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Effecten bij turbines op land
In de Iaatste jaren is parallel in verschillende
landen gepoogcl de nationale en internatio
nale publicaties met onderzoek naar effecten
van windturbines in reviews samen te vatten
(Everaert et al., 2002; Witte & van Lieshout,
2003; Langston & Pullan, 2003; Hotker et al.,
2004; Horch & Keller, 2005). De samenvat
tende conclusies zijn opvallend overeenko
mend. In het algemeen vallen er per windtur
bine jaarlijks in de ordegrootte van enkele
tientallen aanvaringsslachtoffers, uiteraard
afhankelijk van type turbine (vooral de
grootte) en locatie. Het kan ook slechter: er
zijn wereldwijd locaties, gelukkig slechts
enkele, waar turbines op voor vogels zodanig
verkeerde plekken zijn geplaatst dat veel meer
slachtoffers vallen en soorten onevenredig
zwaar worden getroffen. Een voorbeeld hier
van is een windpark in Californië (VS) waar
werd aangetoond dat de lokale populatie
Steenarenden (Aquila chtysaetos) afnam als
gevoig van het aantal aanvaringen met turbi
nes (Hunt et al., 1998; Hunt, 2001). Dit zijn
uitzonderingen, maar geeft aan dat een goede
locatiekeus van groot belang is.
Verstoring van vogels door windturbines
strekt zich uit over afstanden van tientallen

tot honderden meters. In het algemeen ver
dwijnt binnen die verstoringsafstand een deel
van de oorspronkelijk aanwezige aantallen.
Afstand en percentage van de afname is
soortsafhankelijk, maar ook van wat de soort
in het betreffende gebied en habitat doet: voor
broeden, foerageren en rusten gelden in die
volgorde toenemende verstoringsafstanden.

Onderzoek bij de eerste turbines in het water
Al in de jaren negentig werden in verschil
lende landen de eerste turbines in het water
geplaatst, als eerste stap in de ontwikkeling
van windparken offshore. In Nederland waren
dat vier turbines in het ljsselmeer bij Medem
blik, en bijvoorbeeld in Zweden en Denemar
ken werden kleine aantallen turbines in
ondiep zout water geplaatst. Onderzoek aan
Kuifeenden (Aythyafuligula) bij Windpark Lely
(lJsselmeer) liet zien dat de vogels in het don
ker om de turbinelijn heenvlogen (van der
Winden et al., 1996; Spaans et al., 1998). Bij
Tunø Knob (Kattegat, DK) (Tulp et al., 1999)
werd vastgesteld dat Eiders (Soniateria mauls
sima) en Zwarte zee.eenden (Melanitta nigra)
nachtelijke vliegactiviteit vertonen. Voor in
ieder geval de Eiders is duidelijk dat in lichte
nachten meer gevlogen wordt dan in donkere.

Meeuwen in het windpark OWEZ
(foto: Ruben Fijn).

Dit verkleint de aanvaringsrisico’s, aangezien
deze in donkere nachten het grootst zijn.
Eiders vertoonden in het donker tot op 1500
m van het windpark een lagere vliegactiviteit
dan verder van het windpark af. Dichterbij
werd actiefvermijdingsgedrag (aanpassen
vliegpad) vastgesteld. Overdag werden er geen
aanwijzingen gevonden voor een afname van
het aantal foeragerende vogels als gevolg van
de windturbines (Guillemette et aL, 1998). Wel
Iandden er minder vogels in de directe omge
ving van de windturbines. De vogels zwom
men deels van grotere afstand naar het
gebied met de turbines toe.
Deze onderzoeken maakten duidelijk dat de
effecten op Kuifeenden en Eiders in lijn waren
met effecten zoals gevonden bij turbines op
land. Het ontwijkingsgedrag is een geval van
slecht en goed nieuws: enerzijds een aanwij
zing dat barrierewerking door windparken
mogelijk zou kunnen zijn, anderzijds de
bevestiging dat vogels hun omgeving kennen
en hun gedrag aanpassen om risico’s (aanva
ringen) te verkleinen.

Twee grote offshore windparken in
Denemarken
De eerste grote windparken offshore werden
gebouwd in Denemnarken: in 2002 werd
Horns Rev (in de Noordzee), met 8o turbines
van eder 2,0 MW gebouwd, in 2003 werd
Nysted (in de Oostzee) opgeleverd, met
72 turbines van ieder 2,3 MW. In beide wind
parken werd voor en na plaatsing ecologisch
onderzoek gedaan, gericht op eventuele ver
anderingen in het mariene ecosysteem in het

/

Piaatsing van windturbines is op land al enkele tientallen jaren gemeengoed.

