen uitgesproken gevaar. Voor de haringachtige fint – een gehoorspecialist die veel gevoeliger is voor 
geluid –, zouden ontploffingen wel een mogelijke bedreiging kunnen vormen.  

In een experimenteel seismisch onderzoek (met airguns) op open zee (geluidsignaal van 80-100 dB) 
hadden in kooien gehouden zeebaarzen (Dicentrarchus labrax L.) verhoogde gehaltes cortisol en glucose in 
het lichaam, wat indicatief is voor stressreacties. De vissen herstelden echter snel en er was geen sprake 
van mortaliteit (Santulli et al., 1999). 

Kastelein (2009) echter poneert dat geluid van airguns die gebruikt worden bij seismologisch onderzoek 
alsook sommige sonarsystemen van de marine en onderwaterontploffingen op korte afstand 
gehoorbeschadiging kunnen veroorzaken en tot op grote afstand het gedrag van zeedieren kunnen 
beïnvloeden. 

Het geluid van militaire schepen kan een negatief effect veroorzaken bij vissen. Een onderzoek van 
Wysocki et al. (2006) toonde aan dat drie geteste vissoorten die blootgesteld werden aan geluid afkomstig 
van schepen een verhoogde cortisolsecretie vertoonden, wat duidt op een stressreactie. Er was echter geen 
significant verschil tussen soorten met een excellent gehoor en soorten met een zwak gehoor.  

5.2 Zeezoogdieren 

Dit verslag behandelt activiteiten, of veronderstelde activiteiten, van de Belgische Marine, vooral in 
Belgische wateren, maar eventueel ook in wateren van andere landen of in internationale wateren. Het 
geeft een overzicht van mogelijke effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, waarbij er niet 
automatisch van uitgegaan wordt dat deze activiteiten in werkelijkheid plaatsvinden in Belgische 
wateren. Mogelijk worden bestaande NAVO aanbevelingen (bijvoorbeeld in het kader van het NURC 
Marine Mammal Risk Mitigation Programme), vergelijkbaar met de voorstellen die verder in dit 
document gemaakt worden, door de Belgische Marine reeds toegepast, en zijn deze meer gedetailleerd en 
onderbouwd. De BMM is niet op de hoogte van eventuele activiteiten van seismische aard door de 
Belgische Marine, en dit onderwerp wordt hier dan ook niet behandeld. 

Dit verslag behandelt zowel actuele militaire activiteiten als de diensten aan de maatschappij verzorgd 
door Defensie, zoals het vernietigen van oude springtuigen opgevist door baggerschepen of 
vissersvaartuigen. Die laatste activiteiten hebben weliswaar een militaire oorsprong, maar zijn niet het 
gevolg van de huidige activiteiten in het kader van landsverdediging. 

5.2.1 Geluid  

5.2.1.1 ALS GEVOLG VAN ZEEWAARTSE SCHIETOEFENINGEN 

Een mogelijke impact op zeezoogdieren van zeewaartse schietoefeningen, zowel op luchtdoelen als op 
drijvende doelen, te Lombardsijde en op zee is niet gekend. Mogelijk verstoren ze aanwezige 
zeezoogdieren. Het effectief raken van zeezoogdieren lijkt zeer onwaarschijnlijk, tenzij gericht op de 
dieren geschoten wordt, wat tegenwoordig uitgesloten lijkt. 

In Nederland werd in april 2011 voor de rechtbank van Leeuwarden beslist dat voor de schietoefeningen 
van de Nederlandse defensie vanaf de dijk in Den Helder (Razende Bol) een ontheffing van de Flora- en 
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Faunawet noodzakelijk was. Eerder had Defensie geoordeeld dat dergelijke schietoefeningen geen schade 
tot gevolg hadden en bijgevolg geen ontheffing nodig hadden. De rechtbank oordeelde dat dit op 
onvoldoende feiten gebaseerd was. De schietoefeningen worden uitgevoerd in een voor zeehonden en 
zeevogels belangrijke zandplaat.  

Op basis van de gegevens waarover we beschikken, kunnen we niet stellen dat het gebied voor 
Lombardsijde belangrijk is voor zeehonden of andere zeezoogdieren (Degraer et al., 2009). Het 
Habitatrichtlijngebied “Vlaamse Banken” werd daarom niet voor deze soorten aangemeld onder de 
Habitatrichtlijn.  

5.2.1.2 ALS GEVOLG VAN VERNIETIGING MUNITIE OP ZEE 

Heel frequent worden op zee door vissers of baggerschepen oude mijnen of bommen gevonden. Deze 
springtuigen worden vernietigd (tot ontploffing gebracht) op zee door de dienst DOVO. Zeer 
uitzonderlijk worden ook springtuigen gevonden aan land, naar zee gebracht om daar te worden 
vernietigd (bvb. een springtuig van meer dan een halve ton dat op 25 januari 2011 aangetroffen werd te 
Zonnebeke – nieuwsbericht Belga), en mogelijk worden – indien dit zonder risico kan gebeuren – op zee 
aangetroffen springtuigen overgebracht naar Poelkapelle om daar onder meer gecontroleerde 
omstandigheden te worden vernietigd. 

Het is goed gekend dat zeezoogdieren, en bij ons in het bijzonder de bruinvis, zeer gevoelig zijn aan 
excessief geluid onder water. Beschadiging van het gehoorsysteem kan leiden tot de dood van het dier, 
gezien het voor communicatie, oriëntatie en voedselzoeken, vrijwel exclusief gebruikt maakt van geluid 
(zie bijvoorbeeld Tyack, 2009; Clausen et al., 2010). In het monitoringproject voor het inschatten van de 
effecten van het heien van palen voor offshore windparken, wordt veel aandacht besteed aan de 
mogelijke effecten op zeezoogdieren, gezien de geluidsniveaus die onder water veroorzaakt worden (260 
dB re 1µPa@1m; zie bijvoorbeeld Norro et al., 2010). 

Experimenten in Duitsland met bruinvissen in gevangenschap toonden aan dat bij de explosie van een 
torpedo van 350 kg gehoorschade optrad tot op een afstand van 13 tot 33 km. De Duitse Marine 
berekende dat dergelijke explosie fataal zou zijn voor om het even welk zeezoogdier in een straal van vier 
km (in ASCOBANS, 2008).   

5.2.1.3 ALS GEVOLG VAN GEBRUIK SONAR 

Het gebruik van LFAS, low-frequency active sonar (momenteel niet aanwezig binnen de Belgische 
militaire vloot; mond. med. J. Laudes, Belgische Defensie) en MFAS, mid-frequency active sonar 
toestellen, die geluid produceren met relatief lage frequentie en een hoge amplitude, heeft in het verleden 
tijdens NAVO manoeuvres sterfte veroorzaakt onder bepaalde soorten walvisachtigen die niet in 
Belgische wateren voorkomen (in het bijzonder diep duikende soorten zoals spitssnuitdolfijnen; zie onder 
meer Evans & Miller (2003) en Parsons et al. (2008), en de referenties daarin). Onder meer NAVO (NURC) 
onderzoekt de oorzaken en achtergrond van de impact (vb. 1998 SOLMAR Project) en er worden 
richtlijnen ontwikkeld om dergelijke impact te vermijden.  

LFAS en MFAS SONAR toestellen worden vooral ingezet in diep water, en het is ons niet bekend of ze 
ook in Belgische wateren ingezet of getest worden. Een leemte in onze kennis is het mogelijke effect van 
LFAS en MFAS op bruinvissen. 

