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VOORWOORD

Windenergie isvergelekenmetveelanderevormenvanenergieopwekking
milieuvriendelijk tenoemen.Doornatuurbeheerdersenbeleidsmakerswordt
echterherhaaldelijkdevraaggesteldwatdegevolgenvandezewindturbinesvoorvogelszijn.Devraagisvooralactueelgewordennumen
naastkleine,veelalnabijbebouwingopgerichtewindturbinesookgrotere
windturbinesenwindparkeninhetvrijeveldgaatbouwen.Omdatsystematischuitgevoerdonderzoeknaardemogelijkeinvloedvanwindturbinesop
vogelsschaarsis,heeftdenvIJsselmij (Zwolle)bijhetdoorhenin1987
opgerichtewindparklangsdeIJsselmeerdijktennoordenvanUrkin
1987-1989eendergelijkonderzoeklatenplaatsvinden.Ditonderzoek,dat
doorhetRijksinstituutvoorNatuurbeheerwerduitgevoerd,richttezichop
(1)aantallenvogelslachtofferstengevolgevanbotsingenmetdewindturbinesen(2)verstoringvanindenabijheidvanhetwindparkoverwinterendeeenden,ganzenenzwanen.
Deresultaten,waarvaninditrapportverslagwordtgedaan,zijntotnu
toedeenigeinhunsoort.Zijwijzeneropdatbijwindparkenmetmiddelgrotewindturbinesdiezijngebouwdopvoorvogelsrisicovollelocaties,
zoalsbijUrkhetgevalis,rekeningmoetwordengehoudenmetaanvaringsslachtoffers.DeaantallenteUrkzijnvergelijkbaarmetdiewelkelangs
autowegenvallenenlagerdanbijhoogspanningslijnenovereenzelfde
afstandhetgevalis.Daarnaastissprakevaneenverstoringvansommige
langsdeIJsselmeerdijkpleisterendeeendenenophetaangrenzendepolderlandaanwezigezwanen.Opgrondvandeinditrapportnaarvorengebrachte
resultatenkanbijnieuwelocatieseennauwkeurigerbelangenafweging
plaatsvindendantotnutoemogelijkwas.

DeDirectie

1 INLEIDING

Indeloopvan1987werddoordenvEnergiebedrijfIJsselmij (Zwolle)in
deNoordoostpolder (NOP)langsdeIJsselmeerdijktennoordenvanUrkeen
windturbinepark gebouwd.BijditwindparkisinopdrachtvandeIJsselmij
indeperiodejanuari1987-april1989doorhetRijksinstituutvoor
Natuurbeheer (RIN),Arnhem,eenonderzoekverrichtnaardeeventuele
hinderdievogelsvanditwindparkzoudenkunnenondervinden.Indit
onderzoekstonddevraagnaaraantallenaanvaringsslachtoffers endemate
vanverstoringvanindeomgevingvandewindturbinespleisterendeeenden,
ganzenenzwanendoorhetwindparkcentraal.
Hetonderzoekvieluiteenintweedelen,eenvooronderzoek indenog
ongestoorde situatie (januari -april1987)(Winkelman&VandenBergh
1987)eneenhoofdonderzoek indesituatiemeteenvolledigoperationeel
park.Hetveldwerkvoorhethoofdonderzoekwerduitgevoerdindeperiode
halfdecember1987-beginmei1988 (Winkelman1988a)envanbeginoktober
1988tothalfapril1989.Daarnaastwerdenzoveelmogelijkdoorderden
verzameldegegevensuitdeongestoordesituatieverzameldteneindede
nieuwesituatiehiermeetekunnenvergelijken.Hetvooronderzoekrichtte
zichzowelopdelocatievanhethuidigewindparktennoordenvanUrkals
opeenpotentiële locatietenzuidoostenvanUrklangsdeIJsselmeerdijk.
Omdatdebouwvandegeplandewindturbinesopdelaatstgenoemde locatiein
deonderzoekperiode geendoorgangvond,richttehethoofdonderzoekzich
geheelopdelocatietennoordenvanUrk.Inhetonderhavigerapportwordt
overdeeindresultatenvandithoofdonderzoekverslaggedaan.
Aanhethiergepresenteerdeonderzoeklageenin1986doordeNederlandseVerenigingtotBeschermingvanVogels,Zeist,opgesteldonderzoekvoorstelbetreffendevogelhinderdoorwindturbineparken inFlevolandten
grondslag (Osieck1986).Hetonderzoekwerdondersteunddooreenbegeleidingsgroepmetvertegenwoordigersuitonderzoekwereld,beleidenenergiebedrijven (ziedankwoord).Hetonderzoekwerdmedemogelijkgemaakt
dooreensubsidievandeNederlandseMaatschappijvoorEnergieenMilieu
bv (NOVEM)(Utrecht)aandenvEnergiebedrijfIJsselmijendooreenaanvullendeopdrachtvandeDirectieNatuur,MilieuenFaunabeheer,
's-Gravenhage,aanhetRINvooruitbreidingvanhetslachtofferonderzoek.

2 PROBLEEMSTELLINGWINDTURBINESENVOGELS

2.1Inleiding
Vooreenverantwoorde introductievanwindenergie istijdiginzichtinde
mogelijkeeffectenophetmilieugewenst.Naastteverwachtenvoordelen
vandezeinveelopzichtenmilieuvriendelijkevormvanenergiewordtin
vrijwelallepublikatiesoverdezemateriealsnadeeldemogelijkebedreigingvoorvogelsgenoemd.Ookhetomgekeerde,hetrisicodatwindtubines
lopendoorbotsingenmetvogels,wordtwelgememoreerd.Overdehinder
voorvogelsdoorwindturbines isinwerkelijkheidnogmaarweinigbekend.
Veldonderzoeknaargenoemdepuntenisschaarsenvaakbeperktvanopzet,
nietaltijdgerichtensystematischuitgevoerd,engrotendeelsnogin
uitvoering.Vooreenuitgebreidliteratuuroverzichtkanwordenverwezen
naarWinkelman (1988b).

