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Inleiding – wat zijn de effecten? 

Effecten in de gebruiksfase 
•  verstoring broed- , rust- of voedselgebieden 

•  soortgroep specifieke verstoringsafstanden  
•  verschilt binnen het jaar 

•  in broedtijd << 
•  buiten broedtijd >> 

•  geen 100% verstoring, maar gradiënt 
•  gewenning mogelijk 
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Inleiding – wat zijn de effecten? 

Effecten in de gebruiksfase 
•  barrièrewerking 

•  bij lange lijnopstellingen of grote clusteropstellingen 
•  vooral hinder, vogels komen wel van A naar B 
•  doorsnijding vliegroutes vleermuizen, b.v. bomenrij, zelden een issue 
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Inleiding – wat zijn de effecten? 

Effecten in de gebruiksfase 
•  sterfte / verwondingen door aanvaringen 

•  in NL gemiddeld 20 vogels / turbine / jaar  
•  aan de kust soms veel meer 
•  binnenland vaak veel minder 
•  gemiddeld 0 – 5 vleermuizen / turbine / jaar (beperkt aantal soorten) 

  
Gierzwaluw 

 
Grote  stern 

 
Ruige dwergvleermuis 
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Mitigerende maatregelen – wat is mogelijk? 

Locatie van het windpark / individuele turbines binnen het park 
 
Lay-out van het windpark 
 
Inrichting landschap / landgebruik 
 
Natuur-inclusief ontwerpen 
 
Aanpassingen aan turbines zelf 
 
Stilstandvoorziening / shutdown - on - demand 
 



Mitigerende maatregelen – Locatiekeuze 

Locatie van het windpark 
•  niet bij kwetsbare locaties 



Mitigerende maatregelen – Locatiekeuze 

Locatie van individuele turbines binnen het park 
•  niet bij kwetsbare locaties 
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Mitigerende maatregelen – Lay-out 

Lay-out van het windpark 
•  minder maar grotere turbines 
•  klein cluster versus lange lijn 
•  lijnen parallel aan vliegroutes 
•  gaten in lijnopstelling (corridor) 

 
Kleine zwaan 
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Mitigerende maatregelen – Landgebruik 

Habitatmanagement 
•  sturen van broedlocaties, voedselgebied en/of connecties hiertussen 

Hӧtker, H., O. Krone & G. Nehls, 2013. 
Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungs- voschläge. 
Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit. Michael-Otto-Insititut im NABU, Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wiltierforschung, BioConsult SH. Berghusen, Berlin, Husum. 



Mitigerende maatregelen – Natuur-inclusief 

Natuur-inclusief ontwerpen 
•  alternatieve broed-, rust- en/of voedselgebieden 

•  Windpark Noordoostpolder - scheepvaartveiligheidsvoorziening 
•  Windpark Fryslân - werkeiland 
•  broedeilandjes 

 



Mitigerende maatregelen – Aanpassingen 

Aanpassingen aan (individuele) windturbines 
•  kleur 
•  verlichting 
•  geluidseffecten 
 



Mitigerende maatregelen – Stilstand 

Stilstand na voorspelling / model 
•  omstandigheden -> veel activiteit 
•  meestal zonder waarneming  
•  vaak meerdere turbines binnen park, langere tijdsperiode 
 
Stilstand na waarneming / detectie 
•  er zijn vogels / vleermuizen 
•  altijd op basis van waarneming 
•  vaak enkel(e) turbines binnen park, kortere tijdsperiode 

Stilstand na combinatie van voorgaande 
•  waarnemen in periode met verhoogd risico 

 
 



Mitigerende maatregelen – Stilstand 

Criteria nodig wanneer stilstand wordt geactiveerd ! 
•  aantal vogels / vleermuizen (per uur) 
•  soortspecifiek (b.v. individuele zeearend) 
•  afstand tot turbines / windpark 
•  risicovol gedrag of vlieghoogte 
•  specifieke weersomstandigheden (wind, zicht, temperatuur) 
•  periode van het jaar /dag 
•  etc 
 
 
Monitoren om stilstand te fine-tunen! 
 