5.2.2 Aanvaringen 

Militaire schepen, uitgerust met turbinemotoren, kunnen in vergelijking met civiele vaartuigen hoge 
snelheden ontwikkelen (+30 kts). Recente studies hebben uitgewezen dat vooral grotere walvisachtigen 
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gevoelig zijn voor aanvaringen met schepen, en dat een belangrijke factor hierbij de snelheid is van de 
vaartuigen: hogere snelheden (+10kts) betekenen meer gevaar (Vanderlaan & Taggart, 2007). Speciaal om 
dit probleem te onderzoeken en mogelijke maatregelen voor te stellen, werd in 2005 binnen de 
Internationale Walvisvaartcommissie (IWC) een Ship Strikes Working Group (SSWG) opgericht, tot heden 
voorgezeten door België (IWC, 2006). Hierbij wordt onder meer samengewerkt met de IMO (International 
Maritime Organisation). Het werk van de SSWG bestaat erin om mitigerende maatregelen te 
onderzoeken, gebieden met verhoogde risico‟s te identificeren en een database bij te houden van gevallen 
van aanvaringen van schepen met walvisachtigen. High risk areas zijn onder meer de Middellandse Zee en 
de Canarische eilanden (vinvis, potvis), de Oostelijke kustzone van de Verenigde Staten en Canada 
(noordkaper), en het Valdez schiereiland, Argentinië (zuidkaper) (IWC-ACCOBAMS, 2011). In bepaalde 
gebieden (noorden van de Middellandse Zee – Pelagos Sanctuary, oostelijke kustzone van de Verenigde 
Staten) worden reeds maatregelen genomen m.b.t. civiele scheepvaart. 

Voor de inschatting van risico‟s in Noordwest-Europa, inclusief Belgische wateren, werd door Evans et al. 
(2011) een kartering uitgevoerd van de verspreiding van de densiteit van de meest gevoelige 
walvisachtigen. Daaruit blijkt dat gebieden in het westelijk Kanaal en de gebieden in de buurt van de 
continentale helling in de Golf van Biskaje en de Atlantische Oceaan een verhoogd risico hebben op 
aanvaringen. Er wordt over het beperken van de snelheid van vaartuigen in risicovolle gebieden onder 
meer overleg gepleegd met Wallenius-Wilhelmsen (Peter Evans, http://www.ascobans.org/ac18.html).  

Cfr. het rapport van Evans et al. (2011) vormt de zuidelijke Noordzee een gebied met een beperkt risico 
voor aanvaringen (figuren 5 en 6). Dat aanvaringen met grote walvisachtigen (voor ons niet relevant in 
het kader van de Habitatrichtlijn, maar wel strikt beschermd) niet zeldzaam zijn, kunnen we illustreren 
met de twee meest recente gevallen van grote walvissen in België: beide dieren, een bultrug die 
aanspoelde te Nieuwpoort op 4 maart 2006, en een gewone vinvis die op de bulb van een vaartuig 
binnengebracht werd in de haven van Antwerpen op 22 september 2009 (zie Haelters et al., 2006; Haelters 
& Kerckhof, 2010) waren gedood door een aanvaring met een schip. Beide dieren werden echter geraakt 
door een vaartuig buiten Belgische wateren. 

 

 
 

Figuur 5. Modellering van het seizoenale risico op aanvaringen met walvisachtigen (grote en 
kleine) binnen Noordwest-Europa, onafhankelijk van scheepvaartverkeer (Evans et al., 2011). 

 
 

http://www.ascobans.org/ac18.html
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Figuur 6. Modellering van gebieden waar aanvaringen met grote walvisachtigen statistisch 
gezien het meest waarschijnlijk zijn (in paars aangeduide zones), opgesteld aan de hand van 
de verspreiding van gevoelige walvisachtigen en de intensiteit van (burgerlijk) 
scheepvaartverkeer (Evans et al., 2011). 

5.3 Zeevogels 

Militaire activiteiten kunnen op een aantal manieren verstorende effecten hebben op vogels die gebruik 
maken van mariene wateren. Verschillende vormen van militaire activiteiten veroorzaken zowel visuele 
als auditieve verstoring. Vaak is het haast onmogelijk om visuele en auditieve aspecten van een 
verstoringsbron van elkaar te scheiden. Verstoring door vliegtuigen of schepen is bijvoorbeeld het gevolg 
van een gecombineerd effect van visuele en auditieve verstoringscomponenten (Kempf & Hüppop 1996, 
Lensink et al. 2002, Hut et al. 2006). In andere gevallen is de verstoring wel direct te wijten aan het 
auditieve dan wel het visuele aspect van de verstoring. Zo is in een Nederlands onderzoek in en rond de 
Waddenzee aangetoond dat verstoring door geluid voortgebracht tijdens militaire schietoefeningen de 
verspreiding en de aantallen van foeragerende en rustende vogels negatief beïnvloedt (van Eerden 1979, 
Visser 1987).  

Het effect van militaire activiteiten op zeevogels wordt hier geëvalueerd aan de hand van de algemene 
verstoringsgevoeligheid van zeevogels in het BDNZ. Een gedetailleerde beschrijving van de methodiek 
voor verstoringsgevoeligheidsbepaling wordt weergegeven in Bijlage 2. Gezien de samenstelling van de 
zeevogelgemeenschap in het BDNZ sterk verschilt naar gelang het seizoen, wordt de 
verstoringsgevoeligheid bepaald voor elk sezoen afzonderlijk. 

5.3.1 Verstoringsgevoeligheidskaart tijdens winterperiode 

De verstoringsgevoeligheid van de zeevogels in het BDNZ is het grootst tijdens de winter (Figuur 7). Dat 
komt enerzijds omdat ‟s winters zeer hoge dichtheden worden bereikt in het BDNZ en anderzijds omdat 
er ‟s winters relatief veel verstoringsgevoelige soorten vertoeven in onze mariene wateren (denk 
bijvoorbeeld aan concentraties van zwarte zee-eenden, roodkeelduikers en futen). De gehele kustzone is ‟s 
winters redelijk tot sterk verstoringsgevoelig. Ook de Zeelandbanken en de Hinderbanken (vooral de 
noordelijke delen) zijn ‟s winters bijzonder verstoringsgevoelig. De hoogste gevoeligheid wordt evenwel 
gemeten langs de westelijke kustzone (westelijke kustbanken en Vlaamse Banken), ter hoogte van de 
Goote Bank/Thorntonbank en in de meest noordelijke zone van het BDNZ. 
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Figuur 7. Ruimtelijke verspreiding van de verstoringsgevoeligheid van zeevogels (TDI variërend van 0 
tot > 15) in het BDNZ in de winter. De bovenste figuur geeft de verstoringsgevoeligheid van alle 
zeevogels samen weer. In de onderste figuur zijn slechts de meest verstoringsgevoelige soorten 
opgenomen. 
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Als we eenzelfde kaart maken uitsluitend voor de meest verstoringsgevoelige soorten (Traffic Disturbance 
Index of TDI > 40, sensu Camphuysen et al. (1999); zie Bijlage 2), wat bijna neerkomt op de exclusie van 
alle meeuwen), krijgen we een heel ander beeld. Het zijn namelijk vooral de westelijke kustbanken, de 
Vlaamse Banken en de Vlakte van de Raan waar hoge concentraties van de sterk verstoringsgevoelige 
soorten zoals zee-eenden, futen en duikers worden aangetroffen. Naar verstoring toe zijn dit ‟s winters 
dus de meest gevoelige gebieden. Verder offshore tekent zich ten noorden van de Hinderbanken nog een 
redelijk gevoelige zone af. 

