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Voorplaat: Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.)in voorjaar1987, gezien vanuit het
noordwesten, metwindmeetmast 1 enwindturbines 11 (opvoorgrond), 23,25 en35(vgl. fig. 2)
(foto:J.E. Winkelman).

Frontcover: ExperimentalwindparknearOosterbierum, province ofFriesland, inspring 1987,
seenfromthenorth-west, withmeteorologicaltower1 andwindturbines 11 (inforeground), 23,
25and35(seeFig. 2).
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VOORWOORD

Dekansdatvogels 'snachtstegenwindturbinesbotsen,wordtdoorvelen
alsreëelervaren.Zoekactiesnaardodevogelsonderwindturbineshebben
totnutoeechtermaarkleineaantallenaanvaringsslachtoffersopgeleverd.
OnderzoekdoorhetDLO-InstituutvoorBos-enNatuuronderzoek(IBNDLO),Arnhem,heeftuitgewezendatkleinevindkansenhieraanmededebetzijn.Erbestaatechterookdemogelijkheiddat'snachtsmaarweinigvogelsopwindturbinehoogtevliegenofdatvogelsdewindturbinesoverhetalgemeenwetenteontwijken.Omdezelaatstetweepuntenteonderzoeken,
werdeendeelvanhetdoorhetIBN-DLOuitgevoerdevogelonderzoek inde
Sep-proefwindcentraleteOosterbierum(Fr.)opdenachtelijkesituatiegericht.Hiervoorwerdmedegebruikgemaaktvannieuwewaamemingstechnieken,waardoor hetvoorheteerstmogelijkwerdnachtelijkevogeltrekin
deluchtlagengrenzendaandeaardoppervlakte (0-100m hoogte)endaarmeeopwindturbinehoogtetekwantificeren.Voortskondengedetailleerde
waarnemingenwordenverrichtaanhetnachtelijkegedragvanvogelsdie
eendraaiendewindturbinenadereneneventueelpasseren.

Deresultatenwijzeneropdatgedurendeeenaantalnachtenperherfst
sprakeisvanredelijkeaantallenopwindturbinehoogtepasserendevogels.
Dezevogelszien'snachtsookonderwat mindergunstigezichtomstandighedendewindturbinesenwetendezeoverhetalgemeenteontwijken.Verlichtingvandewindturbineslijktderhalvenietzinvolombotsingentevoorkomen.Verlichtingzouzelfsinhetnadeelkunnenwerkendoordeaantrekkendewerkingopvogelstijdensmistigeofneveligenachten, waardoor
debotsingskanskanwordenverhoogd.Hetisvoortsopmerkelijkdateen
deelvandeslachtoffersnietontstonddoordirectebotsingmeteenwindturbine,maardoordezogwerkingachterdedraaienderotor.Dittradvooralopbijvogelsdieeendraaienderotormetmeewindnaderdenenzodoendenapassagevanhetrotorvlakdoordeluchtturbulentieswerdenverrast.

Detotalebotsingskansisnietgroot,maarwelvaneendergelijkeordedat
ingebiedenmetgeconcentreerde nachtelijkevogeltrekbijplaatsingvan
veelwindturbinesmetgroteaantallenslachtoffersrekeningmoetworden
gehouden.

dr.J.Veen
hoofdafdelingDierecologie

J.E.Winkelman

(Gespiegeld)videobeeldwarmtebeeldcameratypeUA9090metbeeldhoekvanögraden.Inbeeld
zijnvanlinksnaarrechtsdrieeenden, rotorbladwindturbine33, rotor35enmiddendeelwindturbine36zichtbaar. WindparkOosterbierum, 27oktober 1988, 20.46uur(foto:J.E. Winkelman).

Videopicture (mirrorimage) made through thePhilips Usfa thermalimage intensifier(type UA
9090) with ahorizontalfieldofviewof5degrees. From lefttoright areseenthree ducks, and
(partsof)windturbines33, 35and36.
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1 INLEIDING