2.2Aspectenvogelhinder
Hindervoorvogelsdoorwindturbineskanbestaanuit (1)aanvaringenvan
vogelsmetrotor,mastoftuidradenvanwindturbinesen(2)verliesof
versnipperingvanbiotoopdooraanwezigheid,bewegingofgeluidvanwindturbines. Onderzoeknaarbeideaspecten (verderaangeduidalsaanvarings-,respectievelijkverstoringsaspect)kanzichrichtenopvogelsdie
hetgebiedronddewindturbinesgebruikenomtebroeden,tefoeragerenof
tepleisteren,opvogelsdiehetgebiedinherfstenvoorjaarpasseren
tijdenshunvliegtochttussenbroed- enoverwinteringsgebiedenenterug
(seizoentrek)enopvogelsdiedagelijksopenneervliegentussenrustenfoerageergebieden (lokalevogelbewegingen,zoalsslaap-,voedsel-en
getijdetrek).
Onderzoeknaarhetverstoringsaspectkanzichrichtenopveranderingen
indichthedenvanbroedende,foeragerendeofpleisterendevogelsrond
windturbines,opveranderingeninnest-enbroedsucces,enop(grootschalige)wijzigingenvanvliegroutesvanovervliegendevogels.
Hetaanvaringsaspectvaltuiteeninonderzoeknaar (1)vogelslachtofferstengevolgevanaanvaringenmetdewindturbinesen(2)aanvlieggedragvanvogelsdieeenwindturbine(park)dichtbijnaderen.Vooreen
goedeinterpretatievan (1)iskennisoverhetvogelaanbodopwindturbinehoogte indeperiodevoorafgaandaanhetzoekennaarslachtofferswenselijk,alsmedeoverdevindkansvaneventueleslachtoffers (zoekefficiën-
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tie,verliesalsgevolgvanvoortijdigepredatiedooraaseters,enbij
windturbinesnabijwaterookdeaanspoelfrequentie).Hetnietvindenvan
slachtoffersbehoeftimmersniettebetekenendatvogelsteallentijdede
windturbineswetenteontwijken,maarkanookaangevendatvoorafgaande
aanhetzoekeneropwindturbinehoogte geenofnauwelijksvogelshebben
gevlogenofdatdevindkansminiemwas.Inzichtinhetvlieggedragkan,
naastaanvaringskansen,ookaanwijzingenverschaffenovereventueelaante
brengenvoorzieningenaandemolensteneindevogelaanvaringentebeperken
oftevoorkomen.Bijhetaanvaringsaspectverdientvooraldesituatie
'snachtsenbijslechtzichtaandacht,vanwegedejuistdanteverwachten
grotereaanvaringsrisico's.
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3 PUNTENVANONDERZOEKBIJHETIJSSELMIJ-WINDPARKNABIJURK

3.1Inleiding
Welkeonderwerpenineenonderzoekaandeordekomen,hangtafvan (1)het
vogelleventerplaatseen (2)debeschikbarefinanciële,personeleen
technischemiddelen.Opuitvoering,verloopenduurvanhetonderzoeken
daarmeeopdenauwkeurigheidvande (teverwachten)resultatenkanvoorts
eengrootaantalexterne (storende)factorenvaninvloedzijn,zoals
plaats,aantalenopstellingvandewindturbines,werkzaamhedenaan/rond
dewindturbines,welofnietinbedrijfzijnvandewindturbines,(extreme)weersomstandigheden, (wisselingenin)gewaskeuzeronddewindturbines,
ruilverkaveling,recreatieengrondgebruikers (nabijUrkook(beroeps)visserij langsdedijk).Ookmetdezepuntenmoetrekeningwordengehouden
bijdebeslissingwelkeaspectenineenbepaaldonderzoekvanbelangzijn.

3.2Opzetonderzoek
DeNOPenhetaangrenzende IJsselmeerzijnbelangrijkepleisterplaatsen
voorganzenenzwanen (vgl.Philippona1985,Haitjema 1986),respectievelijkophetwaterverblijvendevogels (Beintemaetal.1980,VanEerden&
BijdeVaate1984,VanderWal1981).Vooralhetvoorkomenvanganzen,
zwanen,endiversesoorteneendenenanderewatervogelsmakende(westelijke)NOPenhetaangrenzendeIJsselmeertoteengebiedvaninternationalebetekenis (Osieck 1982).Zooverschrijdenkleinezwaan,rietgans,
kolgans,brandgans (NOP-west)enaalscholver,knobbelzwaan,krakeend,
tafeleend,kuifeend,toppereend,brilduiker,nonnetje,middelstezaagbek,
grotezaagbek,meerkoet (IJsselmeer)geregelddezogenaamde1%-norm
(minstens1%vaneengeografischepopulatiepleistertineenbepaaldgebied),terwijlhetIJsselmeereveneensbelangrijk isvoorsoortenals
fuut,dwergmeeuwenzwartestern (Osieck1982).Daarnaastvervultde
IJsselmeerdijkzowel 'snachtsalsoverdageenbelangrijkefunctieals
oriëntatie-enstuwingslijntijdensdeseizoentrekvanmetnamezangvogels.
DaaromisbeslotenhetvogelonderzoekbijUrkterichtenoptweevoor
ditwindparkbelangrijkeonderdelenvandein2.2genoemdeaspectenvan
onderzoek.Heteersteonderdeelbetrefthetmakenvaneenschattingvan
hetaantaldoorhetwindparkveroorzaaktevogelslachtofferstijdensde
seizoentrekenindebelangrijkstepleisterperiodevooreenden,ganzen
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enzwanen.Dezeschattingwordtgemaaktopgrondvan (a)hetaantalnabij
dewindturbinesgevondendodeofgewondevogelsen(b)vindkansbepalingen
afhankelijkvanpredatieenzoekefficiëntie.Hettweedeonderdeelbetreft
deverstoringvanindelateherfst,winterenhetvroegevoorjaarnabij
hetwindparkpleisterendewatervogels (buitendijks)enganzenenzwanen
(binnendijks).Hiermeezijnnietallevoorditgebiedbelangrijkesoorten
volledigbijhetonderzoekbetrokken (bijvoorbeeldnietaalscholver,
knobbelzwaanenfuutinruiperiode,zwartestern),maarwelhetovergrote
deel.
Inhetonderhavigeonderzoekisgetrachtzoveelmogelijkaantesluiten
bijopzetenresultatenvanreedsverrichtennoglopendonderzoek(vgl.
Winkelman1988b).Ditomdoubluresinonderzoektevoorkomenenominzo
kortmogelijketijdzoveelmogelijkvergelijkbareresultatenteverkrijgen
tenbehoevevaneenverantwoordeafwegingbijdelocatiekeuzevannieuwe
windturbines.
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4 HETIJSSELMIJ-WINDPARKNABIJURK