 
 



Stilstand op basis van voorspelling 

Vleermuizen 
•  stilstand op basis van omstandigheden: 

•  warme windarme nachten 
•  ‘cut-in speed’ 4 - 6,5 m/sec (soms 8 m/sec) 
•  periode april - oktober 
•  half uur na zon onder tot half uur voor zon op 

 
 
Aanvullen met monitoren activiteit 
•  meetapparatuur in gondel (b.v. TopWind) 
•  ‘fixed-beam’ verticale radar (DeTect VESPER) 

•  onderscheid tussen vogels en vleermuizen 
•  insectenconcentraties op hoogte 

 

 
 



Stilstand op basis van voorspelling 

Vleermuizen 
 
 
Voorbeeld model Chirotech (Frankrijk) 
•  64 – 91% reductie sterfte 
•  verlies productie <0,15% 
•  flexibel model met locatiespecifieke correctie (cut-in speed omhoog/laag) 

 
Lagrange H., P. Rico, Y. Bas, A.-L. Ughetto, F. Melki, C. Kerbiriou 2013. Mitigating bat fatalities from wind-power plants 
through targeted curtailment: results from 4 years of testing CHIROTECH©. Book of abstracts CWE, Naturvardsverket 
Rapport 6546, Stockholm. 
 
Behr, O., R. Brinkmann, I. Niermann & F. Korner-Nievergelt 2011. Fledermausfreundliche Betriebsalgorithmen für 
Windenergieanlagen. Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von 
Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen. R. Brinkmann, O. Behr, I. Niermann und M. Reich. Göttingen, Cuvillier 
Verlag: Umwelt und Raum Bd. 4, 354-383. 

 



Stilstand op basis van voorspelling 

Vogels 
•  voorspellende modellen zijn nog niet ontwikkeld (?) 
 

 
 

 
 

 
Grutto 
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Monitoren met (camera)systemen 

Vogels 
•  (camera)systemen 

•  activiteit monitoren  
•  aanvaringen meten  

•  niet gekoppeld aan stilstandvoorziening 
•  VARS, TADS, ATOM, WT-Bird 
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Monitoren met (camera)systemen 

Voorbeeld Visual Automated Recording System 
•  actief infrarood camera's 
•  geactiveerd door beweging binnen beeld 
•  detectie tot 60 - 80 m afstand tot rotor 

 
 

 
 

VARS 



Monitoren met (camera)systemen 

Voorbeeld WT-Bird 
 

Acoustic sensors 

Cameras record full sweep  
when triggered 

System triggered 



Monitoren met (camera)systemen 

Voorbeeld WT-Bird 
 

soortgroep  % vogels  flux windpark  berekende sterfte 
    OWEZ/jaar  /WT/jaar 

 
zangvogels  60  1.119.600  310  8 
meeuwen  33  611.120  234  7 
andere soorten  6  135.330  37  1 
 
totaal   1.866.000  581  16 

8  
(excl. zangvogels) 

Geschat WT-Bird tot nu toe: 
9 grote vogels/ turbine / jaar 

Zilvermeeuw 
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Stilstand op basis van waarneming 

Veldwaarnemers 
+  relatief lage (start)kosten 
+  middellange detectieafstand 
-  alleen bij daglicht 
-  communicatie onderling en met windpark belangrijk! 
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Stilstand op basis van waarneming 

Veldwaarnemers 
 
 
Voorbeeld Portugal (2010 - 2012 in sep - nov) 
•  50 - 75 keer stilstand per jaar (77 - 140 uur) 
•  gemiddeld 2,9 min tot stilstand (max 21 min) 
•  gemiddeld 1,5 uur stil (range 12 min tot 9 uur)  
•  stilstand op 32% van alle dagen 
•  ALLE aanvaringen van roofvogels voorkomen 
 
•  in 2013 via WiFi directe stilstand mogelijk: 

•  meer flexibel, turbines binnen 15 sec stil 
•  alleen wanneer vogels dichtbij en op ‘ramkoers’ 
•  39% minder stilstand in vergelijking jaar ervoor 
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Stilstand op basis van waarneming 

Camera-systemen 
+  volledig automatisch (remote control) 
+  opslag en analyse achteraf 
-  korte detectieafstand (dan waarnemer of radar) 
-  weinig tijd tussen detectie en stilstand 
-  vaak meerdere camera’s nodig (kosten!) 
-  alleen daglicht, ‘s nachts nog beperkte afstand 