Indeperiode 1984-1990werdnabijhet FrieseOosterbierumeenproefwindcentrale aangelegd. Dit windpark bestaat uit 18 windturbines, zevenwindmeetmasten, eenwegennet en drie gebouwen vanwaaruit controle en bedieningvanhetwindparkplaatsvinden.InditwindparkisdoorhetDLO-InstituutvoorBos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO),voorheen DLO-Rijksinstituut
voorNatuurbeheer (RIN-DLO),Arnhem,inopdrachtvandeeigenaarvanhet
windpark, de N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep),
Arnhem, eenonderzoek uitgevoerd naarde mogelijke hinderdievogelsvan
ditwindparkzoudenkunnenondervinden.
Omdat bijaanvangvanhetonderzoek nogmaarweinigbekendwasoverde
gevolgenvandeaanlegenhetgebruikvaneendergelijkwindparkvoorvogels
ofoverderelatietussenwindturbinesenvogelsinhetalgemeen(vgl. Winkelman1988a, 1988b),werdhetonderzoekzobreedmogelijkopgezet.Behalve
aan het verlies van biotoop ten gevolge vanverstoring van broedvogels en
vanpleisterendeenlangstrekkendevogelsdooraanwezigheid,bewegingen
geluidvandewindturbines(verstoringsaspect),isookruimaandachtbesteed
aan het aantal vogels dat slachtoffer wordt van aanvaring met de in het
windpark opgerichte obstakels en aan het (nachtelijk) gedrag van op het
windpark aanvliegende vogels(slachtofferaspect).Overdewerkwijze bijhet
verstoringsonderzoek ende resultatentijdens de bouw enhalf-operationele
situatie (1984-1990) is afzonderlijk gerapporteerd door Winkelman (1988a,
1990b). Over de indie periode gevondendode vogels en het begeleidende
vindkansonderzoekisverslaggedaandoorWinkelman(1988a,1990a).Inhet
onderhavige verslagwordt ingegaan op het gedurende de nacht entijdens
andereslechtezichtomstandighedenuitgevoerdeonderzoekinhetkadervan
hetslachtofferaspect. Overhetaantalvogelslachtoffers, hetgedragoverdag
enhetverstoringsaspecttijdensdeoperationelesituatieisafzonderlijkgerapporteerd(Winkelman 1992a, 1992b,1992c,1992d).
Bij bestudering van het slachtofferaspect door middel van het bij daglicht
zoeken naar dode vogels dringt zich bij de interpretatie van de verkregen
gegevens steeds de vraag op (1) hoe groot het aanbod van vogels op
rotorhoogte was inde nacht voorafgaande aan hetzoeken en(2) welk deel
vande 's nachts passerende vogels daadwerkelijk tegen eenwindturbine is
gebotst.Hetnietofweinigvindenvanslachtoffers,zoalsinOosterbierumhet
gevalwas(Winkelman 1990a, 1992a),kanimmersbetekenendat ervoorafgaande aan het zoeken op windturbinehoogte geen of nauwelijks vogels
hebben gevlogen. Het kan echter ook betekenen dat vogels 's nachts (en
tijdensandere slechte zichtomstandigheden) dewindturbinesover hetalgemeenwetenteontwijken.Inzichtinhet(nachtelijk)vlieggedragkandaarnaast
aanwijzingenverschaffenovereventueelaantebrengenvoorzieningenaan
dewindturbinesteneindevogelaanvaringentebeperkenoftevoorkomen.
Omdevragenten aanzienvande nachtelijke situatieteonderzoeken,werd
in de herfst van 1985-1987 geëxperimenteerd met diverse methoden van
onderzoek en verschillende typen nachtzichtapparatuur. In 1988 werd op
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grondvanderesultatenuit 1985-1987meteenvasteopstelling,waarbijdrie
typen nachtzichtapparatuur waren betrokken, de nachtelijke vogeltrek bij
draaiendewindturbinesonderzocht,aangevuldmetenkeleexperimenten. De
bijhet nachtonderzoek in1985-1987betrokken methodologie endedaarbij
uitgevoerdeexperimentenzijnuitvoerigbeschreveninWinkelman(1988a,zie
ookI992d).Inhetonderhavigeverslagwordtdaaromslechtskort ingegaan
opdemethodologie.Denadrukligtnuvooralopdeverzameldegegevensten
aanzienvandeaantallen'snachtspasserendevogelsenvanhetgedragvan
dezevogelsbijpassagevandewindturbines,opdeverwerkinghiervanenop
deresultaten.Hetonderhavige rapport iseentweede,bijgewerktedrukvan
RIN-rapport90/17(Winkelman1990c),waarinherzieneberekeningenvande
botsingskansenzijnopgenomen.
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2 DE SEP-PROEFWINDCENTRALE