De bouw van offshore windparken is pas in de iaatste tien jaar volop begonnen.

Het onderzoek aan effecten op vogels is in voile gang.

Drie typen effecten van windturbines op vogels zijn vastgesteld: aanvaring

(vogel sterft door botsing met rotor of mast), verstoring (habitatveriies doordat

vogeis het windpark vermijden) en barrierewerking of verstoring van vliegroutes

(viiegende vogeis vermijden de turbines door er omheen te vliegen).
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windpark en er omheen. Vogels
namen in dit onderzoek eeri belang
rijke plaats in.
Voor het windpark Nysted hebben
Kahiert et al. (2004a, 2004b)
gerapporteerd dat trekkende
watervogels, voornamelijk Eiders,
in het algemeen vermeden door
het windpark te vliegen. Vóór
plaatsing van het windpark gingen
24-48% van alle op de radar waarge
nomeri groepen door het gebied van
het windpark; na plaatsing was dit 9%
(4-7% overdag, 11-24% ‘s nachts). Ook
veranderde de vliegrichting van de lang
strekkende vogels significant op 3000 m
(overdag) respectievelijk 1000 m (‘s nachts)
van het windpark. Dit geeft aan dat er vermij
ding optreedt met een verschil tussen dag en
nacht. In het donker begirit het vermijdingsge
drag dichter bij het windpark en vliegen meer
vogels door in hun oorspronkelijke vliegrich
ting. De afstanden en de ordegrootte van de
vermijding zijn vergelijkbaar met de eerder
gegeven voorbeelden van onderzoek elders.
Bij het windpark Horns Rev was het algemene
patroon van vermijding tijdens de herfsttrek
vergelijkbaar met hetgeen beschreven is voor
Nysted (Christensen et al., 2004). Echter, de
afstand tot het windpark waarop de vogels
hun vliegrichting aanpasten was kleiner (400
m aan de noordzijde respectievelijk 1000 m
aan de oostzijde van het windpark, geen ver
schil tusseri dag en nacht gegeven door de
auteurs). Waarnemingen van Christensen &
Hounisen (2004) bevestigden deze patronen
voor het voorjaar. Hoewel de auteurs de ver
schillen tussen de twee windparken niet
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Fig. 2. Vliegintensiteit van trekvogels door het
windpark OWEZ in oktober 2007, als voor

beeld uit de herfsttrek. De grootste aantallen
vliegen ‘s nachts langs (I) en op grotere

hoogte dan de turbines (>io m hoog). Ook
op turbinehoogte vliegen flinke aantallen

vogels langs. Vliegintensiteit is uitgedrukt in
Mean Traffic Rate (MTR: aantal vogels per kilo

meter per uur). •=dag

bespreken, zouden deze veroorzaakt kunnen
worden door verschillen in soortsamenstelling
van de langs vliegende vogels. Bij Nysted
vooral trekkende Eiders en bij Horns Rev een
meer gevarieerd spectrum aan watervogels
dat op het windpark aanvliegt.
Voor verblijvende vogels werden vóór en na
plaatsing tellingen gedaan. In Horns Rev ble
ken vrijwel alle zeevogels na aanleg het wind-
park te mijden. Dit gold voor duikers, Jan van
gent (Morus bassanus), Zwarte zee-eend en Alk
(Alca torda)/Zeekoet (Uria aalge) (de Iaatste
twee soorten konden tijdens de (vliegtuig)
surveys niet van elkaar worden onderschei
den). Alleen Zilvermeeuwen (Larus argenta
tus), Dwergmeeuwen (Hydrocoloeus nliflutus)
en Noordse sterns (Sterna paradisaea)/ Vis
dieven (Sterna hirundo) (ook niet van elkaar te
onderscheiden uit de lucht) zochten het wind-
park juist op, mogelijk als gevolg van het toe
genomen scheepvaartverkeer ter plaatse (voor
onderhoud) (Petersen et al., 2006).