HetIJsselmij-windparkligttennoordenvanUrklangsdeWestermeerdijk,
terhoogtevanhetSchapenpadtussenkilometerpaal18,5en21,5 (fig.1).
Hetwindparkbestaatuit25windturbinesmeteenashoogtevan30meneen
rotordiametervan25m (totalehoogte42,5 m). Dewindturbines zijnop
60mafstandvanhetwateraandebinnenzijdevandeIJsselmeerdijkin
lijnopstellinggeplaatst (fig.2,3a-c).Deonderlingeafstandtussende
windturbinesbedraagt125m,detotalelengtevanderijwindturbines
3km.Hetnominalevermogenvaneenwindturbinebedraagt300kW,vanhet
totalewindpark7,5MW (beidebijeenwindsnelheidvan15,5m/sec)
(Anonymus [1986/1987]).Dewindturbinesstartenbijeenwindsnelheidvan
5,5m/secenstoppenbij25m/sec.Hettoerentalvanderotorbedraagt
52omwentelingenperminuut,detipsnelheid68mpersec.Voorts iseen
bedieningsgebouwaanwezig,alsmedeeenwindmeetmasteneenbedieningsweg,
waarlangsdewindturbinesstaan.
Hetachterlandvanhetwindparkbestaataandebinnenzijdevandedijk
uitbouwland,afgewisseldmetgraslandpercelen.Aandebuitenzijdevande
dijkligtinhetIJsselmeervanafUrktot 2>hkminnoordelijkerichting
eenzandigeondiepte,hetVormt.Dezeondieptereiktdusnettotinhet
zuidelijkedeelvanhetwindpark.TennoordenvanhetVormttotaande
RotterdamseHoekissprakevaneenconstantewaterdiepteenbodemsoort.
Hierliggenbelangrijkedriehoeksmosselvelden (VanderWal1981).
Aanvankelijklaghetindebedoelingdewindturbinesbuitendijksop
piereninhetwaterteplaatsen.Nahetvooronderzoek isditplangewijzigdenbeslotentoteenbinnendijkseplaatsing.Debouwwerkzaamhedenvoor
hetwindparkstartteninhetvoorjaarvan1987.Indecember1987werdhet
windparkofficieelingebruikgenomen.Hetwindparkwasvanafdatmoment
overdagoperationeel.Vanafhalfjanuari1988draaideneenofmeermolens
ook 'snachts,vanafhalffebruariwasinprincipehetgehelewindpark
24uurperdagoperationeel.Naruimeenjaarblekenerongeveer5000
draaiurenperturbinetezijngehaald (Anonymus1989).
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Figuur 1. Ligging windpark, controlevak aaseterproeven, en telgebieden
eenden (gearceerd), ganzen (gestippeld) en zwanen (telvak 1-44), en
vermelding van de inde tekst genoemde topografische aanduidingen.
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Figuur2.Plaatsengroottevandewindturbines (bronnvIJsselmij,
Zwolle).

Figuur3a.Windturbine 11totenmet25(noordelijkdeelwindpark),met
rechtseendeelvanhetcontrolegebouw,gezienvanafdetopvande
IJsselmeerdijk terhoogtevanwindturbine 10(fotoJ.E.Winkelman,
augustus 1989).
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Figuur3b.Windturbine 12totenmet25(noordelijkdeelwindpark),gezien
vanafhetSchapenpadterhoogtevanwindturbine 11(fotoJ.E.Winkelman,
augustus 1989).
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Figuur3c.Hetwindparkgezienvanafdebasaltblokkenietstenzuidenvan
windturbine 1(fotoJ.E.Winkelman,augustus1989)
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5 WERKWIJZE SLACHTOFFERONDERZOEK

5.1 Zoekperiode
Bijhet zoekennaarvogelslachtoffers lag denadruk op deperiodenvanhet
jaarwaarin zich ofveelvogels indebuurtvanhetwindpark ophouden
(winter envoorjaar)of er sprake isvanmassale,nachtelijke seizoentrek
vanmet name zangvogels (terplekke ligt denadrukvooral op de herfst).
Het zoekennaar mogelijke aanvaringsslachtoffers startte zodrahetwindpark operationeel was envond plaats vanhalf december 1987 totbeginmei
1988 envanbegin oktober 1988 tothalf april 1989.Het lag aanvankelijk
indebedoeling de zoekperiode in 1989 door te laten lopen tot eindmei,
waardoor ook de gehelevoorjaarstrek eneenbelangrijk deelvanhetbroedseizoen (nogmaals) inhet onderzoekbetrokken zouden zijn. Omdathetwindparkvanafhalf april nauwelijks operationeel was,werdhet zoeken echter
half april 1989 gestopt.