2.1 Ligging,omgevingenInrichting

DeSep-proefwindcentraleligtindekuststrookvannoordwestFriesland,even
tennoordenvanFraneker.Denoordzijdevanhetwindpark ligtop3km,de
zuidzijde op 4 km van de Waddenzee (fig. 1). De omgeving betreft een
uitgestrekt, opengebied metverspreid liggende dorpen,waar grasland en
bouwlandelkaar afwisselen. Debouwvanhetwindpark isgepaardgegaan
met perceelverbeteringen enopbeperkte schaalookgrondruil inhetkader
vande ruilverkaveling DeBjirmen. Ditheeft zichvooralgeuit inverbetering
vanwaterlopen,enindrainage,onderbemaling,vergrotingvanpercelen,het
kappen van nagenoeg alle houtopslag en een (tijdelijke) toename van het
areaalbouwlandindewijdeomgevingvanhetwindpark.
Hetwindpark(55ha)bestaatuit 18middelgrotewindturbines,eenuitzeven
masten bestaandwindmeetsysteemgesitueerd rondom het windpark, een
bedienings-ofcontrolegebouw,tweeclustergebouwenenverbindingswegen
(fig. 2-4). Indetweeclustergebouwen isschakel-en regelapparatuur voor
respectievelijktwaalf enzeswindturbines enzevenwindmeetmastenondergebracht.DegeproduceerdestroomwordtviaeenondergrondsekabelafgevoerdnaarhetkoppelstationinhetnabijgelegenHerbayum.Deinfrastructuur
isgeschiktvoor24windturbines.
Delengterichtingvanhetwindparkligtvrijwelnoord-zuidenloodrechtopde
meestvoorkomendewindrichting (west-westzuidwest). Dewindturbineszijn
opgesteldindrierijenvaniederzesstuks.Deonderlingeafstandtussendeze
rijenis240m.Deafstandtussendewindturbinesbinneneenrijbedraagt300
(noordelijke drie windturbines) of 150 m (zuidelijke vier) (fig. 2). Dewindturbineshebbeneenhorizontaleas,eenupwind-rotormeteenrotordiameter
van30mendrierotorbladen,eenashoogtevan35meneenvermogenvan
maximaal300kW.Hettoerentalisvariabel(maximaal48omwentelingenper
minuut,overeenkomendmeteenmaximaletipsnelheidvan270km/uur)(vgl.
Bornebroek 1987).Dewindturbinesstartenbijeenwindsnelheidvan4m/sec
enstoppenbij24m/sec.Toren,gondelenbladenzijnvanstaal.Dewindmeetmastenzijngetuid en50 m (twee masten) of 35 m (vijf masten) hoog.De
tuidradenzijnnietvoorzienvanspecialevoorzieningenteneindevogelaanvaringenteverminderenoftevoorkomen.Hetwindparkis'snachtsnietverlicht.
Tenaanzienvanvogelbewegingenover hetwindpark ishetvanbelanghier
tevermeldendatdehoofdrichtingvandegrootschaligevogeltrekindeherfst
enhetvoorjaar minof meerloodrechtopdelengterichtingvanhetwindpark
staat.Lokaleverplaatsingen (metnamedievanennaarhetwad)doenzich
meerevenwijdigaandelengterichtingvanhetwindparkvoor(vgl.Winkelman
&Buurma1986).

12

Figuur1.LiggingvandeSep-proefwindcentrale(gearceerd) teOosterbierum.

J.E.Winkelman
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2.2 Bouwverloop

Volgens de oorspronkelijke planning uit 1984, volgens welke het vogelonderzoek werdopgezet,zouhetwindpark uiterlijk bijde aanvangvanhet
broedseizoen in 1986 operationeel zijn. Deze planning werd echter niet
gehaald. Debouw verliep uiteindelijk als volgt. De eerste voorbereidingen
vonden plaats in februari 1984, waarbij de sloten werden uitgediept en
rechtgetrokken,endeovertolligegrondopderandenvandepercelenwerd
gestort.Indeloopvanhetvoorjaarvan1984werdhetterreinverderbouwrijp
gemaakt.Indeloopvandezomervan1984werddewegenstructuuraangelegdenvondeenverkavelingvandepercelenplaats. Dewindmeetmasten
werden in de winter van 1985/1986 opgericht. Inde herfst en winter van
1986/1987werdende18windturbinemastengeplaatst(bijlage1).Tusseneind
meienhalfnovember1987werdengondelsenrotorenopdemastenbevestigd(bijlage2).Alspoedigdaarnastarttementijdenswerkurenmetproefdraaien. Het nachtonderzoek vondin 1985derhalve plaats ineengeheelongestoorde situatie. In1986waren er maximaal acht mastenzondergondelof
rotorbladenaanwezig.Tentijdevanhetnachtonderzoekindeherfstvan1987
draaidenenkelewindturbinesook'snachts;indeherfstvan1988warendat
ermaximaaltien.Hetwindparkkwamindeherfstvan1990volledigingebruik.

