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VOORWOORD
Windenergie iseenschonevormvanenergie, endaaromvan overheidswege
delaatstetienjaar sterk gestimuleerd. Door deoverheidzijnmetde afzonderlijke provincies convenanten afgesloten om het door haar beoogd vermogen
van 1000MWaanwindenergie inhetjaar 2000 gerealiseerd tekrijgen.
Door KENETECHCorporation ishetvoornemen geuit om inhet noordoosten
vande provincie Groningen een25 MWwindpark opterichten.Daarmee zou
de helftvande50 MWaanwindenergiedie de provincie Groningen voor het
jaar 2000zou moeten realiseren,zijn verwezenlijkt.
Op basisvan een globale haalbaarheidsanalyse wordt door de Grontmij n.v.
voortwee lokaties (Emma-enEemspolder enerzijds endeEemshavenenhet
haven-enindustriegebied van Delfzijl anderzijds) een milieu-effectrapportage
uitgevoerd. In opdracht van de Grontmij is door het DLO-Instituutvoor Bösen Natuuronderzoek (IBN-DLO), Arnhem, een onderzoek verricht naar de
hinderdieeenwindparkvandezeomvangopdebeoogdelokatiesvoorvogels
meezalbrengen. Indit rapport wordt verslag gedaanvandit onderzoek.
Uit hetonderzoek isgeblekendat het Emma-en Eemspoldergebiedvanveel
grotere betekenis voor vogels isdan de Eemshaven en het haven-en industrieterrein van Delfzijl. Berekend wordt dat het windpark in de Emma- en
Eemspolder een derde meer aanvaringsslachtoffers zal vergen dat in de
Eemshaveneninhethaven-enindustriegebiedvanDelfzijl,endat de reductie
van het aantal pleisterende vogels in het eerste gebied absoluut gezien minstenstien keerzogroot zalzijnalsopdealternatieve lokatie.
Vanuit het vogelstandpunt bekeken, is van de twee beoogde lokaties de
Eemshaven in combinatie met het haven- en industriegebied van Delfzijl de
meestaantrekkelijke.
Opbeide potentiëlewindparklokaties isde hindervoor vogelste verminderen
door aanpassingvande beoogde configuratie.
dr. J.Veen
hoofd afdeling Dierecologie
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1. INLEIDING
Windenergie is,invergelijking met kolen-,olie-engasgestookte elektriciteitscentrales,eenmilieuvriendelijkevormvanenergieopwekking. Bijde generatie
van elektriciteit door windenergievindt immers geen emissievan milieuvijandige stoffenofwarmte plaats. Omdie redenisdeintroductie vanwindenergie
gedurende de laatste tien jaar van regeringswege sterk gestimuleerd. Het
regeringsbeleidiseropgerichtominhetjaar2000eenvermogenvan1000MW
aanwindenergie gerealiseerdtehebben.Om realisatievandit beleidsvoornemen gestalte te geven, heeft de regering met de provincies afzonderlijke
convenanten afgesloten. Voor de provincie Groningen omvat het convenant
derealisatievaneenvermogenvan50MWvoor hetjaar2000.
KENETECH Corporation,SanFrancisco,USA,wilin het kadervandit convenant inhet noordenvandeprovincie een25MWwindpark oprichten.Door de
Grontmij n.v. wordt ten aanzien van twee potentiële lokaties (combinatie
Eemshaven en haven- en industriegebied Delfzijl, Emmapolder-Eemspolder)
een milieu-effectrapportage (mer) voorbereid. In het kader hiervan heeft de
Grontmij aan het DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO),
Arnhem, opdracht verleendvoor eenonderzoek naarde eventuele hinder die
vogels die van deze gebieden gebruik maken, van een dergelijk windpark
zoudenkunnenondervinden.Inhetonderhavigerapportwordtverslaggedaan
vande resultatenvandit onderzoek.
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2. PRESENTATIE RESULTATEN
Gedurende de laatstejaren zijner inEuropa ende USAverscheidene studies
naardemogelijkeeffectenvanwindturbinesenwindparkenopvogelsafgerond
(overzicht in Winkelman 1992e). Nadat een schets is gegeven van de beide
beoogde lokaties endevoorgestelde configuratie van hettoekomstige windpark (hoofdstuk 3),wordt eerst een samenvatting gegeven van de resultaten
vandezestudies (hoofdstuk 4).
Hiernawordt eenoverzichtvanhetgebruikvandetweepotentiëlewindparklokaties door vogels gegeven (hoofdstuk 5). Deaantalsgegevens zijn ontleend
aan bestaande gegevensbestanden van vogels. Het gaat hierbij zowel om
telgegevens die in het kader van langlopende monitoring-programma's zijn
verzameld als om gegevens die in het kader van speciale projecten zijn
verkregen. Door de aanleg vande Eemshaven in 1972 is de noordwestoever
vande Eemsmond landschappelijk sterk gewijzigd.Omde huidige situatiezo
goedmogelijkweertegeven,zijnindeeersteplaatstelgegevensuitdeperiode
1982-1992 gebruikt.
Vervolgenswordt inhoofdstuk 6eenschetsgegevenvande mogelijke hinder
vaneen25MWwindparkvoorvogelsopdetweelokaties (integratie hoofdstuk
4en5).Tenslotteworden inhoofdstuk 7voor broed-enniet-broedvogelsper
soortofsoortgroepdebetekenisvandegebiedenendemogelijkehindervoor
vogels gewaardeerd. Bij de waardering van de potentiële windparklokaties
voor soorten speelt niet alleen het werkelijke aantal een rol, maar ook het
aandeelvandebiogeografischepopulatievaneensoortdatgebruikmaaktvan
het gebied. Ook het feit of de soort staat op de lijst van bedreigde en
karakteristiekevogels inNederland (Osieck 1986),waarindedoor de Minister
vanLandbouw, Natuurbeheer enVisserij (LNV)vastgestelde nationalelijstvan
met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten als bedoeld in
BijlageVvandeRichtlijnvande Raadvan EuropeseGemeenschappen van2
april 1979inzake hetbehoudvandevogelstand (PbEGL103)isopgenomen,
speelt bijdewaardering eenbelangrijkerol.
Perlokatiezalwordenaangegeven hoeeventuelevogelhinder doorvariatie in
ligging enconfiguratievanhetwindpark zou kunnenwordenverminderd.
Terwillevandeoverzichtelijkheid isindehoofdstukken4 (literatuuronderzoek)
en 7 (weging vogelbelang voor de twee lokaties) aan iedere paragraaf een
samenvattende conclusietoegevoegd.
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3. POTENTIËLE LOKATIES EN INRICHTING WINDPARK
De Emmapolder (785 ha) en Eemspolder (815 ha) betreffen twee bedijkte
aanwassenlangsdenoordkustvanGroningenwaarvandeinpolderingin1944
respectievelijk 1876 is gerealiseerd (Roeleveld 1974, Schroor & Meijering
1989). Debodem vandetwee polders bestaat uit klei enzavel. Het maaiveld
ligtvoorhetgrootstedeeltussen1,00en1,50mbovenNAP.Hetuiterstezuiden
vanbeidepoldersligtietslager (0,50-1,00mbovenNAP),hetnoordwesteniets
hoger (1,50-2,00mbovenNAP) (Anonymus 1988,1990). Detweepolderszijn,
afgezienvanenkelebedrijfsgebouwen inhetoosteneneengasbehandelingsstation in het westen van de Emmapolder, vrijwel onbebouwd. Inde uiterste
noordoosthoekvandeEemspoldervormtdewindmolenGoliatheenopvallend
verticaal accent. Het gasbehandelingsstation en het dijkmagazijn van het
waterschap Ommelander Zeedijk zijn omgeven door enig laag geboomte of
struikgewas. Depolderszijnverder nagenoeg boomloos (Meijering&Vander
Ploeg 1991,kaartenbijlage). Het gasbehandelingsstation is 's nachts verlicht.
Het complex valt inhetdonker door deaffakkelvlamvanverre op.
De Emmapolder wordt van oost naar west doorsneden door een weg die
eindigt bij het gasbehandelingsstation. Dwars daarop zijn enkele noord-zuid
lopendeontsluitingswegenvoordelandbouwaangelegd.Inhetnoordenlopen
diedood op devaart die aan de binnenzijde vandewaddenzeedijk ligt. Naar
het zuiden geven zij aansluiting op de Eemspolder en de boerderijen in de
Uithuizer- enOostpolder, waaruitdepoldersworden bewerkt. Inde Emma-en
Eemspolder vindt voornamelijk akkerbouw (granen, suikerbieten, aardappelen,winterwortelen) plaats.Het aandeel grasland iszeer beperkt. Depercelen
zijn omgevendoor sloten. De polders hebben door hetvrijwel ontbreken van
opgaande elementen een grootschalig, open karakter (Meijering & Van der
Ploeg 1991).
Aande buitenzijde vandewaddenzeedijk strekken zichover eenafstand van
0,5 (in het oosten) tot 1 km (in het westen) landaanwinningsvakken uit,
bestaande uit een ingenieus blokvormig stelsel van dammen en geulen met
slibrijke bezinkveldendaartussen.Delagelandaanwinningswerken lopenvrijweldagelijks onder invloedvan hetgetij onderwater, de hogere,direct tegen
dedijk gelegenvakkeninhetwestenvanhetgebiedwordenalleenbijvloeden
hoger dan gemiddeld hoogwater overstroomd. Door de geringevegetatie en
de hoge waterstanden die er geregeld voorkomen, komen op dezelandaanwinningsvakken nauwelijks broedvogels voor (Van Scharenburg 1985). Bij
laagwatervaltertennoordenvandelandaanwinningswerken eengroteoppervlakte aan slibrijke wadplaten droog. De bezinkvelden en wadplaten hebben
een rijke bodemfauna, die het voedsel vormt voor met name grote aantallen
eenden en steltlopers (Vos eral. 1982). Bij hoogwater wijken deze vogels uit
naar delandaanwinningsvakken dietegen de dijk liggen,de dijk zelf en naar
de binnendijks gelegen polders.
De Eemshaven vormt het meest noordoostelijke puntje van de provincie
Groningen.Hetgebied bestaat uitdrieinsteekhavens metaangrenzendindustrieterrein. De havens verdelen het industrieterrein in een westelijk en een
oostelijk deel. DeEemshaven isin 1972aangelegd, nadat in 1970hetwad en
de kwelder ten noorden van de Oostpolder (800 ha) en het meest oostelijke
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stukvandelandaanwinningswerkentennoordenvandeEmmapolder (200ha)
waren ingepolderd.Het ingepolderdegebied isernagrotendeels metopspuitzandgevuld.Lokaalzijndoorverstuivinglageduintjes ontstaan.Opdelaagste
delenisnogeenvegetatievanzoutminnendeplantenaanwezig.Inbeidedelen
van hetterrein bevindenzich nattestukken met plassen eneenvegetatievan
rietenbiezen.Deopgespotenzandvlaktenzijnbegroeidgeraaktmeteenruige
vegetatie vangrassen, klaversoorten enandere kruidachtige planten (Boekema ef al. 1983, Boekema 1991). Plaatselijk is er wat opslag of aanplant van
struiken en bosjes. Rond de haven zijn kaden en wegen aangelegd, die 's
nachts (deels) zijnverlicht. Het gebied isnog maar gedeeltelijk bebouwd.Het
westelijkedeelis,afgezienvanhetgemaal EemshavenWest,zelfsnoggeheel
onbebouwd. Wel is er een cross-terreintje en een overslagplaats voor auto's
aanwezig.Aande noord-enoostzijdewordt het Eemshavengebied omgeven
door hetwatervandeWaddenzeeendeEems.Hetwateristerplekkevrijdiep.
Deoppervlaktewadplatenvoor de kust isdaardoor zeer beperkt.
Aan de zuidzijde wordt het Eemshaventerrein begrensd door een slaperdijk,
waarop ten behoeve van de av. Energiebedrijf van Groningen en Drenthe
(EGD) 40250 kW Micon A/Swindturbines zijn opgericht. Deinhet zuiden op
de slaperdijk aansluitende Oostpolder (ingepolderd in 1840: Roeleveld 1974)
bestaat netalsde Emma-enEemspolder uit grootschalig landbouwgebied.
Het haven- en industriegebied ten zuidoosten van Delfzijl is een sterk antropogeenbeïnvloedgebied.Aandenoordoostzijde loopt het5kmlangezeehavenkanaal.Aandelandzijdewordt hetzeehavenkanaal begrensd door industrieterreinen. Dezezijn gegroepeerd rond de Oosterhornhaven. Eendeel van
hetgeplandeindustriegebied isnogonbebouwd.Dezeterreinenzijnvaakwel
alopgehoogd enhebbeneenruiguiterlijk,metlokaalwatopslagvanbosschages.Tenoosten enzuidenvanhet industrieterrein ligt eengrootschalig, open
agrarisch gebied. Op driekwart kilometer ten zuiden van het industrieterrein
bevindtzicheenvuilstortplaats.Hetwatervanhetzeehavenkanaalisdiep.Ook
in de Eems voor het zeehavenkanaal valt er bij eb slechts een beperkte
oppervlakte aan wadplaten droog. Het industrieterrein valt door de sterke
verlichting 's nachtsvangroteafstandop.
VoordelokatieEmma-enEemspolder bestaat hetdoor KENETECH Corporation beoogde windpark uit een cluster-opstelling van83windturbines van het
type 33M-VS, elk met een nominale belasting tot 450 kW, maar door het
heersendewindaanbodzalhetvermogenhierwaarschijnlijk beperkt blijventot
300 kW (U.S.Windpower &Grontmij 1992). De beoogde configuratievan het
windpark volgt de kavelgrenzen van de twee polders. De afstand tussen de
windturbines zal acht tot twaalf keer de rotordiameter (8-12*D) bedragen
(Benner efal. 1992). Het windpark zal een oppervlakte van ongeveer 7 km 2
beslaan (figuur 1).
VoordeEemshaven-Delfzijlvariantzalhetwindpark uittweedelenbestaan:(1)
eendoor het Doekegatkanaal onderbroken lijnopstellingvan 25windturbines
van het type 33M-VS (afstand tussen de windturbines een kleine 7*D, totale
lengtebeide rijenruim5km) aandevoetvandebinnenzijdevandezeedijk en
hetdaaropaansluitendedijkgedeeltetussendeEemshavenende noordoostzijde vande Emmapolder en (2) een combinatie van een lijn- en een clusteropstellingvan58windturbinesvanhetzelfdetypeinhethaven-enindustriegebiedvanDelfzijl.Vandeze58windturbineszijnerinbeginsel24(afstandtussen
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de windturbines van 6-7*D, totale lengte 5,5 km) op de dijken langs het
zeehavenkanaal gepland, de overige 34 (afstand tussen de windturbines
8-12*D, totale lengte 8 km) in het gebied tussen de Oosterhornhaven en de
zuidzijde van de vuilstortplaats (figuur 1; in deze figuur zijn de potentiële
lokatiesaangeduid,eendefinitieve plaatskeuzevoorde58windturbines moet
nog worden gemaakt). Dewindturbines ten zuiden van de Oosterhornhaven
zullen geplaatst worden langsdijken enrandenvan industrieterreinen enaan
de randvandevuilstortplaats. Dewindturbines opdedijken langs hetzeehavenkanaalzullenvanafzeegezieneentransparantschermvormentenopzichte
vandeachterliggende industrieën (Benneretal.1992).
De33M-VSisin1989ontwikkelddoorhetAmerikaanseonderzoekbureauEPRI
in samenwerking met de PG&E en Niagara Mohawk nutsbedrijven. Dewindturbines hebben een horizontale as,een upwind-rotor met een rotordiameter
van33mendriefiberglasrotorbladen.Debladhoekisverstelbaar.Hettoerental
isvariabel.Degondelisvanstaalenwordt gedragendoor een30(-35) mhoge
vakwerktoren. Devoordelen van eenvakwerkconstructie boven de in Nederland gangbare pijp- of buisconstructies zijn groot (details in U.S. Windpower
& Grontmij 1992). De afstand tussen de windturbines zal naar gelang de
resultatenvanconcretewindmetingen opde beoogde lokatiestussende 160
en300mbedragen.Leveringvandeopgewekteenergiezalplaatsvinden door
een koppeling aanhet20 kV-middenspanningsnet van hetEGD.