5.2 Zoekmethode
Overhet algemeenbehoeft het zoekennaar grotevogels minder intensief
plaats tevinden danhet zoekennaar kleine,meestalminder opvallende
vogels. Het zoekenvan zangvogels moet op demeeste locaties bij voorkeur
dagelijks plaatsvinden (vgl.Winkelman 1988b). Daarom werd in 1988 ineen
deelvan deherfsttrekperiode gedurende vier opeenvolgende weken
(10oktober -4november)op iederewerkdag intensief naar dodevogels of
onderdelen daarvan (vleugels,skeletdelen,veren) gezocht. In de overige
perioden,waarinvooral sprakewasvanpotentiële slachtoffers onder grote
vogelsoorten, zoals eenden, ganzen, zwanen enmeeuwen,vondhet zoeken
een- tot tweemaal perweekplaats.
Het intensief zoeken indeherfst gebeurde door zo systematisch en
nauwkeurig mogelijkbodem envegetatie op (restenvan)vogels af tespeuren. Omdathetmet debeschikbare mankracht ondoenlijk bleek het gehele
park enomgeving op eenwerkdag intensief af te zoeken,werd in eendeel
van dit gebied iedere dag intensief gezocht en inhet resterende deel
globaal (fig. 8 ) .Bijhet intensief af te zoekenparkgedeelte werd de
directe omgeving van alle 25windturbines betrokken (tot 15m aanweerszijdenvan de rijwindturbines) enwerd rondnegenwindturbines (1,4-7,
13, 16,24en 25) tot op 65m afstand intensief gezocht.De windturbines
1, 24en 25werden gekozen omdatbij vogelverplaatsingen langs de dijk,
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tegenkomenenturbines6en7omdatdezegeziendeaanwezigevegetatie
(vgl.5.3.2)uitstekendwarenaftezoeken.Dekeuzevoordeoverigeturbineswerd at random gemaakt.Dekeuzevooreenmaximalezoekafstandvan
65mwerdbepaalddoordeafstandvanhetIJsselmeer (60m)totdewindturbines.Inhetindeherfstglobaalafgezochtegedeeltevondhetzoeken
plaatsdoorlangzaamlopendlangsslootkant,overbedieningsweg,dijktalud,topdijkenbasaltblokkentekijkenofmendodevogelszagliggen.
Opdetopvandedijkwerdmeestalgebruikgemaaktvaneenverrekijkerom
delanderijentenoostenvanhetparktebekijken.
Buitendeherfstperiodevondhetzoekenopglobalewijzeplaatsdoor
terhoogtevanhetwindparkalzoekendlangzaamoverdetopvandedijk
heenenafwisselend langsdewestelijkeslo^trandendebedieningsweg
terugtelopen.Debuitenzijdevandedijkkreegnogeenextracontrole
tijdensdebuitendijksewatervogeltellingen (vgl.6.1).
Deplaatsvanallegevondenvogelswerdopeenkaartingetekend.Tevens
werdenzoveelmogelijkbijzonderhedengenoteerd (versheid,leeftijd,geslacht,rui,matevanpredatie,matevanuitwendigebeschadiging,gevonden
onderdelen,afstandenwindrichting tenopzichtevandedichtstbijzijnde
windturbine).
5.3 Vindkansbepalingen
5.3.1 Inleiding
Uiteerderonderzoekisgeblekendatdeeffectiviteitvanzoekactiesnaar
vooralkleinevogelsafhankelijk isvanfactorendiedevindkansnegatief
beïnvloeden (vgl.Winkelman1988b).Zowordtdevindkansbepaalddoor(1)
demaximaleafstandwaaropeentijdenseenaanvaringgedodevogelkan
neerkomen, (2)hetzoekvermogenvaneenwaarnemer (zoekefficiëntie),(3)
degrootteendekleurvaneenslachtoffer, (4)hetvegetatietype (ondergrond)waarinwordtgezocht,(5)aaseterij, (6)hetaantal (dodelijk)
gewondevogelsdathetonderzoekgebiedweetteverlaten, (7)bijwindturbinesinofnabijwaterhetaantaltewatergeraakteslachtoffersdat
nietnabijdeturbinesaanspoelt,en(8)nietdoordeturbinesgedodeof
verwondevogelsinhetafgezochtegebied (aangespoeld,dooraaseters
binnengebracht,opeigenkrachtbinnengekomen).Eendeelvandezefactoren,dienietaltijdonafhankelijkvanelkaarzijn,isoprelatief
eenvoudigewijzetemeten.Andere,zoalsdeafstandwaaropslachtoffers
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nogterechtkunnenkomen,zijnuitermatelastigtebepalen.
Ominiedergevaleenideetehebbenvandematewaarindodevogelsin
hetwindpark teUrkkunnenwordengevonden,c.q.hetslachtofferzijn
geweestvaneenbotsingmeteenwindturbine,ishetzoekenindeherfstperiodegepaardgegaanmetbegeleidendonderzoeknaaraaseterij,zoekefficiëntie,invloedvanondergrond,afgezochteoppervlakteenwerkelijke
doodsoorzaak.Hiermeewerdeenhandvatverkregenvooreenschattingvande
werkelijkeaantallenslachtoffers.
Hetvaststellenvandedoodsoorzaakmiddelsdiagnostischonderzoekwerd
gedaandoorhetCentraalDiergeneeskundig Instituut (CDI),Lelystad.
Aanvankelijkvoorgenomenproeventerbepalingvanhetaandeelvogelsdat
nainhetIJsselmeerterechtgekomentezijn,aanspoeltinhetafgezochte
gebied,werdeninverbandmetdecomplexiteitvaneendergelijkeproef,de
terbeschikkingstaandemankrachtenhetfeitdatdewindturbinesniet
buitendijksmaarbinnendijkswerdengeplaatst,nietuitgevoerd.