 

 
 

 
 



Stilstand op basis van waarneming 

Camera-systemen 
 
 
Voorbeeld DTBird (www.dtbird.com) 
•  sinds 2009, in circa 10 windparken in 6 landen 
•  camera’s met beeldherkenning 
•  indien vogel binnen ‘risicozone’ dan verjaaggeluid en/of stilstand 
•  turbines stil in 25 - 50 sec 
•  voorbeeld Noorwegen (zeearend): 

•  detectie van 76-96% van alle vluchten binnen 300 m van turbines 
•  c. 1 foutieve detectie per dag 
•  geen reactie zeearend op verjaaggeluid 

 

 
 

 



Stilstand op basis van waarneming 

Radar-systemen 
+  volledig automatisch (remote control) 
+  opslag en analyse achteraf 
+  grote afstand, continu 
+  overdag en ‘s nachts 
+  info over vliegroutes, - hoogte en flux  
-  gevoelig voor neerslag, mist  
-  veel data, specialistische analyses 
-  beperkte soortherkenning en aantal vogels binnen een ‘track’ 
-  beperkt dichtbij turbine waarnemen 
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Stilstand op basis van waarneming 

Radar-systemen 
 
 
Voorbeeld Robin 3D Flex Bird Radar (www.robinradar.com) 
•  in combi met SCADA -> stilstand mogelijk 
•  algoritme op basis van o.a. hoogte, route, weer 
•  binnen 90 sec gecontroleerde stilstand 
•  nu vooral gericht op massamigratie, uitsluiten lokale vliegbewegingen 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=-Kb70clGHOQ) 
 
 
 
 
DeTect MERLIN Avian Radar System (www.detect-inc.com) 
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Conclusie - stilstand 

Potentieel verlies van energieproductie 
•  reactieve versus proactieve methodes 
•  vaak korte stilstand versus minder vaak lange stilstand 
•  onderhoud bij voorspelde (langere) stilstand 
 
Voorbeeld productieverlies Spanje (De Lucas et al. 2012) 
•  10 windparken en 244 turbines 
•  in 2008 / 2009 totaal 4.408 stops / jaar  
•  gemiddeld 18 stops / turbine  
•  totaal c. 6,5 uur per turbine/jaar  
•  0,07% verlies productietijd per jaar 
 
In Portugal (3 jaar) was dit 0,96% (0,5% na toegang tot SCADA) 
 
De Lucas, M. M. Ferrer, M. Bechard & A.R. Muñoz 2012. Griffon vulture mortality at wind farms in southern Spain: distribution 

of fatalities and active mitigation measures. Biological Conservation 147: 184-189. 

 
 

 



Conclusies – nut en noodzaak mitigatie 

Wanneer is mitigatie nodig? 
 
Ffwet 
•  sterfte voorzienbaar 
•  zorgplicht -> proportioneel? (vergelijk b.v. verkeer) 
Nbwet 
•  (significant) effect op IHD 
 
Ecologische relevantie 
•  grote fluxen met hoog risico (b.v. sterke seizoenstrek en slecht zicht) 
•  kwetsbare soorten, internationaal perspectief 
•  effecten op relevante populatie 

•  seizoenstrek -> zelden 
•  lokaal (vleermuizen, vogels soms) 
•  instandhoudingsdoel  

 

 



Conclusies – nut en noodzaak mitigatie 

Welke vorm van mitigatie? 
•  kennis nodig van lokale situatie en gedrag soorten 
•  vooral gericht op ‘risico-turbines’ 
•  getrapte aanpak (veldonderzoek en dan pas systemen) 
•  monitoren maatregelen  

•  fine-tunen 
•  noodzaak en periode 

 

 
 

 
 



Conclusies – nut en noodzaak mitigatie 

Mitigatie versus compensatie 
•  salderen / natuur-inclusief ontwerpen ≈ compensatie? 
•  compensatie -> ADC-toets in Passende Beoordeling 
•  ‘compensatiefonds’? 

•  buiten plangebied effecten reduceren 
•  sterfte bij hoogspanningslijnen, bijvangst visserij, etc. 
•  habitatmanagement 
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