IBN-rapport016

12

.'* 4 !• •
•

^JC-/
) u iz er

;

-f '

LEemsójlder,

r >

• . '••• »,

• / > * "*•• • y
/

'

/

•

•y^\>
m'

" / O

Hindervoor vogels 25 MWwindpark Groningen

Figuur 1. Potentiële windparklokaties Noord-Groningen (linksonder grote stippen: geplande
windturbinelokaties, kleine stippen: bestaande 250 kW windturbines). Linksboven:
Emma-en Eemspolder, linksonder en rechtsboven: Eemshavenen haven- en industrieterrein van Delfzijl. In het laatste deelgebied zullen 18 van de 76 aangegeven
windturbinelokaties komen tevervallen.
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4. WINDPARKEN EN VOGELS
Hindervanwindparkenvoorvogelskanbestaanuit(1)aanvaringenvanvogels
met de rotor, mast of het zog achter de windturbines (aanvaringsaspect) en
(2)verlies ofversnippering van het leefgebied vanvogels door aanwezigheid,
bewegingofgeluidvandewindturbines (verstoringsaspect). Inbeidegevallen
kan het gaan om vogels die in het windpark of de omgeving ervan broeden
(broedvogels), eralleenfoerageren of rusten/slapen (pleisteraars), of erlangs
trekken. Inhet laatste geval kan het zowel gaan om vogels die het windpark
passeren tijdens hun vliegtocht tussen broed- en overwinteringsgebied (seizoentrek of echte trek) als om vogels die dagelijks ter plekke heen en weer
vliegen tussen rust- enfoerageergebieden (lokale vogelbewegingen: slaap-,
voedsel-engetijdetrek, respectievelijk 'savonds,'sochtendsenbijopkomend
enafgaandwater plaatsvindend). Indithoofdstukwordenvoordeverschillende aspecten, zoveel mogelijk naar soort of soortgroep gespecificeerd, de
resultaten van elders verricht onderzoek samengevat. De nadruk zal daarbij
liggen op onderzoek aan middelgrote windturbines in gebieden met een
vergelijkbare terreinsituatie en vogelfauna als op de potentiële lokaties in
Noord-Groningen.
4.1. Aanvaringsslachtoffers
Omeenindruktekrijgenvanhetaantalvogelsdatineenwindparkinaanvaring
komt met windturbines, wordt gewoonlijk de omgeving van de windturbines
naar mogelijke slachtoffers afgezocht. Bij het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers door middelvanhetzoeken naardodevogels,speelt echter
een aantal zoektechnische problemen een belangrijke rol (Winkelman 1988,
1992e).Ook zijn er problementenaanzienvande interpretatievandeverkregenvondsten (Winkelman 1992c).
Inde eersteplaatswordt, zelfs bijfrequent ensystematisch zoeken,niet altijd
ieder aanvaringsslachtoffer gevonden. Devindkans wordt namelijk beïnvloed
door (1) de maximale afstand waarop dodelijk getroffen vogels rond de
windturbines neerkomen en de (veelal door tijd beperkte) oppervlakte waarover meestal kan worden gezocht, (2) de zoekefficiëntie van de waarnemer,
(3)degrootteendekleurvandeaanvaringsslachtoffers, (4)dehabitatwaarop
c.qhetvegetatietypewaarindeslachtoffersvallen,en(5)hetvoortijdigverdwijnenvanslachtoffersalsgevolgvanaaseterijdoorvogelsenzoogdieren,en(6)
het aantal gewonde vogels dat buiten het onderzoekgebied terechtkomt en
daar later alsnog sterft als gevolg vande botsing.Winkelman (1990a, 1992a)
kwam bijvoorbeeld in het windpark nabij Oosterbierum (Fr.) op grond van
gekwantificeerde aaseterij, zoekefficiëntie, de afgezochte oppervlakte en de
door haar aangehouden zoekfrequentie, in de onderzochte seizoenen in
1986-1991voor de verschillende obstakeltypen op correctiefactoren die (afhankelijk vanseizoen enobstakeltype) voor grotevogels uiteenliepenvan2,4
(minimum-maximum op grond van95%-betrouwbaarheidsintervallen1,6-8,1)
tot56,2(50,0-173,6)envoorkleinevogelsvan2,1(1,3-4,1)tot63,8(31,8-168,4).
Vergelijkbare waardenvoor land- en kustlokaties werden gevonden bij wind-
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turbinesenandereobstakels inbinnen-enbuitenland (overzicht inWinkelman
1992a).
In de tweede plaats is gebleken dat niet alle vogels die onder windturbines
wordengevonden,aanvaringsslachtoffers behoeventezijn (Winkelman1988,
1989, 1990a, Musters etal. 1991, Winkelman 1992e). Indewindparken nabij
Oosterbierum,Urk(FI.)enKreekraksluizen(Zld.),waarditaspect systematisch
isonderzocht,wasbij (overwegend) operationelewindturbines 23-48%vande
gevonden vogelkadavers zeker of zeerwaarschijnlijk gedood als gevolg van
eenbotsingmeteenwindturbine,35-84%zeker,zeerwaarschijnlijkofmogelijk,
4-35%zeker niet, enin 12-35%vandegevallenwasdit onbekend (Oosterbierum:Winkelman 1988,1992e, Urk:Winkelman 1989,Kreekraksluizen:Musters
ef al. 1991). Voor stationaire obstakels (windmeetmasten, losse masten van
windturbines, (overwegend) stilstaande windturbines) in het windpark nabij
Oosterbierum wasdit achtereenvolgens voor 26-40%,31-49%,6-10%en45%
van hetaantaldood gevondenvogels hetgeval (Winkelman 1990a).
Aantallenslachtoffers InveelstudiesdieinEuropaendeUSAzijnverrichtnaar
het aantal aanvaringsslachtoffers bij windturbines (overzicht in Winkelman
1992a), isniet met zoektechnische problemen rekening gehouden. De indat
overzicht opgenomen studies betreffentendele ook kleinere of grotere windturbinesdandewindturbinesdiezijngeplandvoorhetwindpark inNoord-Groningen. In feite zijn er slechts drie studies (Oosterbierum: Winkelman 1988,
1990a, 1992a, Urk: Winkelman 1989, Kreekraksluizen: Musters ef al. 1991)
verrichtdieinhetkadervanhethuidigeonderzoek direct bruikbare informatie
geven.
Het windpark nabij Oosterbierum bestaat uit drie noord-zuid lopende rijen
(afstandentussende rijen250m)vanelkzes300 kWwindturbines (ashoogte
35 m, rotordiameter 30 m, onderlinge afstandtussen dewindturbines binnen
een rij 300 m in het noorden en 150 m in het zuiden) in een bouwland- en
graslandgebied op 3-4 km van de min of meer noordoost-zuidwest lopende
dijklangsdeWaddenzee.Hetwindpark nabij Urk bestaat uiteen lijnopstelling
van25300 kWwindturbines (ashoogte 30m, rotordiameter 25m, onderlinge
afstandtussendewindturbines 125m)langsde binnenkant vandeter plekke
noord-zuid lopende Usselmeerdijk. Het achterland van het windpark bestaat
uitbouwland,afgewisseldmetgraslandpercelen.Hetwindpark nabijdeKreekraksluizentenslottebestaat uit eenlijnopstellingvanvijf 250kWwindturbines
(ashoogte 30 m,rotordiameter 25m, onderlinge afstandtussen dewindturbines 125m)opdenoord-zuid lopendedijk langshet BathseSpuikanaal tussen
de Oesterdam en de Kreekraksluizen. In alle drie windparken gaat het om
windturbines met upwind-rotoren eneenhorizontale asmetdrie rotorbladen.
Alledrie gebieden kunnen alsvogelrijkworden aangemerkt.
Winkelman (1990a, 1992a) berekende dat er in hetwindpark nabij Oosterbierum, afhankelijk van seizoen en jaar, dagelijks per operationele windturbine
0,02 (0,01-0,05) tot 0,09 (0,08-0,29) vogels zeker of zeer waarschijnlijk als
gevolg van een botsing omkwamen en 0,04 (0,03-0,11) tot 0,12 (0,11-0,39)
zeker, zeerwaarschijnlijk of mogelijk hierdoor verongelukten.
Voor hetwindpark nabij Urk (Winkelman 1989)warendieaantallen respectievelijk 0,04 (0,03-0,14) tot 0,05 (0,04-0,93) en 0,06 (0,04-1,11) tot 0,14 (0,110,45). In de herfst van 1988, toen (deels door dezelfde personen) in beide
windparkenwerd gezocht naar slachtoffers,werdeninhetwindpark nabij Urk
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perdagtweetot vier keer zoveel slachtoffers perwindturbine gevonden alsin
het toen tijdelijk operationele windpark nabij Oosterbierum (Urk: 0,04 (0,030,14) zekere en zeer waarschijnlijke slachtoffers per windturbine per dag en
0,14(0,11-0,45)zekere,zeerwaarschijnlijke enmogelijke slachtoffers, Oosterbierum:respectievelijk0,02 (0,01-0,05) en0,04 (0,03-0,11)slachtoffers,Osieck
& Winkelman 1990,Winkelman 1990a). Inde herfstvan 1991werdendaarentegen inOosterbierum 0,06 (0,04-0,13) zekere enzeerwaarschijnlijke slachtoffers per windturbine per dag aangetroffen en0,10 (0,07-0,24) zekere, zeer
waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers (Winkelman 1992a),ongeveer evenveelalsindeherfstvan1988inUrk.Inhetvroegevoorjaar (beginmaart-begin
mei: voorjaarstrek) van 1991 lagen de aantallen in Oosterbierum (0,09 (0,080,29) zekere en zeer waarschijnlijke slachtoffers per windturbine per dag)
ongeveertwee keerzo hoogalsinUrk (Winkelman 1992a: bijlage 11).
Dewaarden die inhet windpark nabijde Kreekraksluizen zijn gevonden (0,01
(0,00-0,03) zekereen mogelijke slachtoffers perwindturbine perdag, Musters
etal.1991),liggengemiddeldbijnatienkeerzolaag.Delaatstelokatieverschilt
echter aanzienlijk van de lokaties Oosterbierum en Urk (Winkelman 1992a).
Hetwindpark nabijdeKreekraksluizenligt nietalleenparallelaaneennabijgelegenhoogspanningsleiding enweg, maarook nabijbosschages, bomenrijen
enrelatief hoge gebouwendie 'snachtsverlicht zijn. Hetgehele complex is's
nachts uit het westen veelal goed zichtbaar tegen de horizonverlichting van
Bergen opZoom. Delokaties Oosterbierum enUrk liggendaarentegen inhet
open veld, zonder verstorende landschapselementen inde nabijheid. Alleen
bij hetwindpark nabijOosterbierum iserdoor debebouwing vanFraneker en
Harlingen sprakevanenige horizonverlichting, maar die isaanzienlijk minder
dandiebijdeKreekraksluizen.Instudiesnaaraantallen aanvaringsslachtoffers
door windturbines in minder vogelrijke gebieden (maar door onvoldoende
vindkansonderzoek niet helemaal vergelijkbaar met de resultatenvan de drie
studies waarnaar hier wordt verwezen) liggen de aantallen eveneens op een
lager niveaudan inOosterbierum enUrk (Winkelman 1992a).
Hetaantalvogelsdattegeneenwindturbine botst, blijktaanzienlijk kleinerdan
gemiddeld bij een alleenstaand obstakel (vuurtoren, hoge zendmast) in een
risicogebied. Het aantal isechter groter dan bij zendmasten inminder risicovollegebieden.Perkilometerwindpark ishetaantalgelijkofkleinerdanbijeen
gelijkelengte hoogspanningsleiding, engelijk of ietsgroter dan bij eenzelfde
lengteverkeersweg (Winkelman 1992a).
Botsingskansen Het door correctie voor vindkans, aaseterij, afgezochte oppervlakte enzoekefficiëntiegeschatte aantalslachtoffers geeft geen antwoord
opdevraagwelk aandeelvandedoor het rotor- ofwindturbinevlak vliegende
vogels in werkelijkheid botst. Daarvoor zijn ook gegevens nodig over het
vogelaanbod op rotor- c.q windturbinehoogte. Een dergelijk onderzoek is
alleeninhetwindpark nabijOosterbierumverricht (Winkelman 1992b).Daarbij
iszowelvanrestlichtversterkers (alleen's nachts) eneenwarmtebeeldcamera
(overdag en 's nachts) als van radar (vooral 's nachts) gebruik gemaakt
(Winkelman 1992e). Uit dit onderzoek is gebleken dat inde herfst met name
bij niettesterkewestelijke wind (tegenwind) gedurende de gehele nacht trek
kanwordenwaargenomeninhetwindpark. Bijoostelijkewind (meewind) vindt
trekvooralop hoogten bovenhetwindpark plaats.Bijstormwerd ergeentrek
waargenomen. Bij regenvieldetrek nietaltijd stil. Bijmist lekendevogels de
luchtlaagopturbinehoogtetemijden.Uithetonderzoek isverdergeblekendat

Hindervoor vogels25 MWwindpark Groningen

17

's nachts aanzienlijk minder vogels opwindturbinehoogte passerendan inde
schemering (ochtend: einde nachttrek, begin dagtrek en lokale voedseltrek;
middag: begin nachttrek, lokale slaaptrek) en dat 'topnachten' slechts nu en
danvoorkomen (1986en 1988telkenseenvandezevennachtenwaarop met
eenwarmtebeeldcamera kon worden waargenomen). Indeze twee nachten
passeerden opwindturbinehoogte respectievelijk 24en 19groepen (33en27
vogels) peruurper 100mwindpark. In1988vloog70%hiervanop rotorhoogte
(20-50 m). Deze hoogte besloeg 60% van de totale windturbinehoogte (050m).
Uit het onderzoek isverder gebleken dat botsingen vooral plaatsvinden inde
schemering en 's nachts (overdag: 7%, N = 14 passages door rotorvlak,
schemer en duisternis: 20%, N = 51). Niet alle botsingen blijken overigens
dodelijk,terwijlookbotsingenmethetzogachterderotorvoorkomenwanneer
vogels metmeewinddewindturbine passeren.Winkelman (1992b) berekende
opgrondvandebotsingspercentages, hetaantaldraaiendewindturbines, het
aantal vogelpassages op rotorhoogte gedurende de nacht en tijdens de
schemering, en het aandeel dat de rotor ook daadwerkelijk passeert dat er
tijdens de periode van het nachtonderzoek inhet gehelewindpark 68vogels
dodelijk tegen een windturbine zouden zijn gebotst (4324 passages, 6973
vogels). Dat betekentdatvanelke64oost-west (dusdoor drie rijenwindturbines) passerende groepen, respectievelijk van elke 100oost-west passerende
vogels één vogel dodelijk met een draaiende windturbine zou zijn gebotst.
Indienhetwindparkvolledigoperationeelzouzijngeweest,zouden170slachtoffers zijn gevallen. Dit komt neer op een botsingsratio met dodelijke afloop
vanéénopde25groepen enéénopde40vogels.Berekent mendeze ratio's
nietvoor rietvogelaanbod oprotorhoogte, maarophetaantalopwindturbinehoogte,danwordtderatioéénopde47groepen,respectievelijk éénopde82
vogels.
Bij de dagelijkse zoekacties werden in de periode waarin 's nachts met
nachtzichtapparatuurwerdwaargenomen,inhetgehelewindparkslechtstwee
slachtoffers (koperwiek, kokmeeuw) gevonden. Uitgaande van de voor deze
periode gevonden correctiefactoren, zou dit neerkomen op gemiddeld 20,5
(13,8-45) verongelukte vogels. De schatting van 68 vogels op grond van de
waarnemingen met de warmtebeeldcamera ligt daar dus ruim boven. Deze
gegevens wijzen erop dat de bovengrens van het berekende 95%-betrouwbaarheidsinterval van het aantal slachtoffers de werkelijkheid beter benadert
dan het gemiddelde.
Operationele versusniet-operationele situatie Inhet windpark nabij Oosterbierum werden in de periode met overwegend operationele windturbines
(herfst 1990 - voorjaar 1991) twee- (voorjaar) tot viermaal (herfst) zoveel
slachtoffers per afgezocht obstakel gevonden als in de bouwfase en de
niet-operationelesituatie(1986-1989).Inhetwindpark nabijdeKreekraksluizen
werd geen aanwijzing voor een verschil tussen de twee situaties gevonden
(Musters ef al. 1991). Dit windpark is tijdens het onderzoek echter vrijwel
continu inbedrijf geweest. Indatgevaliseencorrelatietussenhet percentage
van detijd dat hetwindpark iedere maand draaide en het aantal slachtoffers
(1-3per maand), ook nauwelijksteverwachten.
Relatiemetlokatie windturbines Inalledriestudieswerdendevogelsverspreid
over het gehele windpark gevonden. Intweevandedrie studies bleek echter
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dat rond sommige windturbines minder slachtoffers werden gevonden dan
rond andere. In de cluster-opstelling nabij Oosterbierum (Winkelman 1992a)
werden rond de twee buitenste rijen van zes windturbines significant meer
slachtoffers gevonden dan rond de middelste rij (zekere,zeer waarschijnlijke
en mogelijke slachtoffers; voor de zekere enzeer waarschijnlijke slachtoffers
was het verschil niet significant). In het windpark nabij de Kreekraksluizen
werden rond de meest noordelijke van de vijf windturbines eveneens meer
slachtoffers gevonden dan bij de overige vier (Musters et al. 1991). In de
lijnopstelling nabij Urkwasdit echter niet het geval (Winkelman 1989).
Leeftijd engeslacht Onder aanvaringsslachtoffers vanwindturbines worden
beide geslachten en alle leeftijdsklassen aangetroffen. De gegevens geven
echter geen aanleiding tot het veronderstellen vanverschillen in aanvaringskansentussendeverschillende leeftijdsklassen endegeslachten.
Aantalslachtoffers inrelatietotdepopulatiegrootte De soortensamenstelling
vande slachtoffers weerspiegelt inalledrie studies de overdag aanwezige of
's nachts te verwachten avifauna (Urk: Winkelman 1989, Kreekraksluizen:
Musters et al. 1991,Oosterbierum: Winkelman 1992a). In het windpark nabij
de Kreekraksluizen werd een positief verband tussen het aantal aanvaringsslachtoffers en de populatiegrootte van de desbetreffende soorten in het
gebiedvastgesteld (Musters eral.1991).Datlijkt eroptewijzendat hetaantal
vogelsdattegeneenwindturbinebotst, proportioneelmetde populatiegrootte
is. Er bestaan indit opzicht echter wel grote verschillen in aanvaringskansen
tussen de soorten. Ook de omstandigheden spelen hierbij een rol. In het
windpark nabij Oosterbierum vielen in de herfst inverhouding tot het aantal
vliegbewegingen 's nachts veel meer zangvogels dan meeuwen, eenden en
steltlopers(Winkelman1992a).Uitdirectewaarnemingenmet nachtzichtapparatuur (Winkelman 1992b) is gebleken dat het risico op een botsing voor
zangvogelsafneemtmetdegroottevandevogel.Betrektmenookdedagtrekkersindeberekening,danzakkendepercentagesmeteenfactor 10.Overdag
bleekvooraldegroep 'overige soorten' (onder andere roofvogels, reigers en
duiven) hoogtescoren.
In het voorjaar bleken eenden relatief vaak te verongelukken (gebaseerd op
hetaantalvogeldagendatdoor broedvogels enpleisteraarsvande desbetreffende soorten ineengebiedtot 500 mvan hetwindpark werd doorgebracht).
Danvolgden de meeuwen, steltlopers en 'overige soorten' (afnemende kans
op een dodelijk ongeluk). Ook in het windpark nabij de Kreekraksluizen
scoorden pleisterende eendenhoger dansteltlopers (Mustersetal.1991).De
groep 'overige soorten' (ten dele een andere combinatie van soorten dan in
Oosterbierum) scoorde hier ongeveer evenhoogalsdeeenden.
Wanneer wordt aangenomen dat alle vogelaanvaringen 's nachts zouden
hebben plaatsgevonden, danzou inhet windpark nabij Oosterbierum gemiddeldéénopde500-1000passanten (zekere,zeerwaarschijnlijke enmogelijke
slachtoffers, respectievelijk zekere enzeerwaarschijnlijke slachtoffers,aantallenafgerond) tegeneenwindturbinezijngebotst (Winkelman 1992a).Worden
de overdag langs trekkende vogels (seizoentrek en lokale vliegbewegingen)
ook in de beschouwing betrokken, dan wordt dit één op de 5000-10 000
passanten.Inhetvoorjaar bleekéénopde1000-1500totop500mafstandvan
het windpark broedende en pleisterende vogels dagelijks een dodelijke aanvaring met eenwindturbine te hebbengehad.

