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De verstoring van wadvogels 

Het wordt drukker in de voedsel- en rustgebieden van de wadvogels. Allerlei toeristische 

activiteiten leiden tot verstoring. Vooral in de zomer, in de ruitijd, is het aantal recreanten 

groot. De vogels moeten steeds weer opvliegen en gebruiken dan veel energie, die bedoeld is 

voor de vernieuwing van het verenkleed en voor de trek. Er bestaat sinds 2003 een erecode 

voor wadvaarders waarmee men verstoring van wadvogels door plezierboten probeert te 

voorkomen. Trekvogels zijn ook gevoelig voor verstoring door militaire oefeningen, die een 

deel van de Waddenzee onrustig maken. 

 Onderzoek 

Het verstoringsonderzoek aan wadvogels was klaar in 1995. In totaal zijn de vogels tijdens 44 

periodes van 4 uur rond hoogwater bekeken, op 8 plekken. Er waren 431 verstoringen, door 

roofvogels, wadlopers en drooggevallen boten. Roofvogels stoorden het meest, maar als 

mensen de vogels verstoorden, vlogen de vogels eerder weg naar een andere plek. Wulpen 

bleven een minuut in de lucht, en bonte strandlopers 5 minuten. Op rustige plaatsen bleken de 

vogels schuwer te zijn. Tussen 1985 en 1995 werden de vogels steeds tammer. Droogvallende 

boten en pierenstekers verjagen vogels tot 300 meter.  

 Verstoring door vuurwerk 

Bij de radarpost Wier in Friesland kunnen de bewegingen van vogels in het hele 

waddengebied waargenomen worden. Het radarsysteem is van het leger en is bedoeld om 

vliegtuigen tegen vogels te beschermen. Dat je er ook vogels mee kunt onderzoeken is mooi 

meegenomen. Het systeem beslaat een gebied van 120 kilometer. Uit waarnemingen tijdens 

oudejaarsavond 2005 bleek bijvoorbeeld dat het vuurwerk de vogels in het hele gebied deed 

opvliegen. 

 Reactie op helikopters 

Vogels die op plaatsen rusten waar veel helikopters rondvliegen lijken nauwelijks op de 

verstoring te reageren, omdat ze aan de herrie gewend zijn geraakt. Dit bleek uit een 

onderzoek dat werd gehouden bij Den Helder. Vreemd genoeg was de verstoring van de 

vogels kleiner als de route drukker was. Ze schrokken meer van militaire helikopters, omdat 

die volgens een onregelmatig patroon vliegen. Zeehonden reageerden helemaal niet op de 

helikopters. 
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