5.3.2 Verstoringsgevoeligheidskaart tijdens lenteperiode 

In de lente ziet het beeld er geheel anders uit (Figuur 8). Wanneer we om te beginnen uitgaan van alle 
zeevogelsoorten blijkt dat in het noordwestelijk deel van het BDNZ de verstoringsgevoeligheid sterk is 
afgenomen ten opzichte van de wintermaanden. Alleen tussen Middelkerke en Oostende ligt nog een 
sterk gevoelige zone. In de lente ligt de meest verstoringsgevoelige zone grofweg onder de denkbeeldige 
lijn tussen De Panne en de Bank Zonder Naam. Dit gebied vormt in het voorjaar een belangrijke 
trekcorridor voor veel soorten wat resulteert in hoge dichtheden en dus een hoge 
verstoringsgevoeligheid. Verder bevindt zich in de lente vanaf medio april een belangrijke broedkolonie 
van sterns en meeuwen in de haven van Zeebrugge, die juist tijdens de vestigingsfase enorm 
verstoringsgevoelig is. Het is moeilijk om een exacte verstoringsafstand te geven ten aanzien van deze 
kolonie omdat die nogal verschilt per verstoringsbron (scheepvaart vormt geen probleem, maar 
luchtvaart heeft bijvoorbeeld wel sterk verstorende effecten op koloniebroeders). In het onderhavige 
rapport hebben we daarom een zone van 1 km rond de haven voorzien die als sterk verstoringsgevoelig 
wordt aangemerkt. 

De verhouding sterk gevoelige en minder gevoelige soorten ligt in de lente wat lager dan in de winter 
(53,4%), maar nog altijd bevindt 34,5% van het aantal aanwezige individuen zich in de categorie sterk 
verstoringsgevoelige soorten (TDI > 40, sensu Camphuysen et al. (1999); zie Bijlage 2). Wanneer we alleen 
de categorie van sterk verstoringsgevoelige soorten beschouwen ontstaat een ruimtelijk beeld dat redelijk 
goed overeenstemt met dat in de winter, alleen is het wel duidelijk dat er in het algemeen minder sterk 
verstoringsgevoelige soorten voorkomen dan in de winter. Wederom zijn het de westelijke kustbanken, 
de Vlaamse Banken, en het noorden van de Hinderbanken die de meeste sterk verstoringsgevoelige 
soorten bevatten. Ook de directe omgeving van Zeebrugge is zeer verstoringsgevoelig vanwege de 
aanwezigheid van de sternenkolonies. 
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Figuur 8. Ruimtelijke verspreiding van de verstoringsgevoeligheid van zeevogels (TDI variërend van 0 
tot > 15) in het BDNZ in de lente. De bovenste figuur geeft de verstoringsgevoeligheid van alle 
zeevogels samen weer. In de onderste figuur zijn slechts de meest verstoringsgevoelige soorten 
opgenomen. 
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5.3.3 Verstoringsgevoeligheidskaart tijdens zomerperiode 

In de zomermaanden is het BDNZ het minst verstoringsgevoelig (Figuur 9). Zeker de meer offshore 
gelegen gebieden zijn nauwelijks gevoelig voor verstoring omdat daar dan relatief weinig zeevogels 
voorkomen. De kustzone blijft evenwel redelijk gevoelig voor verstoring evenals de ruime omgeving van 
de Vlakte van de Raan en de Thorntonbank. Van de aanwezige vogels zit 30,0% in de categorie van meest 
verstoringsgevoelige soorten (TDI > 40, sensu Camphuysen et al. (1999); zie Bijlage 2). Men kan echter 
gerust stellen dat er in de zomermaanden geen concentratiegebieden met sterk verstoringsgevoelige 
soorten voorkomen en dat er relatief weinig sterk verstoringsgevoeilige vogels voorkomen in het BDNZ. 
De kaart met sterk verstoringsgevoelige soorten kleurt zelfs vrijwel helemaal groen. Uiteraard geldt dat 
niet voor de directe nabijheid van de broedkolonies te Zeebrugge, want daar is rust tijdens het 
broedseizoen een primaire vereiste. 
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Figuur 9. Ruimtelijke verspreiding van de verstoringsgevoeligheid van zeevogels (TDI variërend van 0 
tot > 15) in het BDNZ in de zomer. De bovenste figuur geeft de verstoringsgevoeligheid van alle 
zeevogels samen weer. In de onderste figuur zijn slechts de meest verstoringsgevoelige soorten 
opgenomen. 

5.3.4 Verstoringsgevoeligheidskaart tijdens herfstperiode 

Net als in de lente gebruiken veel zeevogels de Belgische mariene wateren in de herfst als 
migratiecorridor tijdens hun tocht naar het zuiden (Figuur 10). Wel is de verspreiding van deze 
doortrekkers over het algemeen minder kustgebonden dan in het voorjaar. Alleen bij sterke wind vanuit 
zee worden de trekvogels sterk geconcentreerd tegen de kust. In de herfst komen daarom ook de 
Hinderbanken in aanmerking als verstoringsgevoelige gebieden. Daarnaast valt op dat het oostelijk deel 
van het BDNZ grenzend aan Nederland in de herfst sterk verstoringsgevoelig is, inclusief de kustnabije 
zone tussen Middelkerke en de Nederlandse grens. Het moet echter gezegd worden dat de hoge 
verstoringsgevoeligheid in de herfst vooral veroorzaakt wordt door een hoge dichtheid aan zeevogels (en 
dan vooral van meeuwen) en niet zozeer door de aanwezigheid van sterk verstoringsgevoelige soorten. 
Slechts 15,1% van de aanwezige vogels bevindt zich in de herfst in de meest gevoelige categorie (TDI > 40, 
sensu Camphuysen et al. (1999); zie Bijlage 2). Dat blijkt ook uit de verspreidingskaart van de meest 
verstoringsgevoelige soorten, waar veel minder variatie in verstoringsgevoeligheid zichtbaar is. Typisch 
tijdens de najaarstrek is wel dat de omgeving van de Thorntonbank en de Bank Zonder Naam in 
verhoogde mate gebruikt worden door sterk verstoringsgevoelige soorten. Ook de Vlaamse Banken, de 
westelijke kustbanken en vooral ook het kustnabije gebied tussen Zeebrugge en Oostende zijn redelijk 
belangrijk, maar verder zijn er geen concentratiegebieden van sterk gevoelige soorten herkenbaar. 
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Figuur 10. Ruimtelijke verspreiding van de verstoringsgevoeligheid van zeevogels (TDI variërend van 
0 tot > 15) in het BDNZ in de herfst. De bovenste figuur geeft de verstoringsgevoeligheid van alle 
zeevogels samen weer. In de onderste figuur zijn slechts de meest verstoringsgevoelige soorten 
opgenomen. 
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5.3.5 Mogelijke conflicten 

In het BDNZ vinden geregeld militaire activiteiten en oefeningen plaats die in principe kunnen 
interfereren met de aanwezigheid van zeevogels. Het gaat ondermeer om:  

 schietoefeningen vanaf het strand van Lombardsijde richting zee. Jaarlijks worden hier ongeveer 
55 dagen schietoefeningen gehouden, altijd in de periode september-mei (in de zomermaanden, 
tijdens de weekends, tijdens feestdagen en tijdens schoolverloven wordt er niet geoefend). 

 schietoefeningen op zee naar drijvende doelen rond de Oosthinder en de Blighbank. Deze 
oefeningen worden zeer zelden uitgevoerd (maximaal 5 keer per jaar).  

 oefeningen met betrekking tot het tot ontploffing brengen van munitie in de omgeving van de 
Goote Bank en Thorntonbank, welke beperkt blijven tot 15 à 20 ontploffingen per jaar. 

 oefening in het leggen en vegen van mijnen, die slechts zeer zelden plaatsvinden in de daarvoor 
geëigende gebieden rond de Westhinder en de Wenduinebank. Daarnaast wordt er vanuit 
Koksijde geregeld geoefend met helikopters overzee. ‟s Winters zijn in de SBZ1 en SBZ2 
helikopteroefeningen op een hoogte van minder dan 500 voet (ongeveer 152 meter) verboden.  