Hinder voor vogels 25 MWwindpark Groningen

19

In het windpark nabij de Kreekraksluizen was dat op jaarbasis en berekend
over een ruim gebied rond hetwindpark gemiddeld één opde 1000 (Musters
etal.1991).
Relatiemethetseizoen BijdeKreekraksluizen,waar hetgehelejaardoor naar
slachtoffers werd gezocht, kon geen relatie tussen het seizoen en het aantal
slachtoffers (herfst en winter elk drie, voorjaar en zomer elk vier) worden
aangetoond.
Ookinhetwindpark nabijOosterbierumvieleninde(vrijwel)volledigoperationelesituatie indeherfst niet meerslachtoffers daninhetvoorjaar (Winkelman
1992a, herfst 1990 en voorjaar 1991 respectievelijk 0,06 (0,04-0,13) en 0,05
(0,05-0,16)zekereenzeerwaarschijnlijkeslachtoffersperwindturbineperdag,
en0,10(0,07-0,24)en0,07(0,06-0,22)zekere,zeerwaarschijnlijkeenmogelijke
slachtoffers. Devoorjaarsperiode beslaat echter nietalleendeperiodevande
voorjaarstrek, maar ook een deel van het broedseizoen. Wordt het aantal
slachtoffers berekend over de periode waarin gedurende het voorjaar de
meestetrek optreedt (beginmaart -begin mei),danwordendeaantallenvoor
hetvoorjaar 0,09(0,08-0,29)zekereenzeerwaarschijnlijkeslachtoffersen0,12
(0,11-0,39) zekere,zeerwaarschijnlijke en mogelijke slachtoffers (Winkelman
1992a). In het windpark nabij Oosterbierum vielen inde herfst en het vroege
voorjaar dus relatief de meeste slachtoffers; in het late voorjaar waren dat er
relatief minder (Winkelman 1992a).
In het windpark nabij Urk, waar van de herfst tot en met het voorjaar werd
gezocht, werden inde herfsttwee tot drie keer zoveel slachtoffers gevonden
alsindewinter enhetvoorjaar (Winkelman 1989).Hierbij moet echter worden
bedachtdatineenvandetweewinter- envoorjaarsperioden doordewijzevan
zoeken de kans om kleine vogelstevinden veel kleiner was dan inde herfst.
Deberekendeaantallenvoorwinterenvoorjaar inWinkelman (1989) betreffen
dan ook minimumaantallen.
Relatie met het weer In twee van de drie windparken werd een duidelijk
verband gevondentussenhet aantalslachtoffers enhetweer. Inhetwindpark
nabijOosterbierum (Winkelman 1992a)werd indeherfstvan 1988en 1990na
19nachtenmetgoedevliegomstandigheden (windstilte of meewind) enredelijketot goede zichtomstandigheden (heldere nachten,geen regen of mist) 0
slachtoffers perdag gevonden,na39nachten met matigetot goedevliegomstandighedenenmatigezichtomstandigheden0,14slachtoffersperdagenna
30 nachten met slechtevliegomstandigheden (harde (tegen)wind) en slechte
zichtomstandigheden (veel bewolking, geen maan, met regen of mist) 0,40
slachtoffers perdag(alleenzekereenzeerwaarschijnlijkeslachtoffers;alsook
de mogelijkeslachtoffers erbijwordenbetrokken,wordendegetallen respectievelijk 0,11,0,31 en0,60 slachtoffers perdag).
In het windpark nabij Urk (Winkelman 1989) werden inde herfst van 1988na
13 nachten met goede vlieg- en zichtomstandigheden 0slachtoffers per dag
gevonden, na acht nachten met goede vliegomstandigheden en matige of
slechtezichtomstandigheden 0,63slachtoffers perdag, ennavijf nachtenmet
matigetotslechtevlieg-enzichtomstandighedenwasdat1 slachtofferperdag.
Vanalleslachtoffersindeperiodedecember 1987totapril 1989(broedseizoen
1988uitgezonderd) dievoordezeanalyse inaanmerking kwamen,viel68%in
nachtenofvroegeochtendenmetmatigetotslechtevlieg-enzichtomstandigheden, 18%bijgoedevliegomstandigheden, maar matige ofslechtezichtom-
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standigheden, 9% bij matige tot slechte vliegomstandigheden en matige tot
goedezichtomstandigheden, en5%bijgoedevlieg-enzichtomstandigheden.
Inhetwindpark nabijde Kreekraksluizenwerd namist of regengedurendede
tweedagenvoorafgaandaaneenzoekdagnietvakereenslachtoffergevonden
dannaanderedagen(Mustersetal.1991).Welleekheteropdatnadagenmet
windstilte (windturbines niet operationeel) vaker een slachtoffer werd gevondendannadagen metwind. Hetverschilwasechter maarnetsignificant (P =
0,05).
Deweersomstandigheden bepalen niet alleendevlieg- en zichtomstandigheden, maarzijnookvan invloed opdesterktevande seizoentrek (bijvoorbeeld
Alerstam et al. 1973). Een sterke najaarstrek treedt in een doortrekgebied
bijvoorbeeld direct opnapassagevaneenlage-drukgebied met bijbehorende
koudefronten. Er heerst dan voor de vogels een uitermate gunstige (sterke)
meewind.Zo'ntrekgolf kandagendoorlopen,omdatdoorverplaatsingvanhet
lage-drukgebied deweersgesteldheid steeds innieuwe vertrekgebieden gunstigwordt.Hetophetlage-drukgebiedvolgendehoge-drukgebiedveroorzaakt
meestalookanderegunstigetrekomstandigheden(helderehemel,rustigweer,
weinig neerslag). Als aan het begin van een dergelijke trekgolf de gunstige
meewindgepaardgaatmetzwarebewolking,regenofmist,neemtdekansop
vogelaanvaringen toe (bijvoorbeeld Alerstametal.1973,Averyefal.1980).
Rampnachten Ingeenvandedriewindparkenheefttijdenshetonderzoekeen
rampnacht,waarbij inéénnachteengrootaantalslachtoffersvalt (single-night
kill), plaatsgevonden. Ditstemt overeen metwat bekend isuitdevogelaanvaringsliteratuur wat betreft de aanvaringsrisico's voor vogels bij onverlichte
obstakels meteenmaximumhoogtevan50-60 m (Winkelman 1992a). Singlenight kills zijn uit Europa ende USAvooral bekend van obstakels hoger dan
150 m. Op lagere hoogte is de vogeldichtheid en daarmee de kans op een
aanvaring door een groot aantalvogelstegelijk aanzienlijk geringer (vgl Winkelman 1992c).
Conclusie Vogels botsen vrijwel uitsluitend 's nachts en in de schemering
tegen windturbines. Het aandeel van de aanwezige populatie dat botst, is
afhankelijk van de soort en de situatie. Tijdens de nachtelijke (najaars)trek
scorenzangvogelsrelatiefhoog (afnemendekansmetgroottevogel),overdag
vallen relatief meer slachtoffers onder roofvogels, reigers en duiven. Pleisterende eenden scoren hoger dan steltlopers. Hetweer, het seizoen,de plaats
vandewindturbine binnendeconfiguratievanhetwindpark enhetaldanniet
operationeel zijn van een windturbine hebben alle invloed op het aantal
dodelijke botsingen.Windparken metveelverstorende landschapselementen
inde nabijheid enveel horizonverlichting scoren lager (opjaarbasis per dag
gemiddeld 0,01 slachtoffers, 95%-betrouwbaarheidsinterval 0,00-0,03) dan
windparken zonder zulke obstakels en zonder horizonverlichting van enige
betekenis (0,05-0,06 of ietsdaaronder).
4.2. Verstoring broedvogels
SituatieinNederland Kwantitatief enstatistisch onderbouwd onderzoek naar
het mogelijk verstorend effect van middelgrote windturbines op broedvogels
isin ons land alleen inen rond het windpark nabij Oosterbierum (Winkelman
1990b:bouwverloopenhalf-operationelesituatie,Winkelman 1992d:operatio-