5.3.2 Invloedondergrondenafgezochteoppervlakte
Inhetwindparkwerdin1988/1989respectievelijkaanhetbeginvande
herfstperiode,halverwegedeherfstperiodeenaanhetbeginvandewinter
eengrovevegetatiekaartgemaakt,waarbijdeondergrondophetoogwerd
onderscheideningoed,matigenslechtaftezoekengedeelten.Goedzoekbaarwerdenwegen,betonplaten,kalebodem,kortgras (<10cm),middelhooggras (10-30cm)metopenstructuur,alsmedebasaltblokken(alleen
grotevogels)genoemd,matigzoekbaarmiddelhooggrasmetdichtestructuur,slotenenoevers,alsmedebijkleinevogelsbasaltblokken,slecht
zoekbaarhooggrasenlandbouwgewassen,zoalswortelen,bietenenaardappels.Vandedrietypenwerdaandehandvandezekaartdeaanwezige
oppervlakteenhetdaarvanintensiefafgezochtegedeeltebepaald.
Deinvloedvandeondergrondopdesnelheidvanaaseterij (5.3.3)en
vanhetzoekvermogenvandewaarnemers (5.3.4)werdbepaalddoorbij
uitgelegdevogelshettypeondergrondtebepalen.
5.3.3 Aaseterproeven
Dematevanaaseterijwerdindeherfstperiodevan1988bepaalddoorde
verdwijnsnelheidvanuitgelegdaas (eendagskuikens,kleinewildevogels)
temeten.Hetuitleggengebeurdezoveelmogelijkonafhankelijkvanelkaar,
waarbijperuitlegpleksteedséénvogelwerdneergelegd.Deuitlegplekken
waren at random gekozeninhetintensiefteonderzoekenwindparkgedeelte.
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keer.Hetuitleggengebeurdeperplaatsenaantalzoveelmogelijkonafhankelijk teneindeeenleereffect,waarbijeenpredatorvasteuitlegplaatsengeregeldsystematischafzoektofdeze,bijaanwezigheidvan
grotereaantallen,naontdekking ineenofmeerdagenleegeet,tevoorkomen.Deproevenwerdeneveneensuitgevoerdineenblancosituatie(dijkgedeeltetussenkilometerpaal18en15tennoordenvanhetpark,fig.1).
Metdezelaatsteproefkonwordenvastgesteldofaasetersreedswaren
gewendaanmogelijkgeregeldvallendeslachtoffers inhetpark(geconditioneerdepredatie).Opdedagnauitleggenwerdhetaasminimaaldriemaal
opverdwijningofgedeeltelijkepredatiegecontroleerd,daarnagedurende
iniedergevaltweedagenminimaaltweemaalperdag.
Inwinterenvoorjaarwordenveelminderkleineslachtoffersverwacht
danindeherfstperiode.Daaromwerdinwinterenvoorjaaraasvangrotere
afmetinggebruiktdanindeherfst,omdathetzoekenzichindezeperiode
vooralrichtteopgrotevogels.Hetuitleggenvondopdezelfdewijze
plaatsalsindeherfst,zijhetopveelbeperktere schaal.Overhet
algemeenwerdtoen,inverbandmetdelagezoekfrequentie,eentottwee
keerperweekgecontroleerdofeenvogelnogaanwezigwas.
5.3.4 Zoekefficiëntieproeven
Debepalingvanhetzoekvermogengebeurdedoorzondermedewetenvaneen
waarnemerdodevogelsuitteleggenindeaftezoekengedeeltenvanhet
park,waarnawerdgekekenofdewaarnemerdevogelvond.Overhetalgemeen
betroffenhetvogelsdietegelijkertijdineenaaseterproefmeeliepen,
teneinde 'overvoering'tevoorkomen.Zoekefficiëntiebepalingenaankleine
vogelsvondenalleenplaatsindeherfstperiode inhetintensiefafte
zoekenparkgedeelte,aangrotevogelsindeoverigeperiodeninhetgehele
park.Deproevenaangrotevogelskondenslechtsbeperktvanopzetzijn.
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6

