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Randvoorwaarden 

Natuurwetgeving: 
 
verplichtingen en beperkingen: 
meetprogramma’s: monitoren aantallen vogels 
beperkingen: heien in beperkte maanden 
 
kostenpost / kostenreductie / winst 
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Randvoorwaarden 

Risico’s voor vogels 
• aanvaringen 
• barrièrewerking 
• verstoring 

 
Risico’s onder water 
• verstoring door geluid 
• fysieke schade zeezoogdieren / vissen (vislarven) door 

geluid 
 
Kansen onder water 
• nieuw habitat 
 
Met deze aspecten rekening houden 
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Effecten voorkomen 

Belang van planningsfase 
• weinig vogels = weinig effect 
 
Verspreiding in kaart brengen 
 
Risicovolle gebieden mijden 
• grote aantallen kwetsbare soorten 
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Zoekgebieden 

Ontwerp-Rijksstructuurvisie 
Wind op Zee: 
• 3000 m2 totaal 
• 4500 MW 
• ofwel 700–1000 turbines 

 
 
 

Bestaand: 200 MW 
Gepland: 800 MW 

Volkskrant 21/12/’13 



Voorkomen vogels 
 
duikers 
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Voorkomen vogels 
 
jan-van-gent 
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Voorkomen vogels 
 
jan-van-gent 
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Voorkomen vogels 
 
alken / zeekoeten 
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Voorkomen vogels 
 
alken/zeekoeten 
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Voorkomen vogels 
 
kleine mantelmeeuw 
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Voorkomen vogels 
 
kleine mantelmeeeuw 
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Voorkomen vogels 

+  Grote aantallen vogels dicht bij kust; buiten zoekgebieden 

-   Relatieve belang van zoekgebieden voor vogels onbekend 
 (niet doorgerekend welk deel van populatie) 

-   Variatie in verspreiding onbekend 
 (1 jaar geteld) 

En dan? 
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Hoe groot zijn de effecten? 

Aanvaringsslachtoffers tot dusver onbekend 
 
Maar nu te meten: 
• WT-Bird (ECN) 
• DT Bird 
• ... 

 
 

Daadwerkelijke aantallen 
ipv 
worst-case scenario 

 
 
 
 

Verlichting 
© ECN – WT-Bird 



Hoe groot zijn de effecten? 

Aanvaringsrisico’s ‘s nachts! 

OWEZ - foto K Krijgsveld 



Hoe groot zijn de effecten? 

Aanvaringsrisico’s ‘s nachts! 

Alpha Ventus - foto J Blew Bioconsult SH 



Hoe groot zijn de effecten? 
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Hoe groot zijn de effecten? 

Meer verlichting ’s nachts  
 grotere aanvaringsrisico’s 
 
 
Oplossingen: 
 -minder licht 
 -groen licht? 
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Barrièrewerking/Verstoring 
• tijdverlies (foerageertijd) 
• gebieden onbereikbaar 
 
Vooral lokale zeevogels wijken uit 
• jan-van-genten, duikers, alken/zeekoeten 
 
Welk percentage wijkt uit? 
Is dit te sturen door configuratie windpark? 

winter 
morning & afternoon 

January Krijgsveld et al. 2011 
BW-rapport 10-219 



Poot et al. 2011 
BW-rapport 11-026 

Cumulatieve effecten 

• presentaties  
 Imares & Royal Haskoning 

 
 

• werkelijke aantal 
aanvaringsslachtoffers? 
 nauwkeurigheid collision 

rate models van belang! 
 

 



Samenvattend 
• In planfase veel winst te halen 

 
• Planning ver uit kust is positief 

 
• Risico’s lijken beperkt, maar teveel onbekend 

om effecten op populatieniveau uit te sluiten 
 

• Effecten te verminderen door slimme 
verlichting en configuratie 
 

• Kennis van effecten leidt veelal tot meer 
mogelijkheden 
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Dank u! 
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