Hindervoor vogels 25MWwindpark Groningen

21

nele situatie) uitgevoerd. Hierbij werden gedurende 1984-1991jaarlijks door
medewerkers vande Vogelwacht Franeker en Omstreken (VFO) in het windpark (55ha)eneenaanhetwindparkgrenzendcontrolegebied (ruim 1000ha)
karteringenvan broedendeweidevogels (met name kievit,grutto, scholekster
en tureluur) op perceelniveau verricht (zie voor nadere gegevens over de
liggingvanbeidegebieden,dedoordetellersaangehouden rayon-indelingen
de indeling in afstandszones van het gebied tot het windpark Winkelman
1992d). De inventarisaties vonden plaats na 12 april (laatste dag waarop in
Friesland kievitseieren mogen worden geraapt), in het kader van de nazorg.
Uiteindelijk bleken ervoor 955 hanestkarteringen uitallejaren beschikbaar.
Bij de statistische verwerking van de gegevens is gebruik gemaakt van een
trendanalyse gebaseerd op het BACI-model: er zijn waarnemingen voor (before, B)enna(after,A)deingreep,ineencontrolegebied (control,C)eninhet
ingreepgebied (impact, I).Bijdeanalyse isuitgegaanvande veronderstelling
dat de aantallen en deverspreiding vande broedvogels in het telgebied niet
alleendoor hetwindpark kondenzijn beïnvloed (hoofdeffect), maar ook door
de per voorjaar wisselende oppervlakte bouw- en grasland (in het algemeen
eentoename vandeoppervlakte bouwlandten kostevandat vangrasland in
de loopvan het onderzoek), de plaats ten opzichte van hetwindpark, de per
voorjaar (c.q. periode: vóór de bouw, bouwfase en half-operationele situatie
(menselijkeverstoring hetgrootst),operationelesituatie) wisselendeaantallen
inhetgeheletelgebied,depervoorjaar (c.q. periode) wisselendeverspreiding
binnen hettelgebied endeverschillende oppervlaktenvande onderscheiden
afstandszones (neveneffecten). Voordetailsoverdegebruikte modellen,toetsenenberekeningswijzewordt verwezen naarWinkelman (1992e).
De resultaten van de weidevogelkarteringen zijn samengevat in Winkelman
(1992d). Uit de analyse is gebleken dat kievit enscholekster significant meer
opbouwlandvoorkwamen,gruttoentureluur meeropgrasland,dat inbepaalde afstandszones meer broedvogels van deze soorten voorkwamen dan in
andere, en dat de scholekster in de loop der jaren en perioden in aantal is
toegenomen (anderedriesoortengeensignificantevoor-ofachteruitgangvan
detotaleaantallen,kievittendenstotafname,gruttotendenstot toename).De
geconstateerde verschillen tussen afstandszones waren voor ieder jaar en
iedere periode constant.
Bijdescholeksterwassprakevaneensignificanteverminderingvanhetaantal
broedparen met toenemende afstand tot het windpark (zowel onder volledig
model alsonder aanpassingvoor periode). Bijdedrieanderesoortenwasdit
niethetgeval. Deaantalstoenamevandescholeksterleekinhetwindpark iets
achterte blijven bijdetoename inde overige afstandszones. Bijde kievitwas
er een relatief grotere reductietot eenafstand van 100 mrond het windpark.
Deverschillenwaren echter inbeidegevallen niet significant.
De resultaten van dit onderzoek wijzen dus niet op eenaantoonbare invloed
van het windpark op de in het onderzoekgebied aanwezige aantallen en de
verspreiding van broedvogels. Hierbij moet echter wel worden bedacht dat
negatieve effecten mogelijk pas op langere termijn merkbaar worden, omdat
vandeonderzochtesoortenbekendisdatzijeenlangelevensduur hebbenen
eengrote matevan plaatstrouw aanhunbroedplaatsvertonen.
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Ofde aanlegvan het windpark tot eenwijzigingvan het gedrag (bijvoorbeeld
eenmogelijke verlaging van het broed-en uitvliegsucces) heeft geleid, isniet
bekend.
Inhetwindparkgebied nabijOosterbierumwerdenopmaaiveldhoogteop 100,
250 en 400 m benedenwinds van het windpark geluidsniveaus gemeten van
respectievelijk41-43dB(A) (bijeenwindsnelheidvan5m/sec),37-40dB(A)en
34-37 dB(A) (beide bij een windsnelheid van 7 m/sec) (Winkelman 1992d).
Dezewaarden liggenlagerdandegemiddeldewaardevan48dB(A),waarboven bijweidevogels die nabij snelwegen broeden,eenafnamevan het aantal
broedparen isvastgesteld (Reijnen &Foppen 1991).
Situatie elders In het buitenland zijn verscheidene studies verricht naar de
mogelijke verstoring van windturbines en windparken op broedvogels. Het
gaat hierbij echter steeds om onderzoek dat geheel of ten dele bij kleinere
(Noord-Duitsland:Böttgerefa/. 1990)ofgroterewindturbines (Zweden:Karlsson 1987, Denemarken: Pedersen & Poulsen 1991, Schotland: Meek etal.
1992)isverricht dan inFriesland,ofomonderzoek waarbij kanttekeningen bij
de analyse van de gegevens en de interpretatie van de resultaten zijn te
plaatsen (Noord-Duitsland: Böttger et al. 1990, Pedersen & Poulsen 1991).
DoorWinkelman (1992d) iseenoverzicht vandeze studies gegeven.
Met uitzondering van het onderzoek van Pedersen & Poulsen (1991) rond de
2 MW windturbine bij Tjœreborg in Denemarken (aantallen broedparen en
uitkomstsucces van eieren), wijzen de resultaten van deze studies in sterk
verschillende biotopen enaan uiteenlopende soortgroepen als duikers, eenden, hoenders, steltlopers, meeuwen enzangvogels, echter niet op eenverstorende werking van windturbines op broedvogels. Volgens Pedersen &
Poulsen (1991) wijzen hun gegevens zowel op eenverstoring van het aantal
broedende steltlopers door windturbines als op een negatieve invloed van
windturbines op het broedsucces (met name bij de kievit, de meest voorkomende soort in het gebied). Tijdens de half-operationele en operationele
situatie (1988-1989) stond de windturbine echter meestal stil. Voor kritiek op
debewerkingvandegegevens,destatistischeanalyseendeinterpretatievan
de resultatenwordt verwezen naarWinkelman (1992d:7.2.1).
Conclusie Erzijntot nutoegeenaanwijzingengevondendatwindturbines,al
dan niet in een cluster- of lijnopstelling geplaatst, een verstorende werking
hebbenopdeaantallenenverspreidingvanbroedvogels. Deverrichte studies
hebbenechterallehetnadeeldatdeonderzoekperiodewaarindewindturbines
operationeel waren,slechts een kortetijdsspanne besloeg.
De resultaten van de windturbinestudies stroken niet met die over verstoring
van broedvogels door andere obstakels in het landschap (literatuuroverzicht
inWinkelman 1992d). Deindezegevallengeconstateerde effectenzijnechter
mogelijk geheel verstrengeld met effectenveroorzaakt door veranderingen in
de waterhuishouding, het grondgebruik en de intensiteit van het beheer ten
gevolgevande bouwvan hetobstakel.Inhetwindpark nabij Oosterbierum is
hiervoor gecorrigeerd.
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4.3. Verstoring pleisterende vogels
Er zijn in ons land drie kwantitatieve en statistisch onderbouwde studies
uitgevoerd naar de mogelijk verstorende werking vanwindparken op pleisterende vogels (Winkelman 1989: windpark nabij Urk, Musters er al. 1991:
windpark nabijde Kreekraksluizen,Winkelman 1992d:windpark nabij Oosterbierum). Het onderzoek in het windpark nabij de Kreekraksluizen wordt hier
verder buiten beschouwing gelaten, omdat door het ontbreken vaneen echt
controlegebied het niet mogelijk was de aantalsveranderingen in het onderzoekgebied in de operationele situatie eenduidig toe te schrijven aan de
plaatsingvandewindturbines. Bijhetwindpark nabijUrk iszowelde mogelijk
verstorendewerkingvande indelateherfst,winter enhetvroegevoorjaar op
het IJsselmeer pleisterende watervogels onderzocht alsde mogelijke invloed
opdeindieseizoenenbinnendijksopgraslandenakkerspleisterende ganzen
enzwanen.BijhetwindparknabijOosterbierumginghetomindeherfst,winter
enhetvoorjaar opakkersengraslandpleisterendeeenden,steltlopers,meeuwen, duiven,kraaienenspreeuwen.
Watervogelsbuitendijks Inhetwinterhalfjaar vandejaren 1987-1989zijnnabij
Urk zowel in het (toekomstige) ingreepgebied als in een controlegebied in
principewekelijks vanaf de dijk devogels geteld dietot 500 m uitde kust op
het IJsselmeer verbleven (vier afstandszones op het water, drie op het land,
zievoor details Winkelman 1989). De gegevens zijn, evenals bij de broedvogels,vanhet BACI-type.Dehypothese 'geeneffect' werd getoetst met behulp
van de per telling berekende verhouding tussen de aantallen vogels in het
controlegebied enhetingreepgebied indeperiodezonder,respectievelijk met
windturbines (gegeneraliseerd lineair model voor aantallen met Poisson-regressie).Daarnaastishetvoorkomenlangsdedijkpertelvakvan100mbinnen
elkvande drie telseizoenen nader geanalyseerd teneinde de omvang van de
mogelijkeeffectenvanhetwindparktekunnenkwantificeren(toetsbinneneen
seizoen;aannameverdeling gelijk zonder windpark).
Uitdetoetsresultaten met het BACI-model (toetsing resultaten tussenseizoenen) isgeblekendatnaplaatsingvandewindturbines in5%vande38gevallen
dat eenuitspraak konwordengedaan(totaal 77mogelijkheden:7afstandszones,2 soortgroepen en9 soorten), er meervogels in het windpark aanwezig
warendanervoorenin42%minder.In53%vandegevallenwasergeeneffect
aantoonbaar.
Een effect van het windpark op deverspreiding van vogels werd vastgesteld
voor fuut (mogelijk verschuiving van 100-250 m naar 250-500 m uit de kust),
wilde eend (negatief effect 0-250 m uit de kust), tafeleend (negatief effect
(mindervogels naplaatsingvanhetwindpark) 50-100 muitde kust), kuifeend
(negatief effect0-100muitdekust),brilduiker (mogelijk negatief effect50-100
m uitdekust),meerkoet (negatief effect dijktalud), kokmeeuw (negatief effect
dijktalud,steenglooiingaanvoetvandijk,mogelijk0-100muitdekust,100-250
m uit de kust, maar significantie door één telling bepaald), stormmeeuw
(negatief effect steenglooiing en 0-50 m uit de kust) en meeuwen als groep
(verschuiving van dijk naar water 50-100 m uit de kust). Geen effect werd
gevondenvoor de groepvanwatervogels alsgeheel.
Negatieve effecten opdeaanwezigeaantallenvogelswerdendusnietvastgesteld indezone die hetverst vandewindturbines wasverwijderd (250-500 m
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uit de kust, 300-550 mvan het windpark). Daarbinnen bleek de gevoeligheid
voorverstoring soortafhankelijk. Deverstorendeeffectenwarenhetgrootst bij
dewildeeend (0-250muitdekust) enkuifeend (0-100m).Voorfuut,tafeleend,
brilduiker en meerkoet leek de omvang van het verstorend effect gering
(meeuwen onduidelijk).
Bij detoets binnen een seizoen (drie onderscheiden seizoenen: één seizoen
zonder windpark (vooronderzoek), twee seizoenen met operationeel windpark) kondendezangvogels ook nogalsapartegroepworden meegenomen.
Over het geheel genomen, waren de effecten in 1987/1988 negatiever dan in
1988/1989(41%negatief,5%positieftegen25%negatief en21%positief).Een
effect van het windpark werd op deze manier gevonden voor wilde eend
(vooronderzoek grotereaantallenintoekomstigwindparkgebied, ingreepjaren
negatief effect steenglooiing (mogelijk) en 0-250 m c.q. 0-500 m uit de kust,
0-250mterhoogtevanhetwindpark2-3 keerkleinereaantallendanbuitenhet
windpark), tafeleend (vooronderzoek geen verschil, ingreepjaren negatief effect 0-100 mc.q. 0-250 m uit de kust, met ter hoogte van netwindpark inde
drieafstandszonestussen0en250mrespectievelijk3-52,4en0-8keerkleinere
aantallen dan buiten het windpark), kuifeend (vooronderzoek geen verschil,
ingreepjaren negatief effect 0-100muitde kust, metdaarinter hoogtevanhet
windpark in de twee afstandszones respectievelijk 3-19 en 2-8 keer kleinere
aantallen dan buiten het windpark), brilduiker (vooronderzoek geenverschil,
ingreepjaren negatief effect 50-100 m, mogelijk 0-250 m uit de kust, met ter
hoogte van het windpark in de afstandszone 50-100 m 3-10 keer kleinere
aantallen dan buiten het windpark), meerkoet (geen eenduidige resultaten,
mogelijklicht negatief effect0-100muitdekust),stormmeeuw (negatief effect
dijktalud met 2-7 keer kleinere aantallen ter hoogte van het windpark dan
daarbuiten, in één jaar ook 0-50 m en 100-250 m uit de kust), zangvogels
(negatief effect bovenwater,geenofpositief effect bovenland).Geeneffecten
werden gevonden bijfuut,toppereend, kokmeeuw, en meeuwen enwatervogelsalsgroep.
Bijdetoetsbinneneenseizoentraden negatieve effectendusvooral op bijde
indeeerste250muitdekustverblijvendewildeeenden,tafeleenden,kuifeendenenbrilduikers (wildeeendmogelijkooksteenglooiing ensomsop250-500
muitdekust).Deverstoringsfactor bedroegin30%vandegevallen1-2,in35%
2-5, in 25% 5-10 en in 10% meer dan 10. Bij meerkoet, stormmeeuw en de
meeuwenalsgroepwasereen (mogelijk) lichtverstorend effect.
Deresultatenvandetoets binneneenseizoenvertoondendusgroteovereenkomsten met die uit het BACI-model. In het BACI-model werd alleen voor
tafeleend en brilduiker een veel minder duidelijk effect gevonden dan in het
seizoenmodel.Ditwasterugtevoerenophetfeitdat inhetseizoenmodel voor
meerafstandszones eenuitspraak konwordengedaandanvoor hetBACI-model.
Indeschaarse literatuur over het mijdenvanwateren inde overwinteringsgebieden door verstoring (overzicht in Winkelman 1989) wordt de wilde eend
sterkgevoeliggenoemd,gevolgddoordebrilduiker.Daarnavolgtdetafeleend,
terwijl kuifeendenmeerkoet alslichtverstoringsgevoelig worden aangemerkt.
Over het algemeen wordt aangenomen dat foeragerende vogels minder gevoelig voor verstoring zijn dan rustende vogels. Wilde eend, kuifeend en
tafeleendgebruiktenhetgebiedterhoogtevanhetwindparknabijUrkoverdag
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inderdaad om te rusten. Futen en meeuwen zochten daarentegen juist wel
overdagvoedsel inhetgebied.
Zwanen en ganzen binnendijks In 1987/1988 en 1988/1989 (operationeel
windpark)werdwekelijkshetvoorkomenendetalrijkheidvanknobbel-,kleine
enwilde zwaan inhetwestelijke deelvande Noordoostpolder vastgesteld en
vergeleken met die in vier van de vijf voorafgaande jaren. Op grond van de
verdelingvanhetaantalzwaandagen (aantalzwanen* verblijfsduur indagen)
over hetgebied lekendezesoorten hetwindpark endirecte omgeving niette
mijden.Welconcentreerdendezwanenzichterhoogtevanhetwindparkmeer
dan elders in de strook van 200-400 m van de IJsselmeerdijk. Dit zou erop
kunnenduidendat hetwindparktochverstorend werktvoorzwanen.
Voor ganzenwaren behalve gegevens uittwee winters met een operationeel
windpark, ook gegevens beschikbaar uit 1977/1978-1986/1987 (blanco-situatie). Op grond van soortensamenstelling, aantallen aanwezige ganzen en de
verdelingvanhetaantalgansdagenoverhetgebiedkongeenverstorendeffect
vanhetwindparkopdeganzenwordenvastgesteld.Welwaserterhoogtevan
hetwindpark opnieuweenconcentratievanganzenop200-400 mafstandvan
de IJsselmeerdijk ter hoogtevanhet windpark.
De effectberekening volgens het BACI-model kon alleen worden toegepast
voor de wilde zwaan. Het effect was in het ene ingreepjaar negatief, in het
andere neutraal. Devariabiliteit in de tellingen was als gevolg van het sterk
geclusterd voorkomen van de ganzen en zwanen groot. Het windparkeffect
wasdaardoor bijdemeestesoortenvermoedelijkgeheelverstrengeld meteen
seizoen.plaats interactie, waardoor het BACI-model niet kon worden toegepast.Ookwarenergroteverschillen indeaantallenvogelstussendeverschillendewinterseizoenen.
InDenemarkenwerdenfoeragerende kleine rietganzen (soort slechts in klein
aantalinNoordoostpolder) echter nietdichter dan400mvaneenineenopen
agrarisch landschap opgestelde lijnopstelling van kleinewindturbines gezien
(Petersen & N0hr 1989). Enige voorzichtigheid ten aanzienvan de conclusie
met betrekkingtot hetverstorend effect vanwindturbines op ganzenlijkt dus
geboden.
Pleisterende vogels Oosterbierum In de herfst, winter en het voorjaar van
1990/1991werdeneentottweekeerperweek (herfst) entwee-totviermaalper
maand (winter en voorjaar) alle vogels (met uitzondering van zangvogels
kleinerdaneenspreeuw) geteld inhetwindpark nabijOosterbierumenomgeving (totaal 875 ha, zie voor details Winkelman 1992d) en vergeleken met
tellingen in hetzelfde gebied inde blanco-situatie (1984-1986). Het windpark
en een zone tot 100 m eromheen werd als ingreepgebied beschouwd, de
overigezesafstandszones (totenmet2000m)fungeerdenalscontrolegebied.
Deverzamelde gegevens zijndus ook hiervan het BACI-type (zieWinkelman
1992dvoor model,toetseneeninterpretatievandetoetsingsresultaten). Voor
soorten met hoogwatervluchtplaatsen in het telgebied werd de BACI-toets
afzonderlijk uitgevoerd voor tellingendietijdens hoogwater zijn gehouden en
inventarisaties die tijdens laagwater zijnverricht. Daarbij zijn ook tellingen uit