WERKWIJZE VERSTORINGSONDERZOEK

6.1 Inleiding
Bijhetverstoringsonderzoekwerdgetrachtdetellingenzouittevoeren,
datzoveelmogelijkexterne,storendefactorenzoconstantmogelijkwerden
gehouden (vgl.3.1).Factorenwaarbijditniethetgevalwas (ondermeer
weer,visserij,toerisme),werdenzoveelmogelijkapartgenoteerd.Daarnaastwerdenzoveelmogelijkdoorderdenverzameldegegevensuitdeongestoordesituatievoorplaatsingvandewindturbinesverzameld,omdathet
aantaltellingentijdenshetvooronderzoekslechtsbeperktwasendaardoor
mogelijkonvoldoendebasisvoordeeffectberekeningenzoukunnenbieden.
6.2 Verstoringvaneendenbuitendijks
6.2.1 Teltrajecten
Erwerdentweeteltrajectenonderscheiden: (1)hetdijkvaktussen
KetelbrugenUrk (kilometerpaal31,3-25,6)en(2)hetdijkvaktussenUrk
enRotterdamseHoek (kilometerpaal23,5-13,0)(fig.1).Aanvankelijk
werdendezetrajectenbijdetellingenbetrokkenomverstoringvanvogels
doordegeplandewindturbineslangsbeidetrajectentekunnenonderzoeken.
Tijdenshethoofdonderzoek,waarinalleennogsprakewasvanhetwindpark
langsdeWestermeerdijk,werdbehalvehettweedeookheteerstetraject
tochbijdetellingenbetrokkenteneindeeenblancotehebbenwaaraanhet
eventueleontbrekenofdematevanaanwezigheidvansoortenlangsde
Westermeerdijk (metwindpark)zoukunnenwordengetoetst.Urkendirecte
omgevingwerdennietgeteld,omdatdaarsprakewasvanveelverstoring
(scheepvaart,vissers,wandelaars,fietsers e.d.),waardoorvogelsveel
op-enrondvlogen.Hettellenvandevogelswerddaardoorteveel
bemoeilijkt.
Deteltrajectenwerdennietbeperkttotdedirecteomgevingvande
windturbines,omdat (1)overdematevanverstoringvanwatervogelsdoor
windturbinesnietsbekendis,(2)degekozentrajectenecologischgezien
minofmeereengeheelvormen,waarbinnendeverspreidingvanvogelsvan
dagtotdagkanverschillen,en (3)hetdeelvanhettrajectwaargeen
windturbines staan,eventueelalsblanco indeeffectberekeningenzou
kunnendienen.Ditlaatstewasnodig,omdathetaantaltellingeninhet
vooronderzoek slechtsbeperktwas.Bovendienbleekeenaantaltellingen
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uitdeblanco-situatienietbruikbaar,omdatdezedoordeuitzonderlijke
winterseomstandighedenonvergelijkbaarwarenmetdesituatietijdenshet
hoofdonderzoek.Beidetrajectenvormennietalleenuitecologischoogpunt
eengeheel,maarookuitgeografischenteltechnischoogpunt.Begin-en
eindpuntvalleninbeidegevallensamenmetopgangennaardedijk.
Bovendienvallenzijsamenmetduidelijkegeografischeveranderingen,zoalsdeaanwezigheidvanUrkenbuigpuntenindedijk.Metnamederichting
waarindedijkloopt,bepaaltsamenmetdeheersendewindrichtingenwindkrachtdematevanluwteophetwatergrenzendaandedijkendaarmeede
aanwezigheidvandiversesoortenwatervogelsdieoverdaglangsbeidedijkvakkenrusten (vgl.VanderWal1981).
Steedswerdvanafdebuitendijkseweguiteenautogeteldvandetop
vandedijktot500muitdekust (vgl.fig.1en 2). Eerdereervaring
(vgl.ookBeintemaetal.1980)enproefnemingenbijaanvangvandetellingenhaddengeleerddatdemaximaleafstandvan500mbijredelijke
weersomstandighedenvooreenervarentellerdegrensiswaarbinnennog
redelijknauwkeurigkanwordengeteld.Daarbuitenworden,vooralbijruw
weer,golvenendeining,veelvogelsaanhetoogonttrokken,waardoor
tellingensnelkunnenovergaanin(te)groveschattingen,waarbijrelatief
veelvogelswordengemist.Debinnenzijdevanhetdijktaludisnietbij
dezetellingenbetrokken,omdat (1)dewindturbinesaanvankelijkbuitendijkszoudenwordengeplaatst,(2)zichhiermaarweinigwatervogels
ophouden,(3)tellenvanditgedeeltetetijdrovendzouzijngeweest,
omdatteneindeeenzelfdenauwkeurigheidalsbuitendijksaantekunnen
houden,steedsdeautoverlatenendedijkbeklommenzoumoetenwordenen
(4)beklimmingvandedijkbovendienverstoring (wegzwemmen,opvliegen)
vandeophetIJsselmeeraanwezigevogelszoumeebrengen,waardoornauwkeurigtellenvandezegroepaanzienlijkmoeilijkerzouworden.Debinnenzijdeis,zijhetmindergedetailleerd,welbijdelandtellingenmeegenomen.

6.2.2 Telmethode
Teneindezoveelmogelijkstandaardisatie indetellingenaantebrengen,
issteedseenvastetelrouteaangehoudeneneengelijkaanvangstijdstip.
Tijdstipenrichtingvandetelroutewerdenzogekozendatzoveelmogelijk
metgunstigelichtomstandigheden (lichtmee)konwordengewerkt.De
tellingenbuitendijksstarttenderhalve indeochtenduren (tussen9en
10uur)bijdeKetelbrugeneindigdenmeestaltussen12en13uurbijde
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RotterdamseHoek. Het eindtijdstip was mede afhankelijk vanhet aantal
aanwezige vogels endevoor telling daarvanbenodigde tijd.
Devogels werden steeds uit een langzaam over deweg aan de buitenzijde
van de dijk rijdende auto geteld, teneinde verstoring zoveel mogelijk te
voorkomen. De tellingenwerden overhet algemeen door tweepersonenuitgevoerd. Hierbij telde debestuurder devogels, terwijl een tweede persoon
(vrijwel steeds eenvrijwilliger) de gegevens noteerde.Het aantal vogels
iszo exactmogelijk geteld,waarbij werd getracht zowel deplaats langs
de dijk als de afstand tot de dijk zonauwkeurig mogelijk tebepalen. De
plaatsbepalingen langs de dijkvondenplaats metbehulp van dehectometerpaaltjes die ophet grootste deelvanbeide dijkvakken op de topvan de
dijk aanwezig zijn. De afstand tot dewindturbines werdbepaald aan.de
handvan een indeling inzeven afstandszones (tabel 1 ) .De zones zijn niet
allemaal evenbreed, omdat zonderherkenningspunten,welke ophet open
water overhet algemeen ontbreken, afstanden dichtbij nauwkeuriger zijnte
schatten danverderweg.Van iederehonderd meter dijkkon zoper soort
het aantalvogelsper afstandszone wordenbepaald. Deze indelingbleek
goed tevoldoen. Binnen elk dijkvak vanhonderd meterbleekhetvrij goed
mogelijk de aanwezige vogels toe te delen aandeverschillende afstandszones. Bij grotere dijkvakken tredennamelijk al snel parallaxproblemen
op,waarbij vogels ineenverkeerde zone zoudenworden genoteerd. Groepen
die over tweevakken of zoneswarenverdeeld,werden toegedeeld aanhet
dijkgedeelte en/of de zonewaarinhet grootste gedeeltevan de groep zich
bevond. Bij grotere groepenwerden de aantallen aandebetreffende dijkgedeelten en/of zones toegedeeld.

