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Inleiding

Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000
gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door
middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. De vogelwaarnemingen
werden verricht op verzoek van de Provincie Fryslan. De waarnemer was dr. ir. M.J. Baptist, onderzoeker
bij IMARES Wageningen UR.
De drone die werd ingezet was een Asctec Falcon 8 voorzien van een Sony Alpha 7R 36 MP camera met
Carl Zeiss 35 mm lens. De Asctec Falcon 8 is een V-vorm octocopter met afmetingen 770 x 820 x 125
mm. De drone vliegt op vooraf gedefinieerde waypoints, die hij met zijn interne GPS afvliegt. Dit gebeurt
volledig autonoom. Op elk waypoint werd een foto van het onderliggende gebied genomen (loodrecht
naar beneden). De vlieghoogte was 100 m. Start en landing van de drone vonden plaats op de dijk.

Figuur 1. De Asctec Falcon 8 drone.
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2

Veldprotocol

De vogelwaarnemer was aanwezig om 06:10 u lokale tijd alvorens de werkzaamheden begonnen. Een
vogelobservatie station werd ingericht op de positie RDx 165409, RDy 586814, op de dijk ter hoogte van
het midden van het te bemeten gebied. Vogels werden geteld met behulp van een Zeiss verrekijker en
een Swarovski telescoop.
Het veldprotocol was van tevoren als volgt vastgesteld:
1. Een begintelling zou worden verricht voordat de drone de lucht in ging.
2. Een eindtelling zou worden verricht nadat de drone gereed was.
3. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zouden vogelwaarnemingen worden gedaan, enerzijds
om het gedrag waar te nemen, anderzijds om te voorkomen dat de drone over een gebied met hoge
vogeldichtheden zou vliegen.
Voordat de tellingen begonnen werd het studiegebied ingedeeld in 4 deelgebieden, zie Figuur 2.
Deelgebied 1 bevond zich links van het midden van de waarnemer en strekte zich uit tot en met de in
het studiegebied gelegen strekdam van houten paaltjes. Deelgebied 2 begon achter de strekdam tot een
afstand van om en nabij 100 m. Deelgebied 3 bevond zich rechts van de waarnemer en strekte zich uit
tot het verlengde van een stenen strekdam. De geplande dronevluchten zouden plaatsvinden boven de
deelgebieden 1 en 3 met een klein beetje overlap met gebied 2. Deelgebied 4 werd gevormd door het
aanmerkelijk verder weg (> 800 m) gelegen wad waarop zich een hoge dichtheid vogels bevond. De
afstand tot deelgebied 4 was te groot om de vogels te tellen.

Figuur 2. Ligging van het studiegebied en de deelgebieden.
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Resultaten

3.1

Begintelling
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Tussen 06:35 u en 07:05 u werd de begintelling verricht vlak voor laagwater tijdens afgaand tij, Figuur
3. De luchttemperatuur bedroeg 15 oC, de windkracht was 3 m/s uit zuidelijke richting. De meest
voorkomende soort was de Bergeend (371 individuen), zowel adulten als veel juvenielen kwamen voor.
Op de houten paaltjes van de strekdam rustten 35 Aalscholvers. Verder bevonden zich enkele ganzen,
meeuwen en Bontbekplevieren in het telgebied, zie Tabel 1.
Tabel 1. Resultaten van de begintelling.
Soort

Deelgebied 1

Aalscholver

35

Grauwe gans

Deelgebied 2

Deelgebied 3

5

Nijlgans

2

Bergeend

73

Bontbekplevier

2

4

Zilvermeeuw

1

1

Stormmeeuw

1

92

Kokmeeuw

206

2

Figuur 3. Astronomisch getij op 19 augustus 2015 te Harlingen. Bron: http://getij.rws.nl.
3.2

Waarnemingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden

Om 07:20 u startten de werkzaamheden met het uitzetten van Grond Controle Punten (GCP’s), Figuur 4.
Dit zijn plastic markeringen die worden aangebracht op de grond en waarvan de exacte positie wordt
ingemeten met een nauwkeurige GPS. Het uitzetten en inmeten van de GCP’s wordt te voet gedaan. Dit
betekent dat direct na aanvang van de werkzaamheden, nog voordat de drone de lucht in gang, een
verstoring van de vogels optrad. Hierdoor waren er direct minder vogels op het wad dan tijdens de
begintelling vastgelegd.
Om 07:27 u steeg de drone voor het eerst op boven de dijk. Er was geen reactie van vogels. Een minuut
later werden 6 Bontbekplevieren waargenomen vliegend in gebied 3 vanuit het midden naar links (in de
richting van de drone). Om 07:33 werd een testvlucht ondernomen middendoor het telgebied, er waren
geen vogelreacties.
Om 08:40 u was het uitzetten van de GCP’s volbracht en verlieten de personen het wad. Vanaf 08:48 u
werden de metingen verricht, startend bij de meest raai links boven de houten paaltjes strekdam.
Tijdens de eerste meting werden vijf vliegende Bergeenden gezien in gebied 1. Onduidelijk was of deze
vanwege verstoring gingen vliegen of juist omdat het door betreding verstoorde wad weer vrij van
mensen was. Om 09:14 u werden duidelijk groepjes Bergeenden gezien die vanuit gebied 4
terugkeerden en neerstreken in gebied 1.
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Om 09:00 u werd geconstateerd dat de Bonte strandlopers, Zilverplevieren en Kluten die aanwezig
waren in gebied 4 bleven zitten. Tijdens het uitvoeren van de drone vluchten werden verschillende
vogelsoorten vliegend waargenomen. Dit betrof overvliegende Wilde Eenden (09:05 u), verplaatsingen
van Bergeenden (09:43 u) en meeuwen (10:20 u). Een duidelijk verband met verstoring door de drone
kon niet worden vastgesteld. Ook werden roofvogels waargenomen zoals twee Bruine Kiekendieven
(09:06 u) en een Velduil (09:35 u).
Vanaf 11:00 u, tijdens opkomend tij werden er in toenemende mate vogelverplaatsingen van wadvogels
waargenomen. In gebied 4 kwamen soorten als Tureluur en Wulp steeds meer naar voren en
groepsgewijs trokken de wadvogels naar elders. Dit soort vliegbewegingen is een normaal beeld met
opkomend water en was niet te relateren aan de drone. In gebied 3 arriveerden om 11:14 u en 11:27 u
Scholeksters en Bontbekplevieren in kleine aantallen (respectievelijk 10 en 15 stuks). De drone was op
dat moment in gebied 3 aan het vliegen, maar bevond zich niet recht boven deze vogels.

Figuur 4. Een Grond Controle Punt op het wad.
Om 12:20 u waren de dronevluchten bijna volbracht en bereikte het water bijna de gebieden 1, 2 en 3.
Er werd een kenmerkend verschil in vogeldichtheid waargenomen tussen tussen gebied 1 & 3 (lage
dichtheden) met gebied 2 en rechts van gebied 3 (hoge dichtheden). In gebied 2 bevonden zich meer
Grauwe Gans en Bergeend, rechts van gebied 3 bevonden zich meer soorten als Kanoet, Kluut en
Zilverplevier. De vogelwaarnemer was geneigd dit verschil toe te schrijven aan de menselijke
aanwezigheid op de dijk (dronepiloot + hulp, twee veldmedewerkers voor het inmeten van de GCP’s en
de vogelwaarnemer). Echter, een toevallige passant (naam niet genoteerd) wist te melden dat dit een
normaal verschijnsel is voor deze locatie.
3.3