dehalf-operationelesituatie(minimaal10vande18windturbines operationeel)
gebruikt.Heteffectvanhetdraaienvandewindturbines isonderzocht door de
operationele situatie (minimaal 12 windturbines operationeel) te vergelijken
met hetstilstaandewindpark (1987-1989).
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Een negatief effect van het operationele windpark werd vastgesteld bij wilde
eend (herfst aantalsreductie met een factor 2, maar verstrengeld met bouwlandeffect, tot 100mvan buitenste rijwindturbines; hoogwater herfstaantalsreductie metfactor 3tot 250 mafstand), kuifeend (winter envoorjaar aantalsreductie met factor 10-15 tot mogelijk 250 m afstand), meerkoet (winter en
voorjaar aantalsreductie met een factor van minimaal 10tot 250 m afstand),
scholekster (winter envoorjaar aantalsreductie met eenfactor 3tot op 100m
afstand), goudplevier (hoog- enlaagwater winter en voorjaar aantalsreductie
tot bijna 100%tot 100mafstand), kievit (herfst aantalsreductie meteenfactor
6-12 tot 100 m afstand), wulp (herfst aantalsreductie met een factor van
minimaal20, maarverstrengeld metbouwlandeffect, tot500mafstand;winter
en voorjaar aantalsreductie met een factor 2-5, eveneens verstrengeld met
bouwlandeffect, tot 100-250 m afstand; hoog- en laagwater herfst, winter en
voorjaar aantalsreductie metfactor 3-20,hoogwater mogelijkzelfstot 750m),
stormmeeuw (herfst aantalsreductie met factor 10-20, maar wel verstrengeld
met bouwlandeffect, tot 250 m, mogelijk 500 m afstand; hoogwater herfst
aantalsreductiezonderbouwlandeffecttot250mafstand,daarbuitenverstrengeldmetbouwlandeffect, aantalsreductie metfactor7-20),zilvermeeuw (herfst
aantalsreductiemetfactor9-23,hoogwatermetfactor 12-30,tot500mafstand)
en duiven (herfst mogelijk aantalsreductie met factor 3-20 tot 100-250 m
afstand).Geeneffect werd gevonden bij kokmeeuw, kraaien en spreeuw.
Erwerdenindeoperationele situatie dus geennegatieve effecten vastgesteld
in de afstandszones die het verst van de windturbines waren verwijderd
(500-2000 m).Deafstandwaaropnogeenverstoringaantoonbaarwas,lagop
maximaal 500 m van de buitenste rij windturbines. De meeste verstoring
beperkte zichechter tot 100-250mafstand. Datwas ook inde bouwfase het
geval (Winkelman 1990b). De gevoeligheid voor verstoring is niet voor alle
soorten of soortgroepen gelijk en bovendien afhankelijk vanseizoen en getij.
Eendenwerden meestaltot 250 mafstand verstoord, steltlopers (met uitzonderingvandewulp) tot op 100mafstand en meeuwen (met uitzondering van
de kokmeeuw) tot 250-500 m. Dewulp (verstoringtot 500 m) bleek het meest
gevoeligvoor verstoringtezijn. Deomvangvanhetwindparkeffect (sec)was
bijdemeestesoortenbehoorlijkgroot (aantalsreductie meteenfactor3-20niet
ongewoon). Het effect wasechter nimmer 100%.
Inhetbuitenland isverstoringvanpleisterendevogelsvandezelfdesoortenof
soortgroependoorwindturbineseveneensverscheidenemalenvastgesteld,al
werdendeconclusies meestal nietstatistischonderbouwd ofisdiscussieover
de interpretatie van de resultaten mogelijk (overzicht in Winkelman 1992d).
Foeragerendevogels blekenzichineen Deensonderzoek (Pedersen & Poulsen1991)aanzienlijkdichterbijwindturbinesoptehoudendanrustendevogels
(voor de meeste soorten of soortgroepen ruwweg eenfactor2).
Conclusie Voor verscheidene soorten werken windparken verstorend op
voorkomen entalrijkheid vanvogels die op open water rusten en foerageren
(kleinereaantallenvogelstot 300 mvanwindpark). Negatieve effecten treden
vooral op bij wilde eend, kuifeend, tafeleend, brilduiker en over het water
vliegende zangvogels. Een (mogelijk) negatief effect treedt op bijfuut, meerkoet, stormmeeuw en meeuwen (als groep). Afhankelijk van de soort(groep)
kandeverstoringsfactor ruim 1 tot meerdan 10bedragen.
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Opgrondvandebeschikbare gegevens ishetmoeilijk ietstezeggenover het
verstorend effect vanwindturbines op zwanen en ganzen die op cultuurland
foerageren. De gegevens wijzen, met uitzondering van de constatering dat
kleinerietganzeninDenemarkeneenlijnopstellingvankleinewindturbinesniet
dichterdan400mnaderden,echternietopeengrooteffect(hetvolledigmijden
vanwindparken). Erwas in het windpark nabij Urk mogelijk wel een negatief
effect bijdewilde zwaan. Deafstandwaarop de drie soortenzwanen zichter
hoogte van dit windpark in de polder concentreerden, zou ook op enige
verstorende werking op dezesoortgroep kunnenduiden.
Inhet openagrarische landschapvan Noord-Friesland werdvoor veelandere
soorten(wildeeend,kuifeend,meerkoet,scholekster,goudplevier, kievit,wulp,
stormmeeuw,zilvermeeuw,duiven)weleenverstorendeffectvanwindturbines
opvoorkomen entalrijkheidvanpleisterendevogelsvastgesteld.Alleenbijde
kokmeeuw, kraaienende spreeuwwerdzo'n effect nietvastgesteld.Demate
vanverstoringwassoortspecifiek enafhankelijk vanseizoenengetij.Voor de
meeste soorten beperkte de verstoring zich tot 100-250 m afstand van de
buitensterijwindturbines (tweetotdriekeerdeoppervlaktevanhetwindpark),
maar voor sommige soorten of soortgroepen strekte de verstoringsafstand
zichuittot500mvanhetwindpark (zeskeerdeoppervlaktevanhetwindpark).
De aantalsreductie kon oplopen tot 60-95% (factor 2,5-20), maar was nooit
100%. Bij eenden strekte de verstoring zich meestal uit over eenafstand van
250 mvan het windpark, bij steltlopers (met uitzondering van de wulp) over
eenafstandvan100m,bijmeeuwen(metuitzonderingvandekokmeeuw)over
eenafstand van250-500 men bijdewulp over eenafstandvan500 m.Wulp
engoudplevier blekeninvrijwel elkesituatiezeergevoelig.
4.4. Verstoring passerende vogels overdag
InNederlandisditaspectinhetwindparknabijOosterbierumonderzochtdoor
inde herfstvan 1984-1987(1984-1986bouwfase,1987half-operationelesituatie) en 1990 (operationele situatie) inhetwindpark zelf (tweetelposten) enop
dewaddendijk (kust,controlegebied) 'sochtendsvroegenindenamiddagde
aantallenovervliegendevogels(seizoentrekenslaaptrek)tetellen(voordetails
zieWinkelman I992d).
Bij de effectberekeningen (BACI-model, zie voor details model, toetsen en
interpretatie toetsresultaten Winkelman 1992d) is uitgegaan van het aantal
waargenomengroepenendegemiddeldegroepsgrootte pertelling.Opgrond
vande resultatenindeongestoorde situatiewerd inhet modeleenlokatie-en
datumeffect opgenomeneneencorrectietoegepastvoorwindinvloedenvoordat hetwindparkeffect zelfwerdberekend.
Indeoperationelesituatie(1990)werdinhetwindpark,vergelekenmetdekust,
voor meer soorten en soortgroepen een reductie van het aantal groepen
vastgestelddanbijstilstaandewindturbines (1987).Tussendetelposten inhet
windpark traden vooral verschillen op in de operationele situatie, waarbij de
reductie van het aantal groepen bij een afstand tussen de windturbines van
vijfmaalderotordiameter meestalgroterwasdanbijeenafstandvantienkeer
dezediameter. Bijstilstaandewindturbines bleek afhankelijkvandewindrichting het aantal groepen met maximaal 36%te zijnverminderd, bij eenopera-
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tioneelwindpark met maximaal67%.Degroepsgrootte kondaarbijzoweltoealsafnemen.
Eensignificanteffectwerdindeoperationelesituatievastgesteld bijwildeeend
('sochtends27-40%mindergroepenen50-67%toenamegemiddeldegroepsgrootte;'savonds28-41%mindergroepen,0-33%afnamegemiddeldegroepsgrootte), kievit ('s ochtends 4-35% minder groepen), watersnip ('s ochtends
6-31%mindergroepen),wulp ('sochtends52-62%mindergroepen;'savonds
50-67%mindergroepen),veldleeuwerik ('sochtends 11-26%mindergroepen,
toename gemiddelde groepsgrootte met 0-67%), piepers ('s ochtends toenamegemiddelde groepsgrootte met0-50%; 'savonds8-22%minder groepen),
lijsters(6-33%mindergroepen),spreeuw(afstandtussenwindturbinesvijfmaal
derotordiameter:'sochtends (seizoentrek) 40-52%mindergroepen,'savonds
(seizoentrek en slaaptrek) 57-63%; afstand tussen windturbines tienmaal de
rotordiameter: 'sochtends zoweltoenameaantalgroepen metmaximaal 10%
als afname met maximaal 14%, 's avonds toename met 44-62%), kneuen ('s
ochtends 17-30%minder groepen,geeneffect bijeenafstandvantienmaalde
rotordiameter tussen windturbines, afname gemiddelde groepsgrootte met
50-67%). Erwerd geen significant effect inde operationele situatie gevonden
voor vinkenen gorzen.Voor veelsoortenwerden ook bij stilstaande windturbines significanteverschillen gevonden.
Conclusie Gemiddeld genomen neemt het aantal langs trekkende groepen
vogels na de bouw van een windpark af. Het effect is het grootst in de
operationele situatie. Voor de gemiddelde groepsgrootte is het effect soms
negatief, soms positief. Bijeenafstandtussendewindturbinesvanvijfmaal de
rotordiameter ishetnegatieveeffectop hetaantalgroepen meestalgroter dan
bijeenafstandvantienkeerdezediameter. Deafstandtussendewindturbines
heeft over het algemeen geen invloed op de gemiddelde groepsgrootte. De
negatieve effecten uiten zich vooral in een meer mijden van het windpark
(reductie totale aantallen: minder groepen en kleinere groepsgrootte inwindpark) en ineen meer samenballen vande groepen vogels (grotere groepen).
AlsmeestgevoeligesoortenkwameninhetwindparknabijOosterbierumwilde
eend,watersnip,wulp, lijsters (mogelijk), piepers en spreeuwen (laatste twee
alleen bij een afstand tussen de windturbines van vijfmaal de rotordiameter)
naarvoren.Weiniggevoelig blekenkievit,veldleeuwerik (mogelijk), kwikstaarten, kneuen,piepersenspreeuwen (laatstetweealleen bij eenafstandtussen
dewindturbines vantienmaalderotordiameter).Vinkenengorzenbleken niet
gevoelig.
4.5. Aanvlieggedrag overdag
Dit aspect is voor middelgrote windturbines alleen in het windpark nabij
Oosterbierum onderzocht (Winkelman 1992c).Bijdit onderzoek isvoor negen
soortenensoortgroepen (eenden,grotevogels (ganzen,zwanen,roofvogels,
reigers,aalscholver), steltlopers,stormmeeuw, grote meeuwen (zilvermeeuw,
grote mantelmeeuw), kokmeeuw, duiven en kraaien, spreeuw en zangvogels
kleiner dan een spreeuw) tijdens regulieretrektellingen onderzocht welk aandeelvande vogels die binnen 100mvan eenwindturbine passeerden, zichtbaar op de windturbines reageerden (zowel een maat voor de hinder die de
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vogelsvandewindturbines ondervindenalsvoordematewaarindevogels in
staatzijnwindturbines teontwijken om eenaanvaringtevoorkomen).
Bij draaiende windturbines werd vaker gereageerd (bij een afstand van tien
keerde rotordiametertussendewindturbines in 11%vande gevallen,bij een
afstandvanvijfkeerderotordiameterin18%vandegevallen)danbijstilstaande
windturbines (2%, geen relatie met de afstand tussen de windturbines). Bij
kleinewindturbinesvondWinkelman (1984)ooksignificant minderreacties bij
stilstaandedanbijoperationele windturbines (gemiddeld 11%reacties binnen
100 m). Petersen & Nohr (1989) kwamen voor acht windparken met kleine
windturbines opgemiddeld 17%vanallevogelsdiebinnen 150mpasseerden.
In grote lijnen nam het aandeel reacties in het windpark nabij Oosterbierum
metdegroottevandevogeltoe.Datwasook bijeenaantalanderestudieshet
geval (overzicht inWinkelman 1992c).
De verschillen tussen draaiende en stilstaande windturbines kwamen in het
windpark nabij Oosterbierum zowel tot uiting indevlieghoogte ende afstand
waaropdewindturbines werdengepasseerd (waarverschil significant, passage bij draaiende windturbines op grotere afstand) als in het mijden van het
rotorvlak en de omgeving ervan (afstand tussen windturbines tien keer de
rotordiameter: bijallegroepen met uitzondering vaneendenengrotevogels;
afstand vijf keer de rotordiameter: alleen bij kokmeeuw en spreeuw). Met
uitzondering van grote vogels en stormmeeuw vertoonden alle soorten en
soortgroepen op korte afstand van de windturbines vaker een reactie dan
wanneer de afstand groter was. De meeste reacties deden zich voor op
rotorhoogtec.q.inenrondhetrotorvlak. Bijdraaiendewindturbineswasvaker
sprakevan een significant verschil dan bij stilstaande. Ook bij kleine windturbines deden zichde meeste reacties voor op rotorhoogte c.q. inen rond het
rotorvlak (Winkelman 1984). Inhetwindpark nabijOosterbierum haddewindrichting alleen bij draaiende windturbines soms een invloed op het aandeel
vogels dat eenreactievertoonde. Eeneenduidige lijnviel hierin echter niet te
ontdekken.Winkelman(1984)vondbijkleinewindturbinesdemeeste reacties
metzij-entegenwind.
Inhetwindpark nabij Oosterbierum werden ineenaparte studie het vliegpad
en het vlieggedrag van meer dan 2000 op de buitenste rij (seizoentrek:
oostelijkerij,slaaptrek:ookzuidelijkerij)draaiendewindturbinesaanvliegende
vogels of vogelgroepen (zes soorten c.q. soortgroepen: eenden, steltlopers,
meeuwen, overige grote vogels, spreeuw en kleine zangvogels) over een
afstand van minimaal 200-300 mvóór passage vande rijwindturbines nauwkeurigvastgelegd.
Ruim drie kwart van de reacties vond daarbij binnen 100 m afstand van de
buitenste rijwindturbines plaats (voorallegroepen40-49%vande reacties op
50-100 mafstand; binnen 50 maandeel sterk afhankelijk van soort of soortgroep,eendenmeestalreagerendopgroteafstand,kleinezangvogelsopkorte
afstand;ditgoldookvoordeafstandwaaropdewindturbinewerdgepasseerd).
Vogels die hetwindpark onder eenhoek naderden, blekenvakerte reageren
dan vogels die parallel aan de buitenste rij windturbines kwamen aanvliegen
(alleenmeeuwenseizoentrek geenverschil). Meeuwen (ook avondslaaptrek),
steltlopers, spreeuwen en kleine zangvogels die op rotorhoogte aanvlogen,
vertoondenvaker eenreactiedanvogels op andere hoogten.
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Ook hier was de invloed van de windrichting op het aandeel vogels dat een
reactievertoonde, nieteenduidig.
Vandegrotevogels (eenden,meeuwenendegroepoverigegrotevogels)die
buiten de 100 m reageerden, vlogen er minder het windpark in dan van de
vogelsdiebinnen100meenreactievertoonden.Ditgoldinminderemateook
voor kleinevogels (steltlopers, spreeuwen, kleinezangvogels).
De reactiesvan devogels betroffen zowel koerscorrecties in het horizontale
(echte trek 30% van alle waarnemingen, avondslaaptrek meeuwen 44%) en
verticale vlak (10%, 11%) als andere reacties: meer dan één passagepoging
(13%, 13%), het opsplitsen van groepen (12%, 22%), het kantelen van het
lichaam (21%, 38%),eenversneldevleugelslag (13%,14%) ofhetoverde kop
ofachterover slaan (1%, 0%).
Horizontale koerscorrecties waren in het algemeen geleidelijk (met (grote)
bocht omwindturbine ofwindpark vliegen, parallelaaneersterij windturbines
vliegen, rechtsomkeert maken). Het rechtsomkeert maken was daarbij het
meestinhetoogspringend (11%,4%).Bijechtetrekwerderbijmeewindvaker
rechtsomkeert gemaaktdanbijtegen-ofzijwind (geenverschilbijavondslaaptrekmeeuwen).Bijechtetrekvondendemeestekoerscorrectiesplaatsvoordat
de eerste rij windturbines was gepasseerd, bij avondslaaptrek van meeuwen
was dat juistvaker het geval na passagevan deze rij. Slechts in25%van de
gevallen keerdendevogels binnen het waarnemingsveld napassage naar de
oude koersterug. Eendenensteltlopersdedendatzelfs nooit.
Spreeuwenendegroepvanoverigegrotevogelsblekenvakervanvlieghoogte
teveranderendananderesoortenof soortgroepen. Dekoerscorrecties inhet
verticale vlak vonden meestal vóór passage van de eerste rij windturbines
plaats (bijavondslaaptrek meeuwenmindervaakdan bijechtetrek). Mee-, zijoftegenwind bleek geen rol te spelen bij het hoger of lager gaanvliegen.De
koerscorrecties leiddenslechtsin2%vanallereactiestot eenpassagevanhet
windpark door over de windturbine heen te vliegen. De rest passeerde het
windpark op windturbinehoogte.
Eendenpasseerdendeeerstewindturbinerijhetvaakstinéénkeer;zangvogels
hadden daar gemiddeld de meeste pogingen voor nodig. Individuele eenden
en meeuwen hadden meer pogingen nodig om deze rij te passeren dan
groepenvandezevogels.
Bij echte trek bleek meewind de passage in één keer te begunstigen, terwijl
zijwind deze negatief bleek te beïnvloeden. Bij de avondslaaptrek van meeuwenwasergeenverschil.
Steltlopers, meeuwen en kleine zangvogels bleken vaker kantelen van het
lichaam te vertonen dan eenden, de groep van overige grote vogels en
spreeuwen. Dewindrichting had op het wel of niet kantelen van het lichaam
geeninvloed.
Dereactiesvanmeeuwenopavondslaaptrekwarenoverhetalgemeenkalmer