Tabel 1. Indeling van de dijk ende 500mbrede strookwater grenzend aan
de dijk.

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Zone 5
Zone 6
Zone 7

=
=
=
=
=
=
=

0 - 50m uit de waterlijn
51 -100muit de waterlijn
101 -250m uit de waterlijn
251 -500muit de waterlijn
steenglooiing (basaltblokken)
asfalt (weg)
dijktalud waterzijde tot enmet top dijk (gras)

Van gemengde groepenwerden de soorten afzonderlijk geteld. Eveneens werd
genoteerd of devogels zichop openwater,op ijs, inwakken of aande
grond ophielden, of (op)vlogen.Geslachtsverhoudingen enleeftijden werden

24nietbepaald.Welwerdentijd (perkwartier)enweer (bewolkingsgraad
(0-8), typeenduurneerslag,percentagezon,zicht,temperatuur,windrichtingenwindkracht)peruurbijgehoudenenwerdenbijzonderhedenals
hoeveelheid ijsgang,plaatsvanwakken,slaapplaatsenenconditievan
vogels (aangeschoten,besmeurdmetoliee.d.)genoteerd.
Erwerdeenmaalperweekgeteld.Inhettelseizoen1988/1989werdhet
teltrajectKetelbrug-Urkomdeweekbezocht.Erwerdinprincipeopeen
vastedaggeteld.Opdezeteldagenwerdenindeseizoenen1987/1988en
1988/1989detetellendijkvakken 'sochtendsnietdoorpersoneelvanhet
waterschapbezocht,teneindedetellingenzoongestoordmogelijktelaten
verlopen.Opgeplandeteldagenwaarvoordeweervoorspelling slechtwas
(metnamebijslechtzichtofhardewind),werddetellingmeestaleendag
uitgesteld.Opzon-enfeestdagenwerdenbijvoorkeurgeentellingengehouden,omdathetwindparkdaneentoeristische trekpleisterbleektezijn,
waardoorwatervogelsdedirecteomgevingvandebezochtedelenvanhet
windparklekentemijden.

6.3 Verstoringvanganzenenzwanenbinnendijks
6.3.1 Telgebieden
InhetwestelijkedeelvandeNOPwerden44telgebiedenonderscheiden
(fig.1).Degrenzenvandezetelgebiedenwerdenoverhetalgemeengevormd
doordijkenenwegen.Vanafdezedijkenenwegenwarendetelgebieden
meestalgoedteoverzien.Zwanenwerdenbijiederetellinginalletelgebiedengeteld,ganzeniniedergevalindetelgebieden1-5en13-19.

6.3.2 Telmethode
Detellingenvanganzenenzwanenvondenplaatsinaansluitingopde
tellingenbuitendijksenstarttenderhalveoverhetalgemeentussen12en
13uurenliepenmaximaaldoortothetbeginvandeschemering.Vanafdit
tijdstipbegonnendeganzendepolderteverlatenennaardeSteileBank
(fig.1)ofandereslaapplaatsentevliegen,zodattellengeenzinmeer
had.Zwanenkondenmeestaltoteenietslatertijdstipwordengeteld.
Detellingengeschieddenuit (dedirecteomgevingvan)deauto.Teneindeeentelgebiedvolledigtekunnenafzoeken,werdenzonodiglopend
instekenindelanderijengemaakt,waarbijverstoringendaarmeeop-en
wegvliegenwerdvoorkomendooreventuelevogelszoomzichtigmogelijken
vooralniettedichttebenaderen.Eengelokaliseerdegroepvogelswerd
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nauwkeuriggeteld (aantallenpersoort)eneveneenszonauwkeurigmogelijk
opeentopografischekaartingetekend,waardoordeafstandtothetwindparkkonwordenvastgelegd.Vangrotegroepenwerdhetverblijfgebiedop
dekaartomcirkeld.Naasthettijdstipvanwaarnemingwerdvandetelgebieden1-4eenlandbouwkundige gebruikskaartbijgehouden,waarbijper
(onderdeelvaneen)perceelwerdgenoteerdwathetgebruikwas(gras,
ingezaaid,oogstafval,geploegd,overiggebruik).
Zowelganzen(vgl.Philippona1985)alszwanentoneneenvoorkeurvoor
bepaaldetypenlandgebruik.Inzichthierinisbelangrijkomjaarlijkse
verschilleninverspreidingtekunnenscheidenvandemogelijkeinvloed
vandewindturbinesopdezevogels.Voortswerdopdezelfdewijzealsbij
devogelsbuitendijkshetweerbijgehouden.
Detelgebieden1-5 en13-19werdeniedereweekopganzengeïnventariseerd,deoverigetelgebiedentweekeerpermaand.Zwanenwerdenwekelijks
geteldinalleonderscheidentelgebieden (fig.1).Ookhiergolddattellingenwerdenuitgesteldalsdeweervoorspellingongunstigwas(mist,
hardewind e.d.).
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7 RESULTATEN SLACHTOFFERONDERZOEK

7.1 Zoekfrequentieenaantalzoekuren
Indeperiodehalfdecember1987-beginmei1988werdop20dagenopglobalewijzenaardodevogelsgezocht (eentottweekeerperweek)(vgl.
bijlage 1). Vaneindseptember1988tothalfapril1989wasditop55dagenhetgeval,waarvan35dagenglobaalen20dagen (periode10oktober4november1988)intensief (vgl.5.2).Ditkomtneeropeenzoekfrequentie
vaneentottwee,respectievelijkvijfkeerperweek (vgl.bijlage3).
Vooreenglobalezoekrondewasoverhetalgemeenruimtweeuurnodig,voor
eenintensieve12-14uur (tweezoekersgelijktijdigaanhetwerk).