Samenvattend kan gesteld worden dat de meeste militaire activiteiten en oefeningen met een zeer lage 
frequentie plaatsvinden zodat er slechts kortstondige hinder voor zeevogels zal zijn. De enige knelpunten 
die zich voordoen zijn de schiet- en helikopteroefeningen vanuit Lombardsijde en Koksijde. Deze vinden 
redelijk frequent plaats en overlappen zowel in ruimte als in tijd (wintermaanden en vroege voorjaar) met 
de aanwezigheid van sterk verstoringsgevoelige zeevogels. Zowel zee-eenden, duikers als futen 
prefereren juist in de winterperiode en in het vroege voorjaar de kustnabije zone rond de westelijke 
kustzone waar ook de meeste militaire activiteit plaatsvindt. 

Er moet op dit punt worden opgemerkt dat de huidige verspreiding van zeevogels uiteraard mee bepaald 
wordt door allerlei verstoringen (zowel militaire activiteiten als andere verstoringen) die momenteel al 
plaatsvinden op het BDNZ. Met andere woorden: de meest verstoringsgevoelige soorten zullen sowieso al 
minder sterk vertegenwoordigd zijn in de meest verstoorde gebieden, zelfs als het habitat en de 
voedselvoorziening daar in principe geschikt zijn. 

5.4 Samenvattend overzicht en relevantie 

Tabel 3 biedt een overzicht van de potentiële impacts en hun ecologische relevantie. 

5.4.1 Benthische habitat en vissen 

Naast de eerder aangehaalde mogelijke conflicten is het belangrijk dat de gevolgen van militaire 
activiteiten in een ruimere context worden geplaatst. Militair geluid heeft een aanzienlijk kleiner aandeel 
in de geluidsvervuiling van het mariene milieu, dan bijvoorbeeld het geluid veroorzaakt door 
commerciële scheepvaart, de bouw en exploitatie van windmolenparken en de visserij. Het geheel van de 
anthropogene geluidsoverlast is echter een vorm van vervuiling die steeds belangrijker wordt en steeds 
meer aandacht krijgt in de bepaling van de toestand van het mariene milieu. Onderwatergeluid wordt 
onder andere vernoemd als onderdeel van de elfde “descriptor” in de Europese Kaderrichtlijn Mariene 
Strategie (2008/56/EG) en moet tegen 2020 beperkt worden tot een niveau waarbij het mariene milieu 
geen schade ondervindt. Daarbij moeten ook de gevolgen van militaire activiteiten in rekening worden 
gebracht. 
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Wat de chemische vervuiling betreft, is deze afkomstig van de munitie van de schietoefeningen of van de 
ontploffing van mijnen te verwaarlozen ten opzichte van de chemicaliën die via lozingen, dumpingen, 
olierampen, … op de bodem terechtkomen. Het effect van de uitloging van chemische stoffen ten gevolge 
van schietoefeningen is wellicht kleiner dan de uitloging ten gevolge van andere activiteiten. De 
„Paardenmarkt‟ daarentegen, blijft een niet te verwaarlozen bron van chemicaliën, ook al zijn er geen 
aantoonbare negatieve effecten op de bodemfauna. Van Tomme (2007) vond zelfs dat er op de 
munitiestortplaats een hogere diversiteit aan macrofauna is in vergelijking met de referentiestalen. De 
afwezigheid van bodemverstorende visserijtechnieken – het is verboden in dit gebied te vissen –  op de 
munitiestortplaats kan hiervoor een verklaring bieden. Boomkorvisserij veroorzaakt namelijk een 
aanzienlijke verstoring op het bodemleven, met een daling van de diversiteit als gevolg (de Groot & 
Lindeboom, 1994). 

5.4.2 Zeezoogdieren 

Van de militaire activiteiten, inclusief militaire dienstverlening aan de maatschappij, lijken voor 
zeezoogdieren in Belgische wateren enkel het opruimen van springstoffen die aangetroffen en vernietigd 
worden op zee van belang en significant – hoewel het met de huidige gegevens niet mogelijk is een 
kwantitatieve inschatting van de effecten te maken. Daarnaast zijn buiten Belgische wateren ook 
mogelijke aanvaringen met walvisachtigen en de mogelijke effecten van het gebruik van bepaalde types 
SONAR belangrijk. 

5.4.3 Zeevogels 

Zoals eerder aangehaald zal verstoring van vogels in het BDNZ zeker niet alleen worden veroorzaakt 
door militaire activiteiten, maar ook door bijvoorbeeld scheepvaart, burgerluchtvaart en allerlei vormen 
van recreatie. Het is niet eenvoudig om de verschillende vormen van verstoring te scheiden, zeker niet in 
de kustnabije zone waar militaire schietoefeningen, helikopteroefeningen, scheepvaart vanuit de havens 
en recreatieve activiteiten elkaar sterk overlappen. Juist in die kustnabije zone lijkt de verspreiding van de 
sterk gevoelige soorten een wat ongewoon patroon te vertonen. Zeker in de winter wanneer er relatief 
veel verstoringsgevoelige soorten langs de kust zitten, lijken de druk bevaren toegangen tot de haven van 
Zeebrugge en de Westerscheldemonding een verminderd aantal van deze gevoelige soorten te bevatten 
(vergelijk figuur 1). Ook nabij de havenmond van Nieuwpoort en in mindere mate die van Oostende is de 
dichtheid aan sterk verstoringsgevoelige soorten opvallend laag, evenals op de scheepvaartroute tussen 
de Oostdyck en de Westhinder. Het lijkt er dus op dat scheepvaart mee bepalend is voor de verspreiding 
van zeevogels in het BDNZ. Dat laatste geldt zeker tijdens de winter en in de lente wanneer er grote 
concentraties van zeer verstoringsgevoelige soorten in het BNDZ voorkomen. In hoeverre de schiet- en 
helikopteroefeningen vanuit Lombardsijde en Koksijde een bijkomend verstorend effect hebben is 
moeilijk met zekerheid te zeggen. Echter de frequentie, de duur (vaak duren de schietoefeningen meer 
dan 5 uur) en de periode waarin die plaatsvinden zijn van dien aard dat negatieve effecten wel degelijk 
verwacht kunnen worden, zeker omdat het voorkomen van zeer gevoelige soorten in ruimte en tijd sterk 
overlapt met de schiet- en helikopteroefeningen. Alle overige vormen van militaire activiteiten (sonar, 
seismiek, …) hebben een verwaarloosbaar effect op zeevogels. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat militaire activiteiten slechts in de wintermaanden en in de 
lente een negatieve impact hebben op zeevogels. Vooral schietoefeningen vanuit Lombardsijde en 
oefeningen met vliegtuigen en helikopters voor de westelijke kustzone, waar zich in die periode 
belangrijke concentraties van sterk verstoringsgevoelige soorten zoals zee-eenden, duikers en futen 
bevinden, hebben een negatieve impact op zeevogels. Daarnaast zijn er ook tal van niet-militaire 
activiteiten die een vergelijkbare impact hebben op zeevogels, maar die niet in het onderhavige rapport 
worden behandeld. 
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Militaire activiteit Druk 
Benthos Vissen 