danbijechtetrekvanmeeuwen.Ditzouopenigegewenningvanlokalevogels
aan hetwindpark kunnenwijzen.
Vanallewaarnemingen vanechtetrek bijdeeerste rijwindturbines vondener
14 (1,2%) in het rotorvlak plaats (3,5%van alle op rotorhoogte aanvliegende
vogels). Met uitzondering van een aalscholver vertoonden alle vogels (zes
soorten of soortgroepen) eenreactie.
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Allevlogentussen dedraaiende rotorbladen door. Daarbijwerd geen enkele
vogel geraakt. Twee kleine zangvogels werden na passage wel door het zog
naarbenedengeslagen, maar raaktedaarbij (net) niet hetaardoppervlak. Het
neerslaanvanvogelsdoor zogofvalwindenachterobstakels isindeliteratuur
verscheidene malenbeschreven (overzicht inWinkelman 1992c).
Vandezes meeuwen op avondslaaptrek die inhet rotorvlak werdenwaargenomen(2%vanaantalwaarnemingen,4%vandieoprotorhoogte),vertoonden
alleeen reactie.Tweevogels keerdenvóór passage terug,viervlogen tussen
dedraaiende rotorbladendoor. Grotevogelsblekenhetwindpark bij nadering
vakerte mijdenofvoortijdigteverlatendan kleinevogels.
Het aantalvogels dat binnen het rotorbereik vande eerste rijwindturbines is
gekomen, bleef ver achter bij het aantal dat op grond van het aantal op
rotorhoogte aanvliegende vogelswerd verwacht (echte trek 14in plaats van
64,avondslaaptrek6inplaatsvan27).Dezewaarnemingenwijzenopeenactief
uitwijkgedragvandevogels.
Winkelman (1992c) berekende voorts dat het aantal vogels dat volgens het
vliegpadonderzoekdetweederijwindturbinesnietpasseerde,indezelfdeorde
van grootte lag als de geconstateerde reductie van het aantal trekvogels ter
plekke als gevolg van de bouw van het windpark. Ook dit wijst erop dat de
vogels op betrekkelijk korte afstand van het windpark reageerden en dat dit
nietalophonderdenmetersvoordewindturbinesofnogverderweggebeurde.
Uit studies aan kleine en grote windturbines (overzicht inWinkelman 1992c)
blijkt dat de in het windpark nabij Oosterbierum vastgestelde reactietypen,
afwijkingeninvliegrichting nakoerscorrectie endegevondenaanduidingvoor
enigegewenning nietopzichzelf staan.Destudiesduidenereveneensopdat
slechtsweinigvogels het rotorvlak doorkruisen endatde meestevogels, met
uitzondering van ganzen en zwanen, pas op relatief korte afstand van de
windturbines reageren.
Conclusie Vogels die overdag tijdens lokale of echte trek windturbines passerendiever uit elkaar staan (tienkeerde rotordiameter), passen binnen100
m hun passage-afstand en eventueel hun vlieghoogte zodanig aan dat het
rotorvlak en de directe omgeving ervan zoveel mogelijk worden gemeden.
Wanneerdeafstandtussendewindturbines kleinis(vijf keerde rotordiameter)
vindt er nauwelijks aanpassing van de passage-afstand en de vlieghoogte
plaats. Dit leidt dan tot een groter aandeel vogels dat een reactie vertoont
binnen 100mvandewindturbine. Bijkleineafstandentussendewindturbines
wordt er echter verder dan 100 m juist vaker uitgeweken dan in de eerste
situatie.
Een kleine afstand tussen de windturbines in een cluster-opstelling geeft bij
overdag trekkende vogels dus meer verstoring (ontwijkgedrag) op afstand
(verder dan 100 m) en meer reacties dichtbij (minder dan 100 m) dan bij een
grote afstand tussen de windturbines. De vogels zullen dus bij een grote
afstandtussendewindturbines minderaanvliegproblemenhebbenenminder
energieverspillenaanhandelingendienietdirectietsmetdetrekzelftemaken
hebben.Uitenergetischoogpunt bekekenisditvoordelig. Dithoudt nietindat
bij een grote afstand tussen de windturbines meer gevaarlijke passages
optreden (meer aanvaringskansen) dan bij een kleine afstand daartussen. Bij
een grote afstand wordt het rotorvlak en directe omgeving namelijk meer
gemeden dan bij eenkleineafstand.
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4.6. Aanvlieggedrag 's nachts
De reacties van vogels die 's nachts (draaiende) windturbines naderen, is in
Nederland in1988bestudeerd inhetwindpark nabijOosterbierummet behulp
vaneenwarmtebeeldcamera(Winkelman 1992b).Intotaalwerdenindeherfst
van dat jaar tijdens de schemering en duisternis 51 reacties in en rond het
rotorvlak geregistreerd (2 eenden, 1 kievit, 2 meeuwen en 46 zangvogels).
Hiervan vlogen er 24 met meewind op de rotor af en 23 met tegenwind (4
onbekend). Eengelijkeverdeling over mee-entegenwind (20, respectievelijk
22)was ooktezienvoor de groepzangvogels afzonderlijk.
Evenalsoverdagkonden'snachtstweetypenreactieswordenonderscheiden:
(1) zonder enige aarzeling of wijziging in vliegpatroon op de windturbine
aanvliegenen(2)aanvliegenmeteenduidelijkgewijzigdvliegpatroon(versneldevleugelslag,kantelenlichaam, ingehouden vlucht), 's Nachtsbleek slechts
in43%vande gevallende vogels normaal op dewindturbines aante vliegen
(tegen 92%overdag). Vooral met tegenwind kwamen veel vogels fladderend
aanvliegen (87%, bij meewind 71%normaal; dit is verschillend met situatie
overdag: geenverschiltussen mee-entegenwind).
In 36%van de gevallen passeerden de op de draaiende rotor aanvliegende
vogels 's nachts het rotorvlak niet (niet verschillend van de situatie overdag,
en geen verschil tussen mee- en tegenwind). Als het rotorvlak wel werd
gepasseerd, vlogen de vogels paniekeriger dan wanneer het rotorvlak niet
werd gepasseerd. In twee gevallen passeerden vogels het rotorvlak zonder
zichtbare reactie inhetbeeldveldvande camera (beide met meewind). Beide
kerenbotstedevogeltegeneenrotorblad.Daarnaastwerden nogdriedirecte
botsingen met een rotorblad gezien (alle drie bijtegenwind en voorafgegaan
door hevigfladderen). Verder werden nog zes vogels die met meewind kwamen aanvliegen, na passage van het rotorvlak door het zog naar beneden
geslagen (50%dodelijk). Intotaal vond 's nachts in28%vande gevallen een
botsing (inclusief neerslaan door zog) plaats. In70%vande botsingen (20%
van hetaantalvogels inbeeldveld) overleefde devogelde botsing niet.
Uitgaandevanalletijdensde schemering enduisternis opde rotorenaanvliegendevogels,bleek22%eenreactietevertonen (tegenover8%overdag).Ook
op soort(groep)niveau was dit verschil meestal aanwezig. Intotaal kwam 5%
van alle loodrecht op de rotoren aanvliegende en het rotorvlak passerende
vogels metdewindturbine of hetzogachter de rotor inbotsing.
Hetaantal waargenomen passages inhet rotorvlak bleek vergeleken met het
verwachteaantal(opgrondvanhetberekendeaantalpassagesdoordegehele
buitenste rijwindturbines eneengelijkmatigeverdelingvandevogelsoverdie
rij) met 30%te zijn afgenomen. Het aantal vogels per 50 mwindpark zonder
rotoren bleek 46% hoger te liggen dan per 50 m windpark met rotoren. De
waargenomen aantallen boven en onder rotorhoogte namen echter niet toe.
Volgens berekening booggemiddeld24%vandeminofmeerloodrecht opde
rotoraanvliegendevogelsbuitenhetbeeldveldvandecamera(> 24mafstand
van het middelpunt vande rotor) iets af om zonder verdere confrontatie met
dedraaiende rotortussendewindturbines door tevliegen.
Conclusie Er zijn geen aanwijzingen dat devogels windparken 's nachts op
grote afstand mijden. Een kwart van de vogels die min of meer recht op de
rotoren aanvliegen, blijkt de draaiende rotor te ontwijken door tussen de
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windturbines door tevliegen. Debotsingskans van recht op de rotor aanvliegendeenhetrotorvlakpasserendevogelsisklein(5%),zodatbijnietalteslecht
zicht ooktijdens de beteretreknachten geenaltegrote aantallen slachtoffers
verwacht behoeventeworden.
'sNachts bleekbinnen20mafstandvanhet middelpunt vanderotor43%van
devogels zonder verandering in hetvliegpatroon opdedraaiende rotor af te
vliegen. Overdag was dat 92%. 's Nachts kwam met meewind 29% met
versnelde vleugelslag aanvliegen, bij tegenwind 87% (overdag geen verschil
tussen mee-entegenwind). Overdag keerde 15%terug, steedszonder zichtbare paniek ('s nachts 36%,maarverschil nietsignificant). Deoverige vogels
passeerden,veelal sterkfladderend enmet kantelend lichaam, het rotorvlak.
4.7. Aanwijzingen voor een verantwoorde plaatsing
Uit het onderzoek in het windpark nabij Oosterbierum (Winkelman 1992c) is
gebleken dat een aanzienlijk deel van de vogels die overdag een windpark
naderen, het park niet binnenvliegt of, wanneer dit wel het geval is,dit weer
snelverlaat. Bijdevolgende rijwindturbines lijkt hetzelfdeoptetreden (groot
deelrijnietpasserenofernahetwindparkalsnogverlaten).Vanuitdit oogpunt
is een lijnopstelling in de richting van de belangrijkste trekrichting de meest
verantwoorde configuratie. Het obstakeldat moet wordengepasseerd,isdan
immers slechts één windturbine breed. Bij een lijnopstelling dwars op de
hoofdtrekrichting en bij een cluster-opstelling is dat aantal aanzienlijk meer.
Wanneerdevogelsechter hetwindparkgebied invele richtingendoorkruisen,
isdaarentegen juist eencluster-opstelling te prefereren boven eenlijnopstelling.
Uit hetverstoringsonderzoek in het windpark nabij Urk (Winkelman 1989), in
hetwindpark nabij Oosterbierum (Winkelman 1992c) en inwindparken in het
buitenland (voor overzicht zieWinkelman 1992c) isgeblekendat pleisterende
vogelsdebuitenste rijwindturbinesvaneenwindparktot eenafstandvan500
m kunnen mijden (afstand en matewaarin verstoring optreedt soortafhankelijk). In het windpark nabij Oosterbierum (drie rijen van zes windturbines,
afstand vijf en tien keer de rotordiameter) was dit een gebied van 315 ha.
Wanneer de 18windturbines in een lijnopstelling zouden zijn geplaatst, dan
zou het verstoorde gebied een oppervlakte van 370 ha hebben beslaan.
Zoudendewindturbinesalleopeenafstandvantienkeerderotordiameter zijn
geplaatst,danzoudeoppervlaktevanhetverstoordegebiedinbeidegevallen
uiteraardgroter zijngeweest.Vanuitverstoringsoogpunt iseencluster-opstellingduste prefereren boven eenlijnopstelling.
Ookvanuithetslachtofferaspect iseencluster-opstellingmogelijkteprefereren
boveneenlijnopstelling (Winkelman 1992c).Bijdelijnopstelling nabijUrkwas
het aantal aanvaringsslachtoffers namelijk gelijk verdeeld over het windpark
(Winkelman 1989),terwijl inde cluster-opstelling nabijOosterbierum het erop
leek dat de middelste windturbines wat minder slachtoffers hadden gevergd
(Winkelman 1992c). In het windpark nabij de Kreekraksluizen werd bij de
noordelijkevandevijf inlijnopgesteldewindturbines bijde meest noordelijke
windturbine meer vogelslachtoffers gevonden dan bij elk van de overige
windturbines (Musterseral.1991).
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De onderlinge afstand tussen windturbines speelt niet alleen een rol bij de
oppervlaktevanhetverstoorde gebied,maar heeftook invloedop het gedrag
vanpasserendevogels. Uit hetonderzoek inhetwindpark nabij Oosterbierum
(Winkelman 1992c, 1992d) isgebleken dat bijvogels die op meer dan 100m
afstand van het windpark passeren, de mate van verstoring bij een hoge
windturbinedichtheid (afstandtussen dewindturbinesvijf keerde rotordiameter) groter isdan bij eenlagedichtheid (tien keerde rotordiameter). Hetzelfde
geldttenaanzienvan hetaantal reacties bijvogelsdie binnen 100m afstand
vandewindturbines passeren.Vogelshebbenbijeengroteonderlingeafstand
tussen de windturbines dus minder aanvliegproblemen dan bij een kleine
afstand tussen de windturbines. Vanuit energetisch oogpunt isdit voordelig,
omdatdevogelsminder energiebestedenaanhandelingendienietdirect met
detrek zelfte makenhebben.
Overigensbetekentdit nietdatbijeenlagewindturbinedichtheid meergevaarlijkepassages (meeraanvaringskansen) optreden.Bijeenlagedichtheidwordt
hetrotorvlak endedirecteomgeving namelijk meergemedendanbijeenhoge
dichtheid hetgeval is (Winkelman 1992c).
Conclusie Het effect van de configuratie van een beoogd windpark op de
avifauna ter plekke hangt sterk afvandefuncties van het gebied voor vogels
(broedgebied,pleisterplaats,doortrekgebied) envande soortensamenstelling
vandevogelwereld. Indien erweinigvogels in het gebied pleisteren, maar er
inhetvoor- of najaar welveelvogels doortrekken,dan heeft een lijnopstelling
evenwijdig aan de hoofdtrekrichting de voorkeur. Indien er sprake is van
verschillende belangrijke trekrichtingen (bijvoorbeeld een gebied met veel
echtetrekenveelslaap-ofgetijdetrek),danheefteenopenclusterdevoorkeur.
Indieneengebiedvooralvoor pleisterende vogelsvan belangis,enerweinig
trekbewegingen voorkomen, dan zou de voorkeur moeten uitgaan naar een
dichte cluster. Indien eengebiedvoor beidevanbelang is,danzou eenopen
clusterdevoorkeurmoetenhebben,tenzijmenaanhetverstoringsaspect meer
waarde hecht dan aan het slachtofferaspect of de verstoring van langs trekkendevogels.Ditlaatzichschematischalsvolgt samenvatten (- = ongunstig,
0 = minder ongunstig,Winkelman 1992c):
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5. GEBRUIK VAN POTENTIËLE LOKATIES DOOR VOGELS
5.1. Broedvogels
Emma- en Eemspolder Er zijn geen integrale broedvogeltellingen uit de
Emma-enEemspolder bekend.Deinventarisatiediein1990doorKoks(1991)
ineentelvakvanbijna200hatennoordenvanUithuizenisverricht,geeftechter
vermoedelijk eengoede indicatievan het soortenspectrum ende vogeldichtheiddie inde Emma-en Eemspolder zijnteverwachten. Indattelvak werden
toenterritoriavastgesteldvangelekwikstaart (33),veldleeuwerik (26),graspieper (21),scholekster (20),wilde eend (11),kievit (8),fazant (8),kleine karekiet
(7),witte kwikstaart (4),bergeend (3),rietgors (2-3),patrijs (2),waterhoen (2),
bosrietzanger (2) ensoortendiegebondenzijnaangebouwen enbosjes(43).
Desamenstellingvande broedvogelbevolking vandittelvak komt goed overeenmet 15anderetelvakken die in1990inNoord-Groningen zijngeïnventariseerd (Koks 1991,vgl.ook Van Scharenburgefal.1990voor eenanalysevan
telvakkeninNoord-Groningen in1989).Het isteverwachtendatdestandvan
de patrijs in de Emma- en Eemspolder iets hoger zal zijn dan gemiddeld in
Noord-Groningen door de nabijheid van de Eemshaven. Dit laatste gebied
staatbekendalseenvandebestepatrijzegebiedenvanGroningen (B.J.Koks).
Boekema ef al. (1983) noemen voor de beide polders, in het bijzonder de
Emmapolder, verder nog met name slobeend (akkerbouwgebied langs de
kust), kuifeend, kwartelkoning en grauwe gors als regelmatige broedvogels.
Vos ef al. (1982) noemen de laatste soort een indicatorsoort voor het open
bouwland langs de noordkust van Groningen. Overigens isdeze soort in de
loopvandejarentachtigalsbroedvogeluitdeprovincieGroningenverdwenen
(VanScharenburgefal.1990).Ook hetbroedenvandekwartelkoning behoort
nutot hetverleden (B.J.Koks),aliseenincidenteel broedgeval nietgeheel uit
te sluiten (K. Koffijberg). Door de liggingvande Emma-en Eemspolder nabij
de Waddenzee broeden erjaarlijks bovendien veletientallen paren kluten in
beide polders (bijlage 1).In1987-1991varieerde hetaantalinde Emmapolder
tussen de 29 (1988) en 94 (1987) paren. Voor de Eemspolder varieerde de
stand in1987-1991van0 (1989)tot 26 (1988) paren.De broedvogelbevolking
vanhetakkerbouwgebiedvanNoord-Groningenwijktdoorzijnsoortenrijkdom
en grotere dichtheid aan territoria gunstig af bij die van het Oldambt en
Zuidoost-Groningen,tweeandereakkerbouwgebieden die in 1989zijn onderzocht (VanScharenburg etal.1990). Ditisook hetgevalalsdesoortendie in
Noord-Groningen als gevolg van de nabijheid van de Waddenzee broeden,
buiten beschouwing wordengelaten.
In het buitendijkse gebied tegenover de Emmapolder broedt slechts een
beperkt aantalvogels. Het grootste deel bestaat uit laaggelegen landaanwinningsvakken, die vrijwel dagelijks onder water lopen. Alleen in het westen
bevinden zich tegen de zeedijk wat hogere landaanwinningsvakken (een
uitloper van de hoge landaanwinningswerken die zich voor de westelijker
gelegen polders uitstrekken), waarop geregeld wordt gebroed. In 1983 werd
op hetwat hogerebuitendijkse stukvoordeEmmapolder (18ha) het broeden
vastgesteld ofvermoedvanbergeend (1territorium,broedennietzeker),wilde
eend (4),scholekster (27),tureluur (5), kluut (12), kokmeeuw (25),visdief (3)
engraspieper (3) (VanScharenburg 1985).Ditisdehelftvanhetaantalsoorten
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dat inhetgehele buitendijkse gebied langsde noordkust vanGroningenwerd
vastgesteld.DeachtsoortendieinhetbuitendijksegebiedvandeEmmapolder
ontbraken,maareldersopdekwelderwelalsbroedvogel werdenvastgesteld,
betreffen kievit, grutto, noordse stern,veldleeuwerik, gele enwitte kwikstaart,