7.2 Gevonden soortenenaantallen
Indeperiodehalfdecember1987-beginmei1988werden14vogelsof
onderdelenvanvogelsgevonden,indeperiodeeindseptember1988 -half
april198949,waarvan24indeperiode10oktober -4november.Ditkomt
neerop0,7vondstenperzoekdaginwinterenvoorjaar (geenverschil
tussenseizoenen1987/1988en1988/1989)enop1,2vondstenperzoekdagin
deherfstvan1988.Hettotaaloverbeideperiodenbedraagt63vondsten.
Hierbijzijn25soortenbetrokken (tabel 2). Negensoorten (13vogels)
werdenzekergedoodalsgevolgvaneenaanvaringmeteenwindturbine
(tabel2).

Tabel2.Inhetwindparkgevondenvogelsoorten,mettussenhaakjesaantal
gevondenvogelspersoort (gegevens1987/1988en1988/1989gecombineerd).
Fuut(2)
Aalscholver (1)
Blauwereiger(1)
*Knobbelzwaan(3)
*Wildeeend(4)
*Slobeend (1)
*Kuifeend(2)
Toppereend (2)
Fazant(1)

Waterhoen(1)
Meerkoet(4)
*Scholekster(4)
Kievit(1)
Middelstejager(1)
Dwergmeeuw(3)
*Kokmeeuw (12)
Stormmeeuw(3)
*Zilvermeeuw(4)

Drieteenmeeuw (1)
Roodborst (1)
*Tjiftjaf(1)
*Spreeuw(4)
Vink(1)
Sneeuwgors(2)
Rietgors (1)
Meeuwspec.(2)

*minimaaléénvogelzekerdooddooraanvaringmetwindturbine.
Vande13zekereslachtofferskonvantiendeleeftijdenvanachtookhet
geslachtwordenvastgesteld.Hetbetroffensteedsadultevogels,terwijl
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viervanhetvrouwelijkeenviervanhetmannelijke geslachtblekente
zijn.
De63gevondenvogelszijnintedeleninzesvogelgroepen:zwanen
(5%), fuut,eendenenmeerkoet (verderaangeduidals 'watervogels') (25%),
meeuwen (37%), steltlopers (8%), zangvogels (16%)enoverigesoorten
(10%). Opvallend ishetrelatiefhogeaandeelzangvogels,dieveelmoeilijkerzijntevindendandegrotereentendeleopvallendgekleurde
anderegroepen.Vandezesgevondensoortenzangvogelstrekkenvinken
sneeuwgorsnagenoeguitsluitend indeschemeringenoverdag,spreeuwen
rietgorskunnenditook 'snachtsdoen,terwijlroodborstentjiftjaf
uitgesprokennachttrekkerszijn.Steltlopersendegroep'watervogels'
kunnentotdenachttrekkerswordengerekendalhoewelverplaatsingenoverdagnietzijnuitgesloten,zwanenenmeeuwentotdedagtrekkers.Delaatsteviergroepenkunnenookslaap-offoerageertrekvertoneninschemering
ennacht.
Inbijlage1en3iseenuitgebreidoverzichtopgenomenvandeaantallengevondenslachtofferspersoortenzoekdag.
7.3 Doodsoorzaken
Omzekerheidoverdedoodsoorzaaktekrijgen,werdenallegevondenvogels
inprincipeaanhetCDIaangebodenvoornaderonderzoek.Voorhetkunnen
vaststellenvandedoodsoorzaakheefthetCDIoverhetalgemeenverse,
liefstonbeschadigdeencompletevogelsnodig.Karkassen,kadaversin
sterkeontbinding,sterkaangevretenvogelsenlosseonderdelen(vleugels,
veerresten,skeletonderdelene.d.)werdendaaromnietaangeboden.Vande
63vogelskondener27 (43%)doorhetCDIwordenonderzocht,terwijltwee
doorpersoneelvanhetwindparkgevondenversevogels (3%)nietwerden
verzameld.Vandeze27vogelswarenertwaalf (44%)metzekerheiddoor
aanvaringmeteenwindturbinegedood,acht (30%)zekernietenvanzeven
(26%)kondedoodsoorzaaknietwordenvastgesteld.Vandezekeredoorhet
CDIvastgesteldedoodsoorzaken (n=20)betrofdus60%welen40%geenaanvaringsslachtoffer.
Deoverige36(inclusiefdetweenietvoornaderonderzoekverzamelde)
gevondenvogels (57%)werdendooronszelfofdoorhetwindparkpersoneel
bekekenopeventueleaanwijzingenoverdedoodsoorzaak.Opgrondvande
versheidvanlosseonderdelen,tekenenvangeweld (botbreuk,vleugelbreuk,
scherpeendiepesnedeninvleese.d.)ensporenvanpredatiewerdeen
indelinggemaaktinviercategorieën: (1)zeker,(2)zeerwaarschijnlijk,

