Gedragscode voor dronevliegers

Vliegen met respect
voor de Waddennatuur
Vliegen met een drone in het Waddengebied
In deze gedragscode lees je hoe je dat goed doet.
Met respect voor natuur, dier én mens.

Als we ons aan de
gedragscode houden:
• k unnen vogels voldoende eten en rusten om gezond te blijven,
De ‘gedragscode voor dronevliegers’ geldt voor iedereen die met
een drone in het Waddengebied vliegt. Deze gedragscode doet
een beroep op de verantwoordelijkheid en het gezond verstand
van alle dronevliegers. Alleen als we ons allemaal aan de code
houden, bewaren we de kernwaarden van dit unieke natuurgebied.
De waddennatuur is dynamisch en de regelgeving ingewikkeld.
Informeer jezelf goed voordat je gaat vliegen.

jongen te krijgen en groot te brengen en voldoende
vetreserves op te doen voor de lange trekreizen;

• k unnen zeehonden voldoende rusten om gezond te blijven, te
verharen en hun jongen groot te brengen;

• k unnen we ongestoord blijven genieten van al die rijke
en unieke natuur in deze laatste wildernis van Nederland,
Waddenzee Werelderfgoed!

Hoogwatervluchtplaatsen
Bij opkomend water (vloed) en hoog water rusten wadvogels.
Ze zitten dan bij elkaar op plekken die droog blijven. Een drone
kan rustende vogels verstoren op een hoogwatervluchtplaats.
Vogels vermijden onrustige vluchtplaatsen, gun ze de ruimte.
Vlieg daarom vanaf 3 uur voor hoog water niet meer in de
buurt van deze hoogwatervluchtplaatsen.

Laagwater
Hoogwater

© Schwandt Infographic 2012 / illustraties vogels: Elwin van der Kolk

Vlieg diervriendelijk
•V
 lieg niet te dicht bij rustplaatsen voor
vogels en zeehonden.

•A
 ls de eerste vogels opvliegen of zeehonden hun
kop opsteken, is je drone te dichtbij.

Let op!
Vogels zien drones als

 reek je vlucht af als je ziet dat dieren
• B
onrustig reageren.

een bedreiging, zeker

•H
 oud rekening met het getij. Vlieg bij opkomend

Ze kunnen dan ook

in het broedseizoen.

water (vanaf 3 uur voor hoogwater) niet in de buurt
van hoogwatervluchtplaatsen.
https://getij.rws.nl/

agressief reageren
op drones.

Vlieg
natuurbewust
• Vlieg niet samen met meer drones tegelijk.
•V
 lieg zo hoog mogelijk naar je object,
daal zo rustig mogelijk.

• Blijf op paden en binnen toegankelijke gebieden.

Tip!

•D
 enk na over het geluidsniveau van je drone:

Vlieg met geluidsarme

beperk het geluid zoveel mogelijk.

propellers en maak rustige
vliegbewegingen.

Vlieg sociaal
•V
 lieg met respect voor de rust en privacy van anderen.
Bedenk dat geluid ver draagt in het waddengebied.
•V
 lieg alleen bij daglicht.
•L
 et op je omgeving, wees zichtbaar als het kan en leg zo nodig uit wat je doet.
•F
 ilmen of fotograferen? Respecteer ieders privacy.
•S
 preekt iemand je aan? Zet eerst je drone aan de grond en ga dan het gesprek aan.
•Z
 ie je afval liggen? Neem het mee. En vergeet je eigen afval niet.

Vlieg veilig
• Check je drone vooraf goed.
• Weet wat er in je WA-verzekering staat.
• Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen,
gebouwen en andere bouwwerken.
• Houd je drone in het zicht.
• Vlieg niet hoger dan 120 meter.

Drone kwijt?
Ben je je drone kwijt in niet-toegankelijk gebied? Vervelend! Meld dit
bij de beheerder van het betreffende gebied die je op de bordjes bij het
gebied vindt. Ga niet zomaar het gebied in.
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Mag je overal met
een drone vliegen?
Waar je wel en niet mag vliegen is niet altijd duidelijk. Op de kaart staat
goed aangegeven waar je vanuit de luchtvaart regelgeving niet mag
vliegen. De regelgeving natuur is ingewikkeld. Informeer je goed vooraf
(zie legenda). Houd je aan de gedragscode.
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Meer weten?
Kijk voor actuele (vlieg)informatie op www.rijksoverheid.nl/drones.

Deze gedragscode is ter informatie en heeft geen juridisch werking.
De code sluit aan bij de landelijke gedragscode voor dronevliegers en
de Erecode voor Wadliefhebbers. Juni 2020 veranderen de regels.

Rustplaatsen vogels
S en zeehonden.

Beperkt toegestaan

Havens en velden
met luchtverkeer

Natura 2000 (water)

Niet of beperkt
toegankelijk natuurwet

Deze kaart geeft slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. Bekijk de specifieke situatie bij jou in de buurt via
https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/, de beheerplannen Natura 2000
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-beheerplannen/ en http://www.beleefdewaddennatuur.nl/interactieve-kaart/

Gerealiseerd door Programma naar een Rijke Waddenzee i.s.m.
community van dronevliegers en beheerders en GH+O