rietgors en kneu. Het ontbreken van deze soorten ter hoogte van de Emmapolder kan samenhangen met de kleine oppervlakte aan hogere landaanwinningswerkenter plekke. Deontbrekende soorten hadden hiernamelijk vande
16 soorten (met uitzondering van de graspieper), berekend over het gehele
buitendijkse gebied, de laagste dichtheden. De dichtheid van de aanwezige
acht soorten in het buitendijkse gebied van de Emmapolder was echter,
vergeleken met de rest van het buitendijkse gebied, over het algemeeneveneens aan de lage kant. Door de geringe oppervlakte van de wat hogere
landaanwinningswerken langs de Emmapolder zijn met name soorten die
gemakkelijk vanbroedplaats switchen,zoals meeuwenensterns, nietjaarlijks
als broedvogel aanwezig.Zo broedden in 1991inhet buitendijkse gebiedvan
de Emmapolder I6 kokmeeuwen, 4visdieven en 2 noordse sterns, nadat de
soortenergedurendedeviervoorafgaandejarenalsbroedvogelafwezigwaren
geweest (bijlage 1).Het aantal kluten varieerde indejaren 1987-1991tussen
0(1991) en5(1989) paren.
Eemshaven Over de broedvogelbevolking van de Eemshaven zijn weinig
gedetailleerde gegevens gepubliceerd. Met name voor de algemeen in de
provincie broedende soorten is het voorkomen vaak globaal weergegeven
(bijvoorbeeld Boekemaetal. 1983) of met eenvrij grove aanduiding in kaartvorm gepresenteerd (bijvoorbeeld Teixeira 1979,SOVON 1987).
UitBoekemaetal.(1983)blijktdatverscheidenepioniersoortenzichindejaren
zeventigopde kalezandvlakten hebbengevestigd,kort nadat hetgebied met
zandwasopgespoten.Zohebbenerindieperiodegedurendeeenaantaljaren
verscheidene paren strandplevieren (1978 ten minste acht) en dwergsterns
(1975-1976 enkele, 1978vier paren) gebroed. Kluut, visdief en noordse stern
waren indietijd elkzelfs metenkeletientallen parenalsbroedvogelaanwezig,
terwijldekokmeeuwermetveletientallentoteenpaarhonderdparenbroedde.
Ook de zilvermeeuw vestigde zich in die tijd als broedvogel in het gebied.
Doordat hetterreinbegroeid raakte,namendesoortenmeteenvoorkeurvoor
eenkalebodem ofeenijlevegetatielaterweeraf(kluut,visdief, noordsestern)
of verdwenen zelfs geheel van het toneel (strandplevier, dwergstern). Uit de
jaarlijkseinventarisatiesvandeaantallenindeprovincieGroningen broedende
kluten, plevieren, meeuwen en sterns die sinds 1987worden verricht (bijlage
1), blijkt dat in 1987-1991 het aantal kluten van 5 (1987) tot 24 (1989) paren
varieerde, het aantal bontbekplevieren van 3 (1990) tot 5 (1988) paren, het
aantal paren kokmeeuwen van0 (1990) tot 12 (1991, in 1987 echter nog 239
paren) en het aantal noordse sternsvan6 (1991) tot 23 (1988) paren.In 1987
heeft de zilvermeeuw ervoor het laatst gebroed (27 paren). In 1989 broedde
er nog eenmaal een paarvisdieven.
Boekemaeral.(1983) noemen naastdegraspieper verder met name nogfuut
enbergeendalsbroedvogelvanhetoostelijkedeelvanhet Eemshaventerrein
envermeldendatdevelduil ersinds 1976met enkeleparen broedt.Thanszijn
deze soorten als broedvogel door detoegenomen begroeiing en bebouwing
vande Eemshavenweerverdwenen (VandenBrink eral. 1992,K. Koffijberg).
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Inhet Eemshavengebiedbroedenvolgens B.J. Koksthans metzekerheid ook
torenvalk, bruine kiekendief, porseleinhoen (onregelmatig), en sinds kort
blauwborst enbuidelmees (vermoedelijk).
Haven-enindustriegebied Delfzijl Volgens dejaarlijkse inventarisatievan het
aantal kluten, meeuwen en sterns in de provincie Groningen hebben er in
1987-1991 op het haventerrein van Delfzijl 0 (1989, 1990) tot 6 paren (1987)
kluten gebroed, 4 (1989, 1991) tot 6 paren (1987) bontbekplevieren, 0 (1989,
1990) tot 2 paren (1987) strandplevieren, 0 (1991) tot 4 paren (1989) zilvermeeuwen (Boekema er al. 1983 vermelden zelfs 10-15 paren in 1978), 0
(1988-1990) tot 5paren (1991) noordse sterns en0 (1989, 1990) tot 4 paren
(1987) visdieven (bijlage 1). Direct achter de zeedijk op het aangrenzende
industrieterrein zijn in 1987-1991 als broedvogel vastgesteld: kluut (6-101
paren), kleine plevier (0-2 paren), bontbekplevier (1-5 paren), kokmeeuw
(1086-1781 paren, toenemend), zilvermeeuw (72-160 paren, terwille van de
broedgelegenheidvandevisdiefwordt hetbroedendoor middelvanhetrapen
vandeeierentegengegaan), kleinemantelmeeuw (1-6paren) envisdief (50-97
paren,toenemend). Het isteverwachten datdezevogelsgeregeld hetzeehavenkanaal zullen passerenalszij gaanfoerageren.
De broedvogelbevolking van het aangrenzende agrarische gebied vertoont,
gezien de landschappelijke, geomorfologische en waterhuishoudkundige
overeenkomsten,waarschijnlijk eengrote gelijkenis met dievan het Oldambt
(zieVanScharenburgetal.1990).Boekemaetal.(1983) karakteriserenhetals
tamelijksoortenarm,omdathetgrotendeelsuitgoedonderhouden cultuurland
bestaat.
5.2. Pleisterende vogels
Debeoogdewindparklokaties liggenaande randvandeWaddenzee (EmmaenEemspolder, Eemshaven) enhetEems-Dollardestuarium (haven-enindustriegebied Delfzijl). ZoweldeWaddenzee als het Eems-Dollard estuarium zijn
belangrijke foerageer- en rustgebieden voor grote aantallen eenden, steltlopersenmeeuwen(Smit &Wolff 1981, Boekemaeral.1983,Meeuwsen &Van
Scharenburg1988).Metnamerondhoogwater,wanneerdewadplatenwaarop
de vogels foerageren, onbereikbaar zijn geworden, concentreren de vogels
zich op binnen- en buitendijkse gronden op zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen.
Overhetvoorkomenvanwatervogels(zeeduikers,futen,aalscholvers,eenden,
ganzen,zwanen,reigers,rallen,bleshoenders,steltlopers,meeuwenensterns)
in de drie potentiële windparkgebieden zijn vrij veel kwantitatieve gegevens
voorhanden, doordat de drie gebieden onder andere in het kader van de
langlopende internationale watervogeltellingen, ganzen- en zwanentellingen
ensteltlopertellingen van het International Waterfowl andWetlands Research
Bureau (IWRB) geregeld door deWadvogelwerkgroep Groningen zijngeteld.
Voor deze rapportage zijnallegegevens uit 1982-1992 aanwezig indegegevensbestandenvanhetBiogeografisch Informatiecentrum (BIC)vanhetInformatie- en Kenniscentrum Natuur, Bos, Landschap enFauna (IKC-NBLF) van
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van het IBN-DLO,
Arnhem,voor zover nog niet verwerkt door het IKC-NBLF, envandeWadvogelwerkgroep Groningen geraadpleegd. De gegevens zijn aangevuld met
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gegevensuitdeliteratuurendoordeDienstGroenvandeprovincie Groningen
enlokale ornithologen verstrekte informatie.
Deaantalsgegevenszijnindediversebestandenvrijwelsteedsperdeelgebied
(Emmapolder, nauwelijks gegevens over de Eemspolder) of combinatie van
gebieden (Eemshaven-Delfzijl, Delfzijl-Oterdum c.q. Punt van Reide) ingevoerd. Ook is nimmer onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitendijkse
gebieden. Evenminzijngegevensoverdeactiviteit vandevogels(foerageren,
rusten of slapen) indeze bestanden opgenomen. De gegevens hierover zijn
ontleend aan Meeuwsen & Van Scharenburg (1988), aan gesprekken met
personendiedetelgegevens hebbenverzameld,algemene ervaringsfeitenen
aantweebezoekenaandeterreinentijdenshoogwater (13oktober,fraairustig
herfstweer, zwakke noordoostenwind; 24 november, helder met krachtige
zuidwestenwind).
Doordatdedrie soortentellingenelkaargedeeltelijkoverlappen,zijnerbinnen
een kalendermaand tussen desoorten somsverschillen indeaantallentellingenwaarop de gemiddelde waarden met bijbehorende standaardafwijkingen
zijn berekend (bijlage2-5).
Indeperiode 1982-1992kwamendriestrengewintersvoor (1982,1985,1987).
In1987zijnechter inalledriegebiedenalleendeganzenenzwanengeteld.In
strengewinterswijkendeaantallenvandemeestesoortenwatervogels langs
de kust van Groningen significant af van die invorstvrije winters (Van 't Hoff
1990d). Vanwege het kleine aantal strenge winters waarover in 1982-1992
gegevens beschikbaar zijn, alsmede het feit dat inde maand met de meeste
gegevens (januari) inalledriegebiedenindezelfdejarenisgeteld,isinbijlage
2-5 voor iedere soort toch alleen het maandelijkse gemiddelde met de bijbehorende standaardafwijking over allejarentezamengegeven.
Over het voorkomen van landvogels in de potentiële windparkgebieden zijn
alleenkwantitatieve gegevensvoorhandenvanroofvogels enuilen(Dirksenet
al. 1981,Van Dijk er al. 1988,zie ook Van 't Hoff 1989a).Voor de noordkust
van Groningen als geheel beschikken wij ook over gegevens van enkele
typische aan de kust gebonden soorten als strandleeuwerik, sneeuwgors en
frater (Van't Hoff 1990c).
Emma- en Eemspolder De twee polders vervullen, met de aangrenzende
kwelder en landaanwinningsvakken, een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor bergeenden,zwemeendenensteltlopers (bijlage2).Vande
tweepoldersisdeEmmapolder methetaangrenzendebuitendijksegebiedhet
belangrijkste. De wilde eend is van augustus tot en met januari (grootste
aantallen aanwezig) geregeld met vele duizenden vogels (maximum 8080 in
januari 1988) present. Bergeenden pleisteren er van september tot en met
januari geregeld met meer dan 1000-2000vogels (maximum 2651 in oktober
1989). Smienten (september en maart, maximum 724 in maart 1984), wintertalingen(september-oktober,maximum334inseptember 1990)enpijlstaarten
(september-maart, maximum482innovember 1987)doendatmet honderden
vogels. Voor de pijlstaart is het buitendijkse gebied ten noordwesten van de
Emmapolder ook vanbelang als slaapplaats (Meeuwsen &Van Scharenburg
1988). Voor de andere soorten liggen de aantallen beduidend lager, met
uitzondering van de eidereend (maximum 457 in mei 1991).Ook vanzeeduikers,futen,aalscholver (uitzondering 163vogels inseptember 1991), blauwe
reiger, waterhoen en meerkoet worden slechts (zeer) kleine aantallen gezien.
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De blauwe reiger bereikt in het Emma- en Eemspoldergebied zijn grootste
aantallenindeherfst, metalstopmaandnovember (Van't Hoff 1989b:november 1976-1981, gemiddeld 20,maximum74).
Ook verscheidene ganzesoorten zijn geregeld met honderden tot een paar
duizend vogelsaanwezig (rietgans: maximum 1837infebruari 1987,kolgans:
maximum293 inmaart 1982,grauwe gans: maximum930 innovember 1990,
brandgans: maximum 1576infebruari 1987,rotgans:maximum 1930inmaart
1982). De overige ganzesoorten die in het gebiedzijn waargenomen, komen
niet of alleen incidenteel (kleine rietgans: maximum 191 in november 1987)
boven de 100vogels uit. Buiten de reguliere tellingen zijn van de brandgans
aantallentot3000vogelsvastgesteld(K.Koffijberg),vanderietgansregelmatig
aantallenvan zo'n 2500vogels, incidenteel zelfsvan 5000 stuks (C.W.M,van
Scharenburg). Het merendeel van de rietganzen die hier worden gezien,
betreffentoendrarietganzen.Tochwordenookhiersomshonderdentaigarietganzen gezien (C.W.M, van Scharenburg). Alle ganzesoorten benutten de
poldersalsfoerageergebied:grauwegansenrietgans innajaaropaardappelen bietenresten, rot- en brandgans op grasland en wintergraan (B.J. Koks).
Rot- en brandgans maken beide ook geregeld van de buitendijkse gebieden
gebruik.
Kleinezwanenzijntijdensdezetellingenslechtsincidenteelwaargenomen,met
een maximumaantal van 100 vogels. Op 1 november 1992 zaten er echter
250-270opbietenrestenindeEmmapolder (B.J.Koks).Incidenteelkunnenalle
kleine zwanen (2000) van de noordkust van Groningen in de Emmapolder
vertoeven (B.J.Koks).
Op het aangrenzende buitendijkse gebied bevindt zich een slaapplaats van
enkele honderden brandganzen (Meeuwsen & Van Scharenburg 1988), incidenteel oplopend tot 3000 vogels (K. Koffijberg). Eendeel vande ganzen en
zwanen die inde Emmapolder en omringende polders foerageren, slaapt in
het Eemshavengebied (B.J. Koks, zie ook Meeuwsen & Van Scharenburg
1988).Alsde plas inhet oostelijke deelvanhet Eemshaventerreindichtvriest,
slapenalle kleinezwanen op hetwad ende kwelder (K. Koffijberg).
Inhetgebiedpleisterenrond hoogwater geregeldmeerdan20000steltlopers
in ten minste 16 soorten. De talrijkste soort is de scholekster, waarvan in
augustustot enmetmaartgeregeld5000-10000vogelsaanwezigzijn, metnu
endaneen uitschieter tot bovende 10000 (maximum 18045 injanuari 1986).
Van de bonte strandloper zijn geregeld vele duizenden vogels aanwezig
(september-mei, maximum 8782 inmei 1991),vandewulp enkele duizenden
vogels (augustus-maart, maximum 7523 in oktober 1989). Van zilverplevier
(meienaugustus-september, maximum 1978in mei 1992), rossegrutto (mei,
augustus, maximum 1221inaugustus 1985) entureluur (maart-mei enaugustus-oktober, maximum 2026 inaugustus 1985) pleisterengeregeld 1000-2000
vogels. Voor de rosse grutto is de kwelder van de Emmapolder ook van
betekenis als slaapplaats (Meeuwsen & Van Scharenburg 1988). Van kluut
(mei-oktober, maximum 734inoktober 1983),bontbekplevier (mei,augustusseptember, maximum 1585 in mei 1985), kievit (maart, september-oktober,
maximum 246 in september 1991), kanoetstrandloper (mei, maximum 290 in
mei 1985),groenpootruiter (mei,augustus-september, maximum 1024inmei
1987)ensteenloper (mei,maximum460inmei 1991)wordengeregeld enkele
honderdenvogels geteld.Vandegoudplevierworden eveneensaantallenvan
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enkelehonderdenvogelsopgegeven(augustus-maart,maximum365injanuari 1988). In oktober en november 1992 telden wij in dit gebied echter 1100
respectievelijk 1875vogels;hetisechternietonmogelijk datdezesoorttijdens
de normale hoogwatertellingen door de gebruikte inventarisatiemethode (alleen het buitendijkse gebied eneen zichtbare strook binnendijks land: Van 't
Hoff 1989a) wordt onderschat. Deoverige soorten komen slechts incidenteel
bovende 100vogels uit (zwarte ruiter: 106inmei 1982).
De steltlopers overtijen, als zij buitendijks niet terecht kunnen, op de dijk of
binnendijks (bij hoge vloeden tot 1-2 km landinwaarts, wulpen zelfs nog wel
verder). Wulpen worden dan nog vaak foeragerend op graslandpercelen
gezien (C.W.M,vanScharenburg). Eendeelvandevogels vliegt ookwel naar
deveelbredereenhogerekwelderdietenwestenvanhetgebiedligt.Ditlaatste
isook hetgeval bijhoge hoogwaterstanden 's nachts;alleen bij hardeaanlandige wind wordt er 's nachts ook uitgeweken naar de Emma- en Eemspolder
(B.J. Koks).
Rosse grutto's, wulpen en regenwulpen vliegen in de periode april-mei vaak
van slaapplaatsen op de kwelder naar foerageergebieden in het binnenland
(B.J. Koks).
Opgrondvandetweeveldbezoekendiewijaanhetgebied brachten,lijkt het
erop dat de vogels die bij laagwater buitendijks foerageren, overdag bij
voorkeur in de eerste halve kilometer van de Emmapolder overtijen. Dit in
tegenstelling tot de vogels die ook met laagwater binnendijks foerageren
(bijvoorbeeldkievit,eengrootdeelvandegoudplevieren).Dezezijnook buiten
deeerste halve kilometer ingrote aantallentevinden. Hetzelfde geldt voor bij
laagwater binnendijksfoeragerende ganzen,eendenenmeeuwen.
Uit deze gegevens blijkt dat vanveel steltlopers de grootste aantallen tijdens
de voor- en najaarstrek aanwezig zijn. Alleen scholekster, bonte strandloper,
wulpengoudplevierpleisteren'swintersinvergelijkbareaantalleninhetgebied
als in het voor- of najaar, de laatste soort echter alleen in zachte winters
(Boekemaeral. 1983).Volgens deze bron zijn de aantallen goudplevieren in
hetvoorjaar langsdenoordkustvanGroningengroterdaninhetnajaar. Kluut,
kemphaan en zwarte ruiter vertonen als typische zomervogels de grootste
aantallen inhetvoorjaar ende zomer.
Van de vijf algemeen in het gebied voorkomende meeuwesoorten komt de
kokmeeuw geregeld met enkele duizenden voor (augustus-november, maximum4673inseptember 1991),destormmeeuw(september-januari, maximum
2387 inseptember 1991) endezilvermeeuw (oktober-januari, maximum3164
injanuari 1990) met 1000-2000vogels.Kleineengrotemantelmeeuw kwamen
inde periode 1982-1992tijdens detellingen niet boven de 20vogels uit.Van
de beide sternesoorten die in de zomermaanden geregeld werden gezien,
blevendeaantallen (ver) onderde 100vogels (visdief: maximum75inseptember 1983,noordse stern:maximum 16injuni 1991).
Het wijdse, open landschap van de Emma- en Eemspolder herbergt blijkens
het onderzoek dat in 1978/1979 tot en met 1983/1984 is verricht naar de
winterverspreiding van roofvogels en (veld)uilen in de provincie Groningen
(Dirksen ef al. 1981,Van Dijk er al. 1988), in de periode december-februari