Eindtelling

Tussen 12:30 u en 13:00 u werd de eindtelling verricht vlak voor hoogwater. De luchttemperatuur
bedroeg 18 oC, de windkracht was 4 m/s uit zuidelijke richting. In vergelijking met de begintelling
kwamen hoofdzakelijk dezelfde soorten voor in het telgebied, maar in andere hoeveelheden. Op de
houten paaltjes zaten 73 Aalscholvers. Er bevonden zich 33 Bergeenden in de deelgebieden 1 en 3 en
vele honderden in deelgebied 2. Tevens bevonden zich honderden Grauwe ganzen in deelgebied 2.
Verder bevonden zich in de telgebieden 1 en 3 tientallen meeuwen, 64 Bontbekplevieren en 90 Bonte
Strandlopers.
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De begintelling werd verricht vlak voor laagwater en de eindtelling vlak voor hoogwater. Wanneer vogels
worden geteld in een gebied tijdens laagwater en tijdens hoogwater is het volkomen normaal dat er zich
verschillende hoeveelheden vogels bevinden.
Tabel 3. Resultaten van de eindtelling.
Soort

Deelgebied 1

Aalscholver

73

Grauwe gans

Deelgebied 3

honderden

Bergeend

28

Bontbekplevier

22

Tureluur

1

Bonte strandloper

41

Kleine mantelmeeuw

14

Stormmeeuw

36

Kokmeeuw

40

3.4

Deelgebied 2

honderden

5
42
49
60

Resultaten uit de drone beelden

De foto’s van de drone kunnen met behulp van de ingemeten en afgebeelde GCP’s aan elkaar gelast
worden tot een gebiedsdekkend beeld, Figuur 5. Omdat iedere afzonderlijke foto een hoge pixelresolutie
heeft van 1,5 cm kunnen hierop vogels worden geteld.

Figuur 5. Overzichtsbeeld van de bewerkte luchtfoto’s van de drone. Het ingevlogen gebied is iets groter
dan het bewerkte beeld vanwege randeffecten.
Een opvallend gegeven is dat op de dronebeelden foeragerende Bergeenden worden waargenomen.
Figuur 6 toont twee Bergeenden met een kenmerkende foerageerhouding; kop naar voren en naar
beneden. Het gegeven dat Bergeenden doorgaan met foerageren terwijl er een drone overvliegt laat zien
dat ze zich niet verstoord voelen.
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Figuur 6. Uitsnede met twee foeragerende Bergeenden.
Ook werden groepen rustende meeuwen gefotografeerd, zoals in Figuur 7. Wederom is het gegeven dat
ze rustend blijven zitten een aanwijzing voor het niet verstoren van deze soorten.

Figuur 7. Uitsnede met 11 Stormmeeuwen, 1 Zilvermeeuw en een juveniele Bergeend.
Op de foto’s worden ook vliegende vogels waargenomen, zoals in Figuur 8 en Figuur 9. In Figuur 8 is
zowel een zittende als een vliegende Stormmeeuw te zien. En in Figuur 9 zijn drie vliegende Bergeenden
gefotografeerd. Deze beelden maken de interpretatie van verstoring lastig, omdat opvliegen de enige
goed waarneembare reactie van verstoring is. Echter, bij daadwerkelijke verstoring door een drone is het
aannemelijk dat vogels van de drone wegvliegen en niet er onderdoor zoals op de foto’s te zien is.

Figuur 8. Uitsnede met een vliegende en een zittende Stormmeeuw.
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Figuur 9. Uitsnede met drie vliegende Bergeenden.
3.5