Zeezoog-
dieren 

Zeevogels 

Winter Lente Zomer Herfst 

Schietoefeningen Chemische 
verontreiniging 

1 1      

 Atmosferisch geluid   1 2 2 1 1 

Vernietiging door ontploffing 
van mijnen 

Chemische 
verontreiniging 

1 1      

 Onderwatergeluid 1 2 2 1 1 1 1 

Gebruik sonar Onderwatergeluid 1 2 2 1 1 1 1 

Seismiek Onderwatergeluid 1 2  1 1 1 1 

Militaire helikoptervluchten Atmosferisch geluid    
2 2 1 1 

 Visuele verstoring    

Overige militaire luchtvaart Atmosferisch geluid    
1 1 1 1 

 Visuele verstoring    

Militaire scheepvaart Onderwatergeluid 1 1      

 Visuele verstoring    2 2 1 1 

 Aanvaring   1     

Munitiestortplaats Chemische 
verontreiniging 

1 1      

Tabel 3. Samenvattende tabel van de mogelijke effecten van militaire activiteiten op het 
mariene ecosysteem. 1: impact aanwezig, maar ecologisch niet significant; 2: impact 
aanwezig en potentieel ecologisch significant. 
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6 Mogelijke maatregelen 

6.1 Benthische habitats en vissen 

6.1.1 Chemische vervuiling 

De chemische vervuiling afkomstig van schietoefeningen en ontploffing van mijnen is verwaarloosbaar en 
vraagt voorlopig geen dringende maatregelen. Wel is het zo dat de zone waar schietoefeningen 
plaatsvinden, gedeeltelijk samenvalt met het Habitatrichtlijngebied “Trapegeer – Stroombank” en de 
Vogelrichtlijngebieden SBZ 1 en SBZ 2 en zelfs volledig in de aangemelde uitbreiding („Vlaamse Banken”) 
komt te liggen. Daarom is het aangewezen om de toestand van epibenthos en vis nauwgezet te blijven 
monitoren en bij significante veranderingen – die te wijten zijn aan chemische vervuiling – maatregelen 
voor te stellen. 

De hoeveelheid munitie die de Paardenmarkt herbergt, valt niet te verwaarlozen. Berging van de munitie 
is echter een kostbare en riskante onderneming en vereist een uitgebreide ontmantelingcapaciteit eenmaal 
de munitie geborgen is. De beste optie voor het mariene ecosysteem en voor de volksgezondheid lijkt de 
munitiestortplaats met rust te laten. Aangezien de Paardenmarkt gelegen is in het Vogelrichtlijngebied 
SBZ 3 en de chemicaliën via epibenthos en vis ook de vogels kunnen treffen, is het ook hier aangewezen 
om nauwgezet te blijven monitoren en indien nodig maatregelen te treffen. 

6.1.2 Geluid 

Naast het beschrijven van de effecten van geluid op epibenthos en adulte vissen moet er zeker ook 
rekening gehouden worden met mogelijke negatieve effecten van geluid op viseieren en vislarven.  

Kostyuchenko (1973) toonde een verhoogde mortaliteit van viseieren aan op 20 m van een seismische 
bron. Er werden ook fysische letsels bij en mortaliteit van viseieren en -larven waargenomen bij 
explosieve ontploffingen (Govoni et al., 2003, 2008) en bij mid-frequente (1.5-6.5 kHz) sonars (Jørgensen et 
al., 2005). Deze studies zijn echter onvoldoende om algemene conclusies te trekken over de manier 
waarop geluid een effect heeft op overleving van viseieren en -larven (Popper & Hastings, 2009). 
Desalniettemin is het raadzaam om in deze context het voorzorgsprincipe toe te passen. 

De ondiepe kustwateren van de zuidelijke Noordzee die bestaan uit „Permanent met zeewater 
overspoelde zandbanken (habitattype 1110)‟ zijn wel belangrijk als paai- en kraamkamergebied voor 
commercieel belangrijke platvissoorten zoals pladijs en tong. Het is dus belangrijk dat volwassen dieren 
de kans krijgen zich voort te planten en dat meer jonge dieren de kans krijgen volwassen te worden.  

Voor de beschermde vissoort fint vormt de ontploffing van mijnen geen noemenswaardige bedreiging 
voor de eieren en larven aangezien de fint zoetwater opzoekt om te paaien. Het voortbestaan van deze 
soort hangt voornamelijk af van de toestand van de rivier waar de eieren worden afgezet. Voor een 
succesvolle voortplanting is een goede waterkwaliteit met een voldoende hoog zuurstofgehalte 
noodzakelijk. Daarnaast moeten paaiplaatsen opnieuw bereikbaar worden. De volwassen individuen 
daarentegen komen voornamelijk in de kustzone voor en zijn wel gevoelig voor explosieve 
onderwatergeluiden. 

Volgende mitigerende maatregelen kunnen overwogen worden: 
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 Het voorzien van een afschriksysteem bij de vernietiging van mijnen door ontploffing, bij 
sonargebruik en bij seismisch onderzoek, dit om gehoorschade (bij vissen) en mortaliteit (bij 
epibenthos en vissen) zo veel mogelijk te vermijden. 

 Tijdens het heien van de windmolenpalen wordt de ramp-up procedure toegepast. Hierbij wordt 
het geluidsniveau geleidelijk opgevoerd en bereikt het pas na een half uur of een uur zijn 
maximum.  

 Het instellen van een tijdelijk verbod op ontploffing van mijnen, sonars en seismisch onderzoek 
tijdens de paai- en kraamperiode van schol en tong, d.i. van januari tot mei, voornamelijk in de 
kustzone.  

 

Het gebruik van een bubble curtain rond het explosief behoort ook tot de mogelijkheden, ware het niet 
dat het voordeel (effectieve verlaging van het geluidsniveau binnen 1 km (Würsig et al., 2000)) niet sterk 
genoeg doorweegt ten opzicht van de nadelen (kost, minder efficiënt bij sterke stroming). Daarom wordt 
deze maatregel hier niet als prioritair gezien. 

De directe negatieve effecten van militair geluid op vissen kunnen dankzij enkele doeltreffende 
maatregelen binnen de perken gehouden worden. Wel kunnen we nog niet goed inschatten wat de 
langdurige gevolgen van geluid op visbestanden, -populaties, -soorten en op hogere trofische niveaus 
kunnen zijn. Er moet ook rekening gehouden worden met mogelijke cumulatieve effecten van geluid en 
andere types van verstoring op organismen.  