geregeldenkeleblauwekiekendieven,buizerds,ruigpootbuizerds,torenvalken
envelduilen.Ook smellekensworden zo nuendanwaargenomen.Deslechtvalkwerdtijdens het onderzoek slechts sporadisch indetwee poldersgezien.
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Sedert kort is de soort echter een regelmatige wintervogel (K. Koffijberg).
Tijdensdetellingen in 1978-1984werd eenmaal eenkerkuilwaargenomen.
In de herfst (eigen gegevens oktober-november 1992) zijn er van de vijf
algemene soortenvergelijkbare aantallenvogelsaanwezig als indewinter. In
augustus-september bedraagt de roofvogelstand gemeten naar de situatie
langsde noordkust tussende Lauwersmeerdijk ende Eemshavengemiddeld
ongeveeréénroofvogel perkmzeedijk (dijklengteEmmapolder ongeveer12,5
km). Dit is ongeveer twee keer zo hoog als inde winter. Delaagste waarden
(0,2vogels per km zeedijk) worden langs de noordkust in mei bereikt (Van 't
Hoff 1989a).Voordetorenvalkligthetmaximumindenazomer(augustus,voor
deEmmapolder wordt dit bevestigddoor Boekemaetal.1983:25inaugustus
1977),voor deoverigevieralgemene soorten indeherfst enwinter. Desterke
stijgingvanhetaantalroofvogels indezomermaanden hangtnauwsamenmet
het plotseling beschikbaar komen van prooidieren (veldmuis) door de oogst
vanzomer- enwintergranen (B.J.Koks).
Naast water- en roofvogels zijn strandleeuwerik, sneeuwgors en frater in de
herfst en winter karakteristieke vogels van de Groninger kust. Deze soorten
foeragerenzowelopdehogekwelderofnabijdezeedijkinde aanspoelselgordel als binnendijks op akkers en ruderale terreinen. De drie soorten zijn
daardoor tijdens de hoogwatertellingen van oktober 1976 - mei 1981 en in
januari 1977-1988steeds meegeteld (Van't Hoff 1990c).Vanalledrie soorten
komen de grootste aantallen langs de noordkust voor (strandleeuwerik: topmaand februari, gemiddeld aantal 50, maximum 96, grootste aantal 308 in
januari 1986; sneeuwgors: topmaand januari, gemiddeld 407, maximum (tevens grootstewinteraantal) 1333injanuari 1977;frater:topmaand november,
gemiddeld 609, maximum 1380, grootste aantal ruim 1500 in januari 1986).
LangsdeEems-Dollardzijndeaantallenaanzienlijkkleiner.Bijalledriesoorten
kunnen deaantallenvanjaar tot jaar groteverschillen vertonen.Volgens B.J.
Koks kunnen met name in november-december in de Emmapolder soms
tientallenstrandleeuweriken,sneeuw-enook ijsgorzentussende oogstresten
worden gezien. In de wintermaanden kunnen in de Emmapolder soms ook
grote aantallen veldleeuweriken verblijven. Boekema eral. (1983) vermelden
dat er in december 1971 honderden vogels van deze soort in deze polder
verbleven.
In het geboomte aan de uiterste oostpunt van de Emmapolder bevindt zich
eenslaapplaatsvanenkeletientallen kauwen (Meeuwsen&Van Scharenburg
1988).
Eemshaven OpdeplaatsvandeEemshavenlagvroegerdehogekweldervan
deOostpolder. Doordeaanlegvanhethaven-enindustrieterrein ishetgebied
geheelvan karakterveranderd.Dit heeft grote gevolgen gehad voor de plaatselijkeavifauna.VoordatdeEemshavenwerdaangelegd,deed hetgebiedals
hoogwatervluchtplaats voor watervogels (Sikkema 1970) over het algemeen
niet onder voor dejuisttenwestenvande Eemshaven gelegen Emmapolder
thans. Wel was er op soortniveau soms een verschil (Oostpolderkwelder
bijvoorbeeld grotereaantallen smienten,tureluurs envisdieven, Emmapolder
grotereaantallenbontbek- engoudplevieren,wulpen,rossegrutto's, scholekstersenmeeuwen).Deaantallenwatervogelsdietegenwoordiggebruikmaken
vanhet Eemshavengebied,zijnbeduidend kleinerdanvoor deaanlegvanhet
haven- en industrieterrein. Dit geldt met name voor de typische wadvogels
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(Boekemaefal. 1983). Indezomer en herfst pleisteren erthans bijvoorbeeld
83% minder eenden dan voorheen, 91%minder steltlopers en 62% minder
meeuwen ensterns (gebaseerd op maximumaantallen per soort indemaanden juli-november 1969 en 1981-1990, zie Boekema 1991). Slechts enkele
eendesoorten (pijlstaart en wintertaling, zie Boekema 1991) en een aantal
soortendieeenvoorkeur hebbenvoor diepwater (zeeduikers,futen,duikeenden, zaagbekken ende eidereend,zie Boekema ef al. 1983), hebbenvan de
veranderdeomstandighedengeprofiteerd.Voordetweesoortenzwemeenden
zalditechtervantijdelijkeaardzijn,omdatdeplasjesenziltevegetatiewaarvan
zijprofiteren,bijverdere industrievestiging vrijwel zekerverlorenzullengaan.
In bijlage 3 is een overzicht gegevenvan de talrijkheid van eenden en meerkoeten, zoals die uit dewatervogeltellingen in 1982-1992 naarvoren is gekomen. Met uitzondering van de wilde eend (maximum 2100 in januari 1985)
kwam geenvan de inde tabel genoemde soorten indeze periode boven de
1000 vogels uit, terwijl alleen van bergeend, smient, wintertaling, eidereend,
brilduiker, middelste zaagbek, grote zaagbek enmeerkoet deaantallen geregeld of incidenteel (brilduiker januari 1983,zaagbekken februari 1987, meerkoetjanuari 1990) bovende 100vogels uitkwamen.
Met uitzondering vande grauwe gans (geregeld tientallen, indecember 1982
268,buitende regulieretellingen inmaart/apriltot 1500(K.Koffijberg),zieook
Meeuwsen&VanScharenburg 1988)enrotgans (nuendantientallen) werden
erweinigganzen tijdens dewatervogeltellingen ende ganzen-enzwanentellingenwaargenomen (rietgans:februari 1984 130vogels; kolgans: december
1982 400 vogels; brandgans: februari 1984 1200 vogels; Canadese gans:
februari 1985 6 vogels). Ook knobbelzwaan (januari 1985 1vogel) en kleine
zwaan (oktober 199112vogels) werdenweinigwaargenomen. Het oostelijke
deel van de Eemshavenwordt echter door kleinezwaan, rietgans en grauwe
gans geregeld als slaapplaats benut (kleine zwaan: honderden: B.J. Koks,
rietgans en grauwe gans honderden: Meeuwsen & Van Scharenburg 1988,
grauwe gans maximaal 1000:K. Koffijberg).
Vandezeeduikers enfutenwerd alleendefuuttijdens de watervogeltellingen
geregeld inaantallen van enkele tientallen gezien.Ook wordt de Eemshaven
door tientallenfuten als slaapplaats gebruikt (Meeuwsen &Van Scharenburg
1988). Het aantal dodaarzen kwam tijdens de hoogwatertellingen slechts
incidenteel boven de 10vogels uit (januari 1983 18). Van de andere soorten
werden steeds maximaal enkelevogels gezien.Dat gold ook voor de blauwe
reiger. Dedichtheidtijdensdehoogwatertellingen, berekendalsaantalvogels
per kilometer kustlijn, is niet verschillend van die elders langs de Groninger
kust. Ook hier worden de grootste aantallen in de nazomer en herfst gezien
(Van't Hoff 1989b).
De steltlopers en meeuwachtigen die bij de hoogwatertellingen in dit gebied
zijnwaargenomen, zijn in het gegevensbestand van de Wadvogelwerkgroep
Groningen samengevoegd met hetveellangere kustgebiedtenzuidenvande
Eemshaven.Hetisderhalve niet mogelijkvandeze groepen eenvergelijkbaar
overzichttegevenalsvandeanderewatervogels.Boekema(1991)geeftechter
voor 15soorten steltlopers,3soorten meeuwen enéénsternesoort hetmaximumaantal dat hij inde maanden juli-november 1981-1990 inde Eemshaven
heeftgeteld.Geenenkelesoortkomt inditoverzichtvoor metaantallen boven
de500vogels, enalleenwulp,tureluur, zwarteruiter, scholekster, kokmeeuw,
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zilvermeeuw en visdief (de laatste drie worden onder andere aangetrokken
doordekoelwateruitlaatvandeEemscentrale:Koffijberg 1988)kwamenboven
de 100vogels uit. Op24 november 1992overtijden echter 2820 scholeksters
in de Eemshaven, waarvan echter 2600 buitendijks aan de uiterste zuidpunt
vanhetgebied.InhetoostelijkedeelvanhetEemshaventerreinkunnenvolgens
Meeuwsen & Van Scharenburg (1988) echter 'grote aantallen' kemphanen
foerageren,tijdensde piekvandevoorjaarstrek ineindapriltot 500 stuks (K.
Koffijberg). Ookwordtditgebiedonregelmatigdoordezesoortalsslaapplaats
benut (Meeuwsen&VanScharenburg 1988).Erkunnenooktientallen grutto's
overnachten, die overdag foerageren in de aangrenzende landbouwpolders
(Meeuwsen &VanScharenburg 1988).Ervindt inhet Eemshavengebied ook
slaaptrek plaatsvanaalscholver, wulp enmeeuwen (Koffijberg 1988).
Uit het onderzoek dat in 1979/1980 tot en met 1983/1984 in de provincie
Groningen naar de verspreiding van roofvogels en (veld)uilen is verricht
(Dirksenefal.1981,Van Dijk eral. 1988), is geblekendat er indecember tot
en met februari in het Eemshavengebied overdag geregeld relatief grote
aantallen kunnen verblijven van blauwe kiekendief (maximum 12 in februari
1980), buizerd (5 in januari 1983), ruigpootbuizerd (10 in februari 1980),
torenvalk (15injanuari 1984)envelduil (30infebruari 1980).Sperwer, smellekenenslechtvalkzijnblijkensderoofvogeltellingen minderfrequentaanwezig,
de sperwer echter somswel met enkele individuen. Inde loopvan maart-mei
1985 (dus buiten de georganiseerde roofvogeltellingen) werden echter inhet
oostelijke deel van het Eemshaventerrein 20 keer een of meer slechtvalken
(minimaalzevenverschillendevogels)waargenomen (Koffijberg 1986b).Rode
wouw, zeearend,visarend enhavik zijn incidentele gasten.Tijdens de roofvogeltellingen iselkvandezesoortenslechtseenmaalgezien.
In het gebied bevindt zich tevens een slaapplaats van de blauwe kiekendief,
metinnovember 1985totenmetmaart 1986respectievelijk 18,11en17vogels
(47%,34%en47%vandetotalepopulatiedie indezelfde periodeindegehele
provincie op slaapplaatsen is geteld (Van Dijk & Van Scharenburg 1986).
Destijdswasdeze slaapplaats degrootste vanNederland.
De roofvogelstand is langs de Eemsmond (inclusief het Eemshavengebied)
blijkens de hoogwatertellingen in 1976-1981 het hoogst inaugustus (drie-tot
zesmaal het winterniveau), het laagst in april-mei (Van 't Hoff 1989a). De
torenvalk bereikt zijn grootste aantallen in augustus-september. Van blauwe
kiekendief, buizerd,ruigpootbuizerd envelduil isdedichtheid indewinter het
hoogst.
InhetoostelijkedeelvanhetEemshaventerreinliggenbovendientweespreeuwenslaapplaatsen van elk honderden vogels (Meeuwsen &Van Scharenburg
1988).
Hetisoverigenszeerdevraagofhetoostelijkedeelvanhet Eemshaventerrein
zijnfunctiealsslaapplaatsvoordeverschillende soortenzalbehoudenalshet
terreinverder industrieelwordt ingericht.
Langs de zeedijk foerageren in het najaar ook veel kleinere vogels. Voor de
zeedijkterhoogtevandeEemscentralespreektKoffijberg(1988)voordeherfst
van honderden spreeuwen en tientallen gele kwikstaarten, graspiepers en
tapuiten. Binnendijks liggen op verscheidene plaatsen ruige terreintjes met
allerleigrassenenkruiden,waaropvooralzaadetendevogelsafkomen.Achter
de Eemscentrale ging het in het midden van de jaren tachtig om honderden
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kneuenenfraters,alsmedetientallen ringmussen,vinken,kepen, groenlingen
enijsgorzen (Koffijberg 1988,zievoorde kneuook Boekemaefa/. 1983).Een
deelvandezevogelsisook 'swintersaanwezig.Boekemaeral.(1983)noemen
voordewintermaandenooknogeenaantalvan600veldleeuwerikeninjanuari
1976. Voor de patrijs vermelden zij een klucht van 45 vogels. Dergelijke
aantallenzijnook nunogvaaktezien (B.J.Koks).DeEemshavenstaatverder
bekend om het grote aantal bijzondere soorten, maar vaak met één vogel
aanwezig,dat er gedurende deafgelopen 20jaar isgezien (Boekema 1991).
Haven-enindustriegebied Delfzijl Dit gebied isinde beschikbare gegevensbestanden nietalsaparttelgebied opgenomen. Bijdewatervogeltellingen en
de ganzen- en zwanentellingen vormt het gebied een onderdeel van het
teltraject Delfzijl-Oterdum, zij het dat dit wel nagenoeg het gehele traject
beslaat. Bij de wadvogeltellingen maakt het gebied deel uit van het teltraject
Delfzijl-Punt vanReide.
Inbijlage4zijndegegevensvandewatervogeltellingen envandeganzen-en
zwanentellingen (Delfzijl-Oterdum) opgenomen. Uitdetabel blijktdat erinhet
gehelegebiedtussenDelfzijlenOterdumgeregeldeenpaarhonderdtotenkele
honderden bergeenden (maximum 320 injanuari 1982),smienten (maximum
552 in januari 1990), wilde eenden (maximum 620 in januari 1988), grote
zaagbekken (maximum 265 injanuari 1985)enmeerkoeten (maximum 150in
januari 1989) kunnenverblijven, entientallenwintertalingen (maximum 161 in
januari1990),brilduikers(maximum45injanuari1985),tafeleenden(maximum
74 in november 1992) en eidereenden (19 in januari 1985). Van de overige
soorten(inclusief ganzenenzwanen) komendeaantallenslechtszonuendan
bovende10vogelsuit(slobeend:maximum16inmei1985ennovember1992,
kuifeend: maximum 57 injanuari 1985; middelste zaagbek: maximum 104 in
januari 1985).Indeperiodeapril-meiverzamelenzichinhetgebied bovendien
groepenknobbelzwanen (meerdan120stuks:Meeuwsen&VanScharenburg
1988) voor de ruitrek naar Noord-Duitsland en Denemarken (B.J. Koks).
Evenals in de Eemshaven is het voorkomen van soorten die een voorkeur
hebbenvoor diepwater (zeeduikers, futen,duikeenden, zaagbekken) opvallend (maximum tientallen per soort, grote zaagbek echter een paar honderd
vogels). Buitende reguliere tellingen zijnvan de laatste soort tijdens strenge
vorst aantallentot 2000stuksvastgesteld.
Van de 15 soorten steltlopers die in de periode 1982-1988 rond hoogwater
tussenDelfzijlendePuntvanReidewerdengeteld (bijlage5),kwamen slechts
vandriedeaantallengeregeldbovende100vogelsuit(scholekster: maximum
1270 in oktober 1984, wulp: maximum 242 in september 1983, tureluur:
maximum639 inoktober 1984).Alle andere soorten bleven gewoonlijk onder
de 100vogels. Drie ervan scoorden eenmaal een groter aantal (kluut 110 in
mei 1985, goudplevier 125 in september 1983 en kanoetstrandloper 150 in
oktober 1984,overigensdeenigewaarnemingvandezesoortindezeperiode).
Geziende biotoopkeuze vande meeste soorten is hetwaarschijnlijk dat, met
uitzondering van de scholekster, waarvan Boekema ef al. (1983) met name
vermelden dat de soort bij hoogwater op de havendammen van Delfzijl aanwezigis,hetmerendeel buitenhethaven-enindustriegebied isgeteld.Ditlijkt
te worden bevestigd door onze telling op 24 november 1992, toen kort na
hoogwater langs het zeehavenkanaal de navolgende aantallen steltlopers
werden geteld:scholekster 92, kievit65,wulp 1,tureluur 3.
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Voor de meeuwen is het minder waarschijnlijk dat deaantallen dietijdens de
hoogwatertellingen tussen Delfzijl en de Punt van Reide geteld zijn, vooral
buiten het haven- en industriegebied werden gezien:zilvermeeuw maximum
in 1982-1988620,24november 1992622, stormmeeuw maximum 1982-1988
500, 24 november 1992 764, kleine mantelmeeuw maximum 1982-1988 120,
24 november 1992 26, grote mantelmeeuw maximum 1982-1988 191, 24
november 1992109,kokmeeuwmaximum 1982-19882000,24november1992
1345 (alle soorten op 24 november 1992 inclusief vogels die halverwege de
middagvanafdelokalevuilstortplaatsnaarhetzeehavenkanaalvlogenendaar
buitendestrekdamtendelegingenfoeragerenopdejuistdrooggevallendelen
van het wad). In het gebied overnachten ook vaak honderden kokmeeuwen
(Meeuwsen&VanScharenburg 1988).
Het haven-en industrieterrein is indewinter vrij arm aan roofvogels. Tijdens
de roofvogeltellingen in de winters van 1978/1979 tot en met 1983/1984
(Dirksen eral. 1981, VanDijk efal.1988)werd alleendetorenvalktijdens alle
tellingengezien(1-4vogelsper keer).Vandeandere roofvogelswasalleende
buizerdop meerdandehelftvanhetaantalteldagenaanwezig(1-2vogelsper
keer).Blauwekiekendief,ruigpootbuizerd,sperwerensmellekenwarenslechts
zo nu en dan aanwezig (steeds 1 vogel per keer, met uitzondering van de
blauwe kiekendief (eenmaal2vogels).Inmaart 1986werd op het industrieterrein een blauwe kiekendief op een slaapplaats gezien (Van Dijk &Van Scharenburg 1986). Sinds enkele jaren overwinteren er altijd wel een of meer
velduilenopdedijkenlangshetzeehavenkanaalofindeomgevingervan(B.J.
Koks). In de nazomer zijn de aantallen groter: tientallen torenvalken, 10-15
blauwekiekendieven, 10buizerds (K. Koffijberg).
Overhetzeehavenkanaallooptverdereenvastevliegroutevaneenkleinaantal
kauwen uit Duitsland naar de slaapplaats in Delfzijl (Meeuwsen &Van Scharenburg 1988).
Inmeipleisterenopdezeedijkenlangsdenoordkust enEemsgroteaantallen
noordse gelekwikstaarten.
5.3. Trek overdag
Najaarstrek Dezeislangsde kustvanGroningen uitvoerig bestudeerd in het
oostelijke EemshavengebiedennabijOterdum (zeehavenkanaal enindustriegebied Delfzijl,zieKoffijberg 1988).Dezichtbare najaarstrek overdeEemshaven envermoedelijk ook over de Emma- en Eemspolder, isvergeleken met