Dc Noore

Soorten als meeuwen en Aalscholvers
(Phalacrocorax carbo) trekken zich wei
nig van het park aan, en worden
mogelijk zelfs aangetrokken door
het park. De meeste zeevogels mij
den het park, zoals voor Jan van
genten te zien in figuur 1. Sommige
trekvogels, zoals reigers en sterns,
vliegen door of over het park been.
Andere echter, zoals ganzen, tonen
duidelijk vermijdingsgedrag. Het aan
tal vogels dat in de omgeving van het
park vliegt is laag. Dit heeft te maken

met een voor vogels zeer gunstige ligging
van het park: verder uit de kust dan waar de
kustgebonden soorten vliegen, en niet zo ver
op zee dat de soorten van open zee in grotere
aantallen voorkomen. In de trekperiode is bet
aantal vogels dat langs vliegt vergelijkbaar
met de aantallen die op land geregistreerd
worden. Vooral ‘s nachts maar ook overdag
worden grote aantallen trekvogels in bet park
waargenomen, met de grootste trekpieken in
de herfstmaanden. In figuur 2 zijn de gege
vens van aantallen en vlieghoogteverdeling
gegeven voor oktober 2008 als voorbeeld voor
de periode van de herfsttrek. Wanneer ook bet
aantal slachtoffers bekend is dat in bet OWEZ
windpark valt, kan samen met de vliegintensi
teit berekend worden of het windpark een
effect heeft op populatiegroottes van vogel
soorten.

En nu verder....
In kort bestek is hierboven weergegeven waar
bet onderzoek aan mogelijke effecten van
windenergie offshore staat. De eerste onder
zoeken laten effecten zien, maar zijn geen

Fig. 1. Vliegpaden van Jan van genten om
bet windpark been. Van bovenafgezien;

de rode stippen zijn de turbines.
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Enkele turbines van bet windpark OWEZ
(foto: Ruben Fijn).

Offshore Windpark Egmond aan Zee
In 2006 is op io-i8 km uit de kust bet Off
shore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)
gebouwd, bestaande uit 36 turbines van ieder
3 MW. Sinds 2007 wordt er door Bureau6o 8o 100 120
Waardenburg en IMARES, in opdracht van
Noordzeewind (een samenwerkingsverband
van Nuon en Shell), een Monitoring en Evalu
atie Programma uitgevoerd waarin onder
meer flux, vlieggedrag en vlieghoogte van
lokale zeevogels en trekvogels worden onder
zocht met behuip van visuele en radar obser
vaties. Hoewel het programma nog in voile
gang is, kunnen enkele eerste resultaten wor
den vermeld.
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Met behulp van radar (inzet) wordt er in
het windpark OWEZ naar vliegbewegingen

van vogels gekeken (foto: Ruben Fijn).

reden voor alarm; een beeld dat we van land
kennen. Duidelijk is echter dat er nog een
aantal onderwerpen beter en/of op meerdere
plaatsen moet worden onderzocht: metingen
van aantallen aanvaringsslachtoffers, reacties
van vogels van open zee op windparken en
het eventuele optreden van gewenning bij
soorten, die de windparken eerst lijken te mil
den. Ook zal de betekenis van de mogelijke
aanwezigheid van veel meer windparken in de
toekomst, dus de cumulatie van eventuele
effecten, in beeld gebracht moeten worderi.
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Summary
Wind energy offshore: effects on birds
Increasing numbers of wind turbines are built off
shore to fulfill the growing demand for renewable
energy. Effects of wind turbines on birds on land
are well studied in the last decades. Collisions of
birds with turbines, disturbance and habitat loss
for birds in the impacted areas and barrier effects
on flight paths are regularly found effects of
turbines. Over the past years increasing numbers
of studies are conducted in offshore wind farms,
especially in Denmark. Similar type effects as on
land, but not of alarming magnitude, have been
reported so far. In 2006 the OWEZ wind farm was
erected io-i8 kilometres offshore in the Dutch
North Sea. A monitoring and evaluation program
on the effects of the wind farm on local and
migrating birds in the area is in progress. Both
research in Denmark and The Netherlands
showed that seaducks and the true seabirds (Gan
nets, alcids) were the main species groups where
effects on flight behaviour and occurrence were
found. On the contrary, gulls, terns and cormo
rants seemed to be attracted to wind farms. The
OWEZ monitoring program is still running but
some preliminary results are discussed in this
article. In relation to the foreseen growth of wind
energy offshore, especially cumulative effects on
bird populations of the proposed wind farms in
the North Sea need more attention.
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