2.3 Nachtelijkevogeltrekoverhetwindpark

Overvogeltrek over hetwindpark enwijdeomgevingwarenbijdeaanvang
vanhetonderzoekmaarweiniggegevensvoorhanden.Demeestegegevens
betroffen situaties tijdens daglichtomstandigheden (vgl.Winkelman 1988a,
1990a,1990b).Overtrekwelkezich's nachtsafspeelt,wasslechtsbekend
datdezeindewijdeomgevingvanhetwindparkvoorkonkomen(vgl.Buurma
1987).Kwantificeringontbrakechter.Ookdevraaginwelkematevogelszich
'snachtsindeonderste luchtlagenverplaatsen(tussenbodemenboomtopof rotortophoogte) wasnognauwelijksonderzocht.Overhetaantal'snachts
teverwachtenvogelsopwindturbinehoogteterplekkewasbijdeaanvangvan
het nachtonderzoek in Oosterbierumdan ook nauwelijks iets bekend(vgl.
Buurma1985).

J.E.Winkelman
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Figuur2. PlattegrondvandeSep-proefwindcentraleendirecteomgeving(perceelindelingbuiten
windpark:situatie1988). Windmeetmasten4en650mhoog,1, 2,3,5en735mhoog.

Sep-proefwindcentrale:nachtelijkeaanvaringskansen

15

Figuur3. Luchtopname vande Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum, gezien vanuit het
zuidwesten(foto:G. van Tienen, IBN-DLO, Arnhem).
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Figuur4. Sep-proefwindcentraleOosterbieruminaanbouw(oktober 1987). Inbeeldzijnvanlinks
naarrechtswindturbine 13, mast27enwindturbines 11,26, 25, 23en21(foto:J.E. Winkelman).
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3 MATERIAAL ENMETHODE

3.1 Inleiding

Bijdevraagnaardeaantallenvogelslachtoffersbijwindturbinesdringtzichbij
deinterpretatievanderesultatensteedsweerdevraagop(1)ofer'snachts
(de meest gevaarlijke situatie) überhaupt wel vogels op windturbinehoogte
vliegenen (2)welkdeelvande 'snachtsopwindturbinehoogte passerende
vogelsookwerkelijk botst. Beide vragenzijnbuiten hetonderhavige onderzoek nauwelijks onderzocht. Een van de redenen hiervoor is dat voor het
'snachtswaarnemenvanvogels,met uitzondering vanmaanlichte nachten,
hetmenselijkeoogniettoereikendis.Eenandereredenbetrefthetfeitdatde
meeste typen radar voor het doen van dergelijke waarnemingen niet laag
genoeg kijken,terwijl andere nachtzichtapparatuur of methoden om andere
redenen ontoereikend zijn of pas de afgelopen jaren ter beschikking zijn
gekomen.Algemeengeldtdatdekostenwelkezijngemoeidmet hetgebruik
vannachtzichtapparatuur overhetalgemeengrootzijn.
Daaromwerdnaaraanleidingvanderesultatenvanenkeleproevenaangaandehetgebruikvaneeneenvoudigepassieverestlichtversterker bijnachtelijk
vogelonderzoeknabijkleinewindturbines(vgl.Winkelman1984),bijaanvang
vanhetvogelonderzoek teOosterbierumbeslotentotuitgebreidere proeven
metdeze nachtzichtapparatuur entot het nagaan vande bruikbaarheid van
anderemethodenvoornachtelijkeobservatievanvogels.Deproevenbetroffen in eerste instantie onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van een
meergeavanceerde restlichtversterker en,insamenwerking metdeKoninklijke Luchtmacht (KLu),vaneenoverzichtsradar. Inde loopvan 1986 kwam
daarnogdemogelijkheidtotgebruikvaneenwarmtebeekjcamerabij.Voorts
werden de mogelijkheden bekeken van 'moon-watching', ceilometrie, infraroodkijker en (ook inde praktijk) vangeluidwaarnemingen. Een uitgebreide
behandelingvandezemethodenendetoepasbaarheidbijnachtelijkvogelonderzoek bijwindturbines isgegeven inWinkelman (1988a). Naar aanleiding
vandeproeven inde herfstvan 1985-1986 vielde definitieve keuze op een
opstellingwaarbijtweepassieverestlichtversterkers,eenwarmtebeekjcameraeneenoverzichtsradarwerdeningezet.Inonderstaandeparagrafenwordt
kort ingegaan op de werking entoepasbaarheid van devoor dit onderzoek
gekozenapparatuur endewijzewaaropdegegevenswerdenverzameld.
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3.2 Depassieve restlichtversterker