6.2 Zeezoogdieren 

Hieronder worden een aantal maatregelen voorgesteld die kunnen overwogen worden om negatieve 
effecten op zeezoogdieren te vermijden of te beperken; sommige maatregelen zijn evident, sommige 
worden mogelijk reeds toegepast. 

6.2.1 Schietoefeningen Lombardsijde en op zee 

Mogelijke maatregel: 

 Het niet laten aanvangen of opschorten van schietoefeningen te Lombardsijde indien zich 
zeehonden op het strand bevinden, of indien de aanwezigheid van zeezoogdieren vastgesteld 
werd dicht bij de kust in het gebied gesloten voor scheepvaart; verdere voorstellen voor 
maatregelen m.b.t. zeezoogdieren worden niet gemaakt. 

6.2.2 Militaire scheepvaart 

De voorstellen voor maatregelen zijn vooral toepasbaar buiten Belgische wateren. Bepaalde voorstellen 
zijn echter ook relevant in Belgische wateren, onder andere in de NATURA 2000 gebieden en voor de 
bruinvis, die cfr. de Habitatrichtlijn speciale aandacht moet krijgen. 

 Lage snelheden (< 15 kts) aanhouden in de zuidelijke Noordzee gedurende de maanden januari 
tot april, gezien de lokaal soms hoge dichtheden aan bruinvissen (tot meer dan 3 dieren per km² – 
Haelters et al., in prep.). 

 Informatie verzamelen over walvisachtigen in de gebieden die men aandoet, en inschatting van 
de risico‟s. 
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 Uitkijk houden in gebieden met hoog risico, en het systematisch bijhouden in een databestand 
van waarnemingen, met datum, positie, soort, aantal, etc. (cfr. het EDA project, zie 3.4.). 

 Lage snelheid aanhouden in gebieden met hoog risico (zie hierboven) voor grote walvisachtigen 
in het algemeen (buiten Belgische wateren). 

 Zo goed mogelijk documenteren (datum, uur, locatie, soort, afmetingen, …) en zo snel mogelijk 
rapporteren van aanvaringen met walvisachtigen aan de relevante Belgische overheidsinstelling 
of aan de IWC (zie bijvoorbeeld de rondzendbrieven van de IMO MEPC.1/Circ.674 en MSC-
MEPC.7-Circ.7).  

6.2.3 Vernietigen van munitie op zee 

Gezien de mogelijke impuls-geluidsniveaus veroorzaakt door explosies en de mogelijke range van impact 
op de meest gevoelige soort (bruinvis), lijken enkele maatregelen nuttig. Het gebruik van een bubble-
curtain rond een te vernietigen explosief (zoals getest door de Duitse Marine) wordt niet voorgesteld, 
gezien dit een dure methode is (destructief voor het systeem) en dit waarschijnlijk in water met stroming 
weinig efficiënt is. Een samenwerking met de BMM voor het wetenschappelijk vaststellen en 
karakteriseren van het geluidsniveau veroorzaakt door een explosie (p-p brongeluidsniveau, spectrum, 
attenuatie) met een inschatting van de gevolgen voor zeezoogdieren t.o.v. de afstand tot de explosie, zou 
nuttig zijn voor het voorstellen van meer gedetailleerde mitigerende maatregelen. De volgende 
mitigerende maatregelen kunnen overwogen worden, waarbij de veiligheid voor de bevolking steeds 
prioritair is: 

 Het vernietigen van springtuigen onder gecontroleerde omstandigheden aan land (strand, 
Poelkapelle). 

 Het vermijden van het vernietigen van springtuigen op zee gedurende de maanden januari tot 
april. 

 Gezien de (algemene, doch niet zekere) gradiënt van het voorkomen in Belgische wateren van 
bruinvissen, met meer bruinvissen offshore dan inshore, en meer bruinvissen in het westelijke 
deel van de kust dan in het oostelijke deel, het vermijden van de gebieden met de hoogste 
densiteit. Er kan hierover ad hoc advies gevraagd worden bij de BMM.  

 Het voorzien van waarnemers in de buurt van het te vernietigen springtuig vóór de vernietiging, 
en het uitstellen van de vernietiging bij het waarnemen van zeezoogdieren. 

 Het tijdelijk voorzien van akoestische afschriksystemen op drie plaatsen rond het explosief, actief 
een half uur voor de vernietiging van het explosief, in een straal van ongeveer 400 meter. Advies 
over de afschriksystemen, pingers en/of seal scarers kan bekomen worden bij BMM. 

6.2.4 Het gebruik van sonar 

Het is niet gekend welke richtlijnen toegepast worden op Belgische schepen uitgerust met MFAS, tijdens 
het gebruik van die sonar. De volgende maatregelen worden voorgesteld:  

 Wereldwijd bestaan nationale richtlijnen, en mogelijk heeft ook de NAVO richtlijnen ingesteld 
voor het vermijden van verstoring van of sterfte onder zeezoogdieren (zie onder meer Dolman et 
al., 2008 voor een overzicht, dat waarschijnlijk niet meer actueel is). Over LFAS en MFAS werd in 
het verleden tussen de BMM en de Marine een vergadering georganiseerd, waar ook specialisten 
van NAVO aanwezig waren (zie Haelters & Noirot, 2005). Nuttige maatregelen toen voorgesteld, 
maar ongetwijfeld niet meer actueel, waren een maximaal geluidsniveau tijdens manoeuvres, een 
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ramp-up procedure, het voorzien van waarnemers en/of passieve akoestische monitoring en het 
vermijden van gebieden met een risico voor walvisachtigen. Het BMM verslag van de meeting 
werd in Bijlage 3 gevoegd. 

 BMM is niet op de hoogte van de medewerking van de Belgische Marine in het internationale, 3 
jaar durende project binnen de European Defence Agency (EDA) om een gezamenlijke database 
op te stellen met als doel een risico-analyse uit te voeren van militaire activiteiten, in het bijzonder 
het gebruik van LFAS en MFAS. De database zal waarnemingen bevatten, samen met een 
modellering van waarschijnlijkheid van voorkomen van bepaalde gevoelige walvisachtigen, 
habitatgebruik en een verbetering van signaalherkenning van walvisachtigen. Er wordt 
aangeraden om mee te werken aan dit project, de resultaten ervan te onderzoeken en eventuele 
aanbevelingen toe te passen. 

6.3 Zeevogels 

Milderende maatregelen kunnen vooral genomen worden door een beperking van de militaire activiteiten 
tijdens de wintermaanden en in de lente. Vooral schietoefeningen vanuit Lombardsijde en oefeningen met 
vliegtuigen en helikopters voor de westelijke kustzone, waar zich in die periode belangrijke concentraties 
van sterk verstoringsgevoelige soorten zoals zee-eenden, duikers en futen bevinden, kunnen tijdens de 
winter en lente worden beperkt. 
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8 Bijlage 1: Fysiologische respons van vissen op geluid  

Voor veel vissoorten speelt geluid een belangrijke rol bij het vinden van een partner, bij agressie, bij het 
detecteren van prooien en predatoren en bij het oriënteren. Vissen kunnen geluid zelfs gebruiken als een 
primitieve vorm van echolocatie. Geluid is duidelijk van groot belangrijk voor de overleving van deze 
organismen. 

Verschillende studies tonen aan dat vissen kunnen horen en dat geluid van antropogene oorsprong een 
effect heeft op vissen. De respons op geluid bij vissen is echter soortafhankelijk en hangt vooral af van de 
aanwezigheid van een zwemblaas, de luchtinhoud ervan en of er een verbinding is tussen de zwemblaas 
en het binnenoor.  