Slotwoord

Uit de hier gepresenteerde gegevens van drone-opnamen boven Natura2000-gebied Waddenzee is niet
gebleken dat er verstoring van vogels is opgetreden. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat geen
enkele vogel zich verstoord voelde door de aanwezigheid van de drone. In termen van
instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee kan wel worden uitgesloten dat er significante
effecten op de populatie-omvang van beschermde vogels is opgetreden.
Het maken van drone-opnamen vanaf een hoogte van minimaal 100 m tot een afstand van 500 m uit de
dijk in het gebied Koehoal-Westhoek kan worden uitgevoerd zonder wezenlijke verstoring van
wadvogels. Deze resultaten kunnen niet zondermeer generiek worden vertaald naar het gebruik van
drones boven de Waddenzee. De hier verzamelde gegevens zijn geldig voor de op dat moment geldende
omstandigheden voor de hier beschreven locatie en op de hier beschreven wijze. Het is in dit kader
belangrijk te melden dat op het moment van vliegen de hoge dichtheden wadvogels aanwezig waren op
geruime afstand tot de dijk (meer dan 800 m) en de drone niet over deze vogels heen vloog.
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Bijlage I. Logboek van waarnemingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
Tijd

Opmerking

07:20

Personen op kwelder en wad voor uitzetten GCP’s (referentiepunten).

07:27

Eerste keer opstijgen drone boven de dijk. Geen vogels op de vlucht.

07:28

6 Bontbekplevieren vliegen in gebied 3 van midden naar links en strijken neer.

07:33

Start proefvlucht over middelste raai. Geen reacties.

07:39

Drone down

08:30

Start benzine aangedreven generator t.b.v. opladen accu’s. Geen reacties.

08:40

Personen niet langer op wad aanwezig.

08:45

Drone up boven dijk. Geen reacties.

08:47

Drone down.

08:48

Drone up. Start 1e raai, links in gebied 1 over paaltjesdam.

08:51

1 vliegende Bergeend in gebied 1.

08:54

4 vliegende Bergeenden in gebied 1.

08:56

Drone down.

08:58

Drone up.

09:00

Bonte strandlopers, Zilverplevieren, Kluten in gebied 4 blijven zitten.

09:05

40 Wilde Eenden komen overgevlogen.

09:06

2 Bruine Kiekendieven vliegen langs kwelderrand.

09:07

Drone down.

09:11

Drone up.

09:14

Bergeenden keren terug in gebied 1 (nadat ze door betreding verstoord waren).

09:20

Drone down.

09:27

Drone up.

09:35

Velduil boven wad, strijkt neer in kwelder in gebied 3 rechts.

09:38

Drone down.

09:42

Drone up.

09:43

7 Bergeenden vliegen eindje naar achter, rest blijft zitten.

09:43

1 Zilvermeeuw vliegt op.

09:54

Drone crash.

10:20

Er komen 78 Stormmeeuwen, 5 Kleine Mantelmeeuwen en 3 Zilvermeeuwen in gebied 3.

10:28

Drone up. Geen respons van meeuwen bij overvliegen drone iets rechts (?) van zitplaats.

10:30

Personen op wad voor meting met RTK-loopwiel.

11:00

Einde betreding wad. Meeuwen verstoord.

11:05

In gebied 4 komen vogels als Tureluur en Wulp meer naar voren.

11:14

10 Scholeksters komen in gebied 3, geen respons bij overvliegen.

11:20

Water komt duidelijk op. Vogels in gebied 4 nemen in groepjes de vlucht naar elders.

11:22

Drone up.

11:27

15 Bontbekplevieren onder vliegpad blijven zitten.

11:29

Regen.

11:29

Betreding wad gebied 3 rechts voor ophalen referentiepunten.

11:49

Regen stopt. Drone up.

12:05

Einde betreding wad.

12:14

Drone up. Blijft hangen boven kwelder.

12:17

Drone start transect midden.

12:20

Waarneembaar verschil in vogeldichtheid tussen gebied 1 en 3 (lage dichtheid) met gebied 2
en rechts van 3. In gebied 2 meer Grauwe Gans en Bergeend, rechts van 3 meer Kanoet,
Kluut, Zilverplevier.

12:25

Drone down.

12:27

Drone up voor transect links van midden (gebied 1)
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20 Bergeenden vliegend in gebied 1.
EINDE logboek.
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