3.2.1 Werking

Derestlichtversterker iseeninhet nabijeinfrarode (golflengte0,72-1,4um)
enzichtbare licht(golflengte0,36-0,72urn)werkendekijker.Dekijkerwerkt
inprincipezondereigenlichtbron('passief'),'s Nachtswordt het resterende
zichtbareeninfrarodelichtuitdeomgevingopgevangenendoormiddelvan
elektronische enoptische middelenversterkt. Deeffectieve versterking ligt,
afhankelijkvanhetgebruiktetype,tussenongeveer45000en70000keer.
Het verkregen beeld kan daarna direct worden bekeken, op een monitor
zichtbaarwordengemaaktofopvideobandof anderewijzewordenvastgelegd.Ingebiedenofnachtenmetweinigtotgeenrestlichtofwanneerversterkingvanhetverkregenbeeldisgewenst,kaneengewoneofinfrarodelichtbron
terondersteuningwordentoegevoegd('actief'gebruik). Restlichtversterkers
zijnniettegebruikenonderschemer-endaglichtomstandigheden.Eenander
nadeel is het feit dat de lichtgevoelige buizen verouderen, waardoor het
lichtversterkendevermogenindeloopvanhetgebruikafneemt.Voortsbestaat
vooral bij de oudere typen (eerste generatie) het gevaar van inbranden
(plaatselijkebeschadiging) vandelichtgevoelige buisbijoverbelichtingdoor
fel licht (bijvoorbeeld autolampen) enfel belichte objecten (maan).Tefelle
en/of plotselinge belichting kanbijde eerste-generatietypen ook het beeld
doen'dichtklappen'.Bijlateregeneratieszijnhiervoorvoorzorgsmaatregelen
getroffen.Bijdaglichtkunnenookzijechternietwordengebruikt.

3.2.2 Toepassing

Restlichtversterkerszijnsindsdejarenzestigopdemarktenwordenbijvoorbeeldgebruiktvoormilitairedoeleinden(opsporing)ennachtelijkebewaking
doorpolitieenkustwacht.HetgebruikvaneenrestlichtversterkervoorvogeltrekonderzoekwerdvoorheteerstbeschrevendoorGauthreaux(1979).Byrne
(1985) gebruikte een opstelling overeenkomstig Gauthreaux (1979) voor
dichtheidbepalingenvannachtelijketrek nabijeengrotewindturbine inCalifornie,USA.Swanson&Sargeant (1972) enPedroli(1982)gebruikteneen
restlichtversterkeraleerdervoorhetbestuderenvanhetnachtelijkfoerageergedragvaneenden.Huckabee (1985) maakt meldingvangebruikvaneen
restlichtversterker, indonkere nachtengecombineerd met een500Wspotlight,bijdebestuderingvanvlieggedragvanvogels nabijhoogspanningsleidingen.
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3.2.3 InOosterbierumgebruiktetypeenopstellingen