Vissen hebben twee sensorische systemen voor de detectie van waterbeweging: het binnenoor en het 
lateraal lijn systeem. Het laterale lijn systeem bevindt zich aan beide zijden van het lichaam en reikt tot 
aan de kopstreek waar het een dominante rol speelt in de detectie van waterbewegingen en laag-frequent 
geluid op korte afstanden (één of twee lichaamlengtes). In samenwerking met de ogen staat het lateraal 
lijn systeem ook in voor het schoolgedrag bij vissen. Het binnenoor daarentegen, kan ook geluiden met 
een veel hogere frequentie en van grotere afstanden detecteren en is tevens verantwoordelijk voor het 
evenwicht (Slabbekoorn, 2010; Wahlberg & Westerberg, 2005).  

Platvissen (zoals tong, pladijs en schar) hebben geen zwemblaas en zijn daardoor relatief ongevoelig voor 
geluid. Rondvissen zoals de kabeljauw hebben een zwemblaas en zijn daardoor gevoeliger voor geluid. 
Meervallen, karperachtigen (zoals goudvis) en haringachtigen (zoals haring, sprot, elft en fint) hebben 
anatomische structuren die de overdracht van geluidsenergie van de zwemblaas naar het binnenoor 
faciliteren waardoor deze soorten veel gevoeliger zijn voor geluid (Wahlberg & Westerberg, 2005; Popper 
& Hastings, 2009). Bij de haringachtigen ligt het gehoor van vissen van het genus Alosa (waaronder elft en 
fint) in de breedste frequentierange, sommige kunnen zelfs ultrasoon geluid waarnemen (Mann, 2010).  

 
 

 
 
 

Afbeelding van het binnenoor (links) en de algemene anatomie van de vis (rechts) met 
aanduiding van de zwemblaas (swim bladder) en de laterale lijn (lateral line). 

Ook bepaalde ongewervelde dieren zijn gevoelig voor geluid. Een Spaans onderzoek (André et al., 2011) 
onderworp vier soorten inktvissen aan geluid met een lage frequentie. Dit resulteerde in permanente en 
substantiële wijzigingen van de sensorische haarcellen van de statocysten (verantwoordelijk voor het 
evenwichtsgevoel). Dit kan een mogelijke verklaring bieden voor de vele strandingen van Atlantische 
reuzeninktvissen aan de westelijke kustzone van Spanje (in najaar 2001 en 2003) na het uitvoeren van 
geofysische metingen met een frequentie van honderd Hertz of minder. 
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De respons op geluid is tevens afhankelijk van de aard van het geluid (Wahlberg & Westerberg, 2005). We 
maken enerzijds een onderscheid tussen atmosferisch geluid (schietoefeningen, luchtvaart) en 
onderwatergeluid (neutralisatie en ontploffing van mijnen, scheepvaart, sonar), en anderzijds tussen 
kortstondig geluid met een hoge intensiteit (schietoefeningen, ontploffing van mijnen, sonar) en langdurig 
geluid met een lage intensiteit (luchtvaart, scheepvaart). 
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9 Bijlage 2. Verstoringsgevoeligheidsbepaling van zeevogels in 
het Belgisch deel van de Noordzee 

Verstoring van zeevogels wordt in dit rapport gedefinieerd als “het onderbreken van het natuurlijke 
gedrag als gevolg van een niet-natuurlijke oorzaak zoals verstoring door vliegverkeer of 
schietoefeningen”. Verstoring door bijvoorbeeld een roofvogel wordt als een natuurlijk fenomeen gezien 
en valt dus niet onder bovenstaande definitie. Effecten van verstoring hebben verschillende 
verschijningsvormen en kunnen op verschillende niveaus doorwerken op zeevogelpopulaties. De meest 
direct waarneembare effecten zijn veranderingen van gedrag (stoppen met foerageren, alarmhouding, 
opvliegen, wegduiken, …). Deze primaire reacties kunnen een keten van oorzaak en gevolg in gang zetten 
waardoor uiteindelijk de reproductie en de overleving van individuen kunnen afnemen (bijvoorbeeld 
door verhoogde energetische uitgaven, verminderde voedselopname of stressgerelateerde fysiologische 
veranderingen). Men spreekt dan van een verminderde fitness. Een verminderde fitness kan, doch hoeft 
niet noodzakelijkerwijs, leiden tot een afname van de populatiegrootte. Lokaal kan verstoring ook 
rechtstreeks leiden tot een afname van de populatie doordat het verstoorde gebied voor kortere of langere 
tijd wordt gemeden. Voor een uitgebreid review van de effectenketen als gevolg van verstoring wordt 
verwezen naar Lensink et al. (2005). 

Militaire activiteiten kunnen op een aantal manieren verstorende effecten hebben op vogels die gebruik 
maken van mariene wateren. Verschillende vormen van militaire activiteiten veroorzaken zowel visuele 
als auditieve verstoring. Vaak is het haast onmogelijk om visuele en auditieve aspecten van een 
verstoringsbron van elkaar te scheiden. Verstoring door vliegtuigen of schepen is bijvoorbeeld het gevolg 
van een gecombineerd effect van visuele en auditieve verstoringscomponenten (Kempf & Hüppop 1996, 
Lensink et al. 2002, Hut et al. 2006). In andere gevallen is de verstoring wel direct te wijten aan het 
auditieve dan wel het visuele aspect van de verstoring. Zo is in een Nederlands onderzoek in en rond de 
Waddenzee aangetoond dat verstoring door geluid voortgebracht tijdens militaire schietoefeningen de 
verspreiding en de aantallen van foeragerende en rustende vogels negatief beïnvloedt (van Eerden 1979, 
Visser 1987). Ook verstoring door jacht en verkeer worden vooral in verband gebracht met auditieve 
verstoring (o.a. Owen 1993, Madsen 1993, Reijnen 1996, Tulp et al. 2003). Verstoring door vuurwerk wordt 
dan weer geweten aan een combinatie van auditieve en visuele verstoring (Apeldoorn & Smit 2006).  