Ten behoeve van het Oosterbierum-onderzoek werden begin 1985 twee
restlichtversterkers aangeschaft van het type Vistar IM 101 van Reinaert
Electronics (Amsterdam). Het betrof tweeversterkersteneinde door middel
van kruispeiling een indicatie van de vlieghoogte vande vogel te kunnen
verkrijgen.DeIM101 wasopdatmomenteenvandeeersteversterkersdie
tot de zogenaamde tweede generatie behoren (uitgerust met een microkanaalplaat).Fellichtenfelbelichteobjectenbinnenhetbeeldvlakwarendan
ook niet (erg) schadelijk voor de optische elektronika enveroorzaakten in
principegeenzweemofdichtklappenvanhetbeeld.Inbeiderestlichtversterkerswerdeenvideocameraenlaterookeeneenvoudigverwarmingsmechanisme(inverbandmetinwendigecondensvorming)ingebouwd.Tevenswerd
destandaardlens vervangendooreengroothoeklens (type B0814A1)met
eenbeeldhoekvan57graden,zodatopkorteafstandtenminstehetgehele
wiekvlakennaasteomgevingvaneenwindturbineinbeeldkonzijn.Gebruik
vangenoemdelensincombinatiemetdeIM101 behielddemogelijkheidhet
diafragma metde interneelektronikavanuit hetvideosignaalte sturen.Het
geheelwerdinwaterdichteboxenopverplaatsbarestatievenmetsturingsmechanismengeplaatst enuitwendigaanvideo-opnameapparatuurgekoppeld
(fig.5);tegenwoordigzijndirectvoorvideo-opnamengeschikte'kant-en-klare'
restlichtversterkersopdemarkt.Daarnaastwerdenperversterkertweeinfraroodschijnwerpers (300 W persglaslamp met infraroodfilter van 0,83 um)
aangeschaft,teneindevogelsindewaarnemingsrichtingextrateverlichtenen
derhalveoptimaalzichtbaartemaken.Erwerdgekozenvoorhetvoorvogels
hoogstwaarschijnlijk nietzichtbareinfrarodelicht,teneindeverstoringofaantrekking doorde lichtbrontevoorkomen.Tijdregistratie gebeurdedooreen
timerdieopbeidevideo-opnameapparatenwasaangesloten.Allebegeleidendeapparatuur (aansturingstuur-enverwarmingsmechanismen vandeversterkers,timer,video-opnameapparatuur) werdingebouwdineenelektrisch
teverwarmen(winter)caravan.Zowelrestlichtversterkers,infrarodelichtbronnen,timeralsvideo-apparatuurkondenvandaaruitwordenbediend(fig. 6).
Derestlichtversterkerswerdenin1985-1987ondereenhoekvan45graden
tenopzichtevanelkaarenopeenafstandvan35mvaneen(denkbeeldige)
windturbine opgesteld. Deplaatswerdmedebepaalddoor debeschikbare
stroompunten(1985noggeenwindturbinesaanwezig,plaatsingnabijhoofdgebouw,waaruitdestroomwerdbetrokken;1986bijwindturbine23,stroom
uit clustergebouw; 1987 bij windturbine 35, stroom uit windturbine). Een
restlichtversterker werd kijkend inde richting vande te verwachtenhoofdstroomvandenachttrekenminofmeerloodrechtopdeteverwachtenlokale
bewegingen van en naar het wad geplaatst (oost-noordoost gericht). De
andere stondhier haaksop,inzuidelijke richtingkijkend.Beideversterkers
werdenonder eenhoekvan45gradenop hettopjevanhet (in 1985denkbeeldige)middelpuntvanderotorgericht.In1988werdenzijinverbandmet
een verminderde detectiecapaciteit loodrecht omhoog gericht en op 35 m
afstandtennoordenentenzuidenvanwindturbine35opgesteld(vgl. figuur
8a,8b).Deinfraroodlampenstondensteedsopeenonderlingeafstandvan
50cmaanweerszijdenvaneenversterker,eveneensondereenhoekvan45
graden.In1985geschieddezoweldecontinuealstime-lapseopnamenmet
behulpvaneenNational-enIVC-opnamerecorder,beidemeteenmaximale
opnamesnelheidvan50beeldjespersecondeeneencontinuespeelduurvan
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debandenvaneenuur.Video-opnamegeschieddevanaf 1986doormiddel
vancontinueopnameopbandenvanvieruurlengte (meestalBASFchromdioxidsuperHGbanden).Perversterkergebeurdeditdoormiddelvantwee
videocassetterecorders (VHS Panasonic NV-G7EV),die 20werdengeprogrammeerd dat zij na elkaar opnamen. Hierdoor was het mogelijk omper
versterkerachtuurachtereenbeeldenoptenemen.
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Figuur5. EenvandetweeinOosterbierumgebruikterestlichtversterkersmettweeinfraroodlampenenstuurmechanismewaarmeevanuitdecaravanmetbegeleidendeapparatuurdeversterker
in dejuiste positiekon worden gezet.Veldopstelling Oosterbierum, oktober 1986 (foto: J.E.
Winkelman).
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Figuur6.Deelbinnenzijdecaravanmetbedienings-envideo-opnameapparatuur. Veldopstelling
Oosterbierum, oktober 1987(foto:J.E. Winkelman).

Figuur7.Weergave opmonitorvandoorrestlichtversterkeropgenomen videobeelden. Rechtsboven iseengroep meeuwen tezien. Veldopstelling Oosterbierum, oktober1987(foto:J. van
Osch, IBN-DLO, Arnhem).