Effecten van verstoring worden vaak uitgedrukt in de afstand waarop een verstoringsbron nog een direct 
waarneembare effect heeft op een individu of op een groep vogels. Deze afstand wordt de 
verstoringsafstand genoemd (Delaney et al. 1999, Grubb & King 1991. Lensink et al. 2002, Krijgsveld et al. 
2008). Sier- en knalvuurwerk dat werd afgeschoten in het Nederlandse Deltagebied had bijvoorbeeld tot 
op 5700 m licht verstorende effecten en tot op 2800 m sterk verstorende effecten op foeragerende vogels 
(Apeldoorn & Smit 2006). Eenduidige cijfers voor de verstoringsafstand zijn evenwel niet te geven omdat 
de afstand sterk verschilt tussen vogelsoorten (duikers zijn bijvoorbeeld veel verstoringsgevoeliger dan de 
meeste zangvogels) en bovendien sterk samenhangt met heel wat andere parameters zoals onder andere 
het type van verstoringsbron (straaljager of helikopter), de intensiteit van de verstoring (meerdere 
schepen zorgen voor een grotere verstoring op dezelfde afstand dan een enkel schip), afstand van de 
verstoringsbron tot de vogels (de hoogte waarop vliegtuigen overvliegen bijvoorbeeld), maar ook de 
snelheid waarmee de verstoringsbron zich voortbeweegt, de zichtbaarheid van de bron, de 
voorspelbaarheid (hoe gerichter de voortbeweging hoe kleiner de verstoring) en de geluidsproductie. 
Bovendien kan er bij vogels tolerantie en gewenning optreden ten aanzien van bepaalde 
verstoringsbronnen. Vogels die in de buurt van een vliegveld leven zijn vaak toleranter voor vliegverkeer 
dan vogels in meer natuurlijke gebieden, zelfs wanneer het dezelfde soort betreft. Een extreem voorbeeld 
zijn de „Least Terns‟ Sterna antillarum (vergelijkbaar met onze dwergstern Sternula albifrons) die in St. 
Mary‟s County, Maryland, USA, ogenschijnlijk ongestoord direct naast een landingsbaan voor straaljagers 
broeden (Altman & Grano 1984).  
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Naast de afstand is de verstoringsduur van belang voor de uiteindelijke impact op de avifauna. De 
verstoringsduur wordt gedefinieerd als “de tijd die verstrijkt tussen het moment van verstoring en de tijd 
dat de vogels weer hun normale gedrag vertonen”. Net als de verstoringsafstand is de verstoringsduur 
niet zomaar in één cijfer te vangen. De verstoringsduur hangt net als de verstoringsafstand samen met 
allerlei specifieke kenmerken van de verstoringsbron, maar verschilt tevens per vogelsoort. Foeragerende 
sterns en meeuwen hervatten na een verstoring al vrij snel hun normale gedrag, terwijl enkele studies van 
de fuut erop duiden dat die soort veel langer verstoord blijft (Krijgsveld et al. 2008). Sommige soorten 
zoals zwarte zee-eend vliegen bij verstoring ver weg van hun geprefereerde plek en keren pas na lange 
tijd terug, terwijl andere soorten zoals sterns nauwelijks van positie veranderen en al snel hun normale 
gedragspatroon hervatten. 

Voor verstoringsafstand en zeker voor verstoringsduur geldt bovendien dat het aantal wetenschappelijke 
studies daarover beperkt is en dat de variatie in de opgegeven waarden zeer groot is (afhankelijk van 
lokale omstandigheden, verstoringsbron, manier van meten, …). Krijgsveld et al. (2008) doen evenwel een 
lovenswaardige poging ter bepaling van de verstoringsafstand en –tijd. Zij geven voor elke soort een 
gemiddelde waarde voor verstoringsafstand en verstoringsduur op basis van een uitgebreide 
literatuurstudie, waarbij ze telkens rekening houden met verschillende verstoringsbronnen. Dat geeft een 
goed beeld van de soort-specifieke gevoeligheid ten aanzien van verstoring. Uit de studie van Krijgsveld 
et al. (2008) lijken zelfs enkele wetmatigheden naar voren te komen wat betreft de verstoringsafstand, 
namelijk: de verstoringsafstand is soortspecifiek, de verstoringsafstand neemt toe met toenemende 
lichaamsgrootte/gewicht van de vogelsoort, de verstoringsafstand is groter bij carnivore dan bij herbivore 
vogels, de verstoringsafstand is groter voor sociaal voorkomende vogels (koloniebroeders, in groepen 
foeragerende vogels) en de verstoringsafstand is groter naarmate de groep groter is. Duikers, zee-eenden 
en ganzen zijn het meest verstoringsgevoelig en verstoring vanuit de lucht heeft meestal al op grotere 
afstand effect dan verstoring vanop het water (Krijgsveld et al. 2008). De gemiddelde verstoringsafstand 
kan oplopen tot 2750m (zee-eenden ten opzichte van luchtverkeer). Echter de variatie is zo groot dat het 
extreem moeilijk is om eenduidige richtlijnen te geven, laat staan om enige tempo-spatiale duiding te 
geven aan de verstoringsgraad in de verschillende delen van het BDNZ. 

In de voorliggende studie wordt per seizoen een korte bespreking van de resultaten weergegeven. 
Telkens wordt een ruimtelijk beeld gepresenteerd van de verstoringsgevoeligheid gebaseerd op alle 
aanwezige zeevogels, waarna meer specifiek wordt ingegaan op de ruimtelijke verspreiding van de meest 
verstoringsgevoelige soorten die op dat moment aanwezig zijn in het BDNZ. 

Camphuysen et al. (1999) kiezen een geheel andere, meer bruikbare benadering dan Krijgsveld et al. (2008) 
om de verstoringsgevoeligheid van zeegebieden in kaart te brengen. Camphuysen et al. (1999) hebben een 
zogenaamde „Traffic Disturbance Index (TDI)‟ ontwikkeld voor zeevogels langs de Hollandse kust. Deze 
soortspecifieke TDI is gebaseerd op 13 verschillende aspecten, gegroepeerd op basis van verspreiding en 
voorkomen, gedrag en blootstelling van de soort in kwestie. Omdat de situatie in het BDNZ sterk lijkt op 
die voor de Hollandse kust, hebben Seys et al. (2001) een licht gemodificeerde vorm van deze index (tabel 
4) toegepast om de verstoringsgevoeligheid van verschillende deelgebieden in het BDNZ te classificeren. 
Zij gebruiken per gebied een gewogen waarde van deze TDI om tot een gevoeligheid van de deelgebieden 
te komen. In het onderhavige rapport gebruiken wij dezelfde scores voor TDI als Seys et al. (2001), maar 
hanteren we een iets andere benadering om tot een gebiedsspecifieke score te komen. In tegenstelling tot 
Seys et al. (2001) houden wij rekening met de dichtheid van de verschillende zeevogelsoorten. Voor elk 
hok van 9 km² en per vogelsoort werd de verstoringsgevoeligheid als volgt berekend: gevoeligheid = TDI 
* dichtheid/1000. Vervolgens werden de bekomen waardes per hok van 3x3 km gesommeerd om tot de 
uiteindelijke verstoringsgevoeligheid van het betreffende hok te komen.  

We zijn ons ervan bewust dat de TDI door Camphuysen et al. (1999) specifiek is ontwikkeld om verstoring 
door scheepvaart in kaart te brengen en dus niet zomaar kan worden toegepast voor andere vormen van 
verstoring, bijvoorbeeld verstoringen die gepaard gaan met militaire activiteiten (zoals luchtvaart, 
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schietoefeningen, ontploffing van mijnen, …). Maar bij gebrek aan voldoende wetenschappelijke gegevens 
ten aanzien van verschillende verstoringsbronnen, is het gebruik van de TDI wel degelijk een goede 
algemene benadering om de ruimtelijke verspreiding van verstoringsgevoeligheid in het BDNZ in beeld 
te brengen. Immers, de TDI geeft geen de relatieve verschillen tussen gebieden weer en is derhalve een 
zeer goede indicator voor de verstoringsgevoeligheid. Om verder inzicht te krijgen in de 
seizoensgebonden variatie in verstoringsgevoeligheid is deze benadering in het onderhavige rapport 
uitgewerkt voor vier seizoenen (winter = december – februari, voorjaar = maart – mei, zomer = juni – 
augustus en najaar = september – november). 

Tabel 4. Trafic Disturbance Index (TDI) zoals gebruikt in onderhavig rapport. 
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10 Bijlage 3: Verslag van de BMM van de workshop met Marine, 
NAVO en BMM over LFAS en MFAS in 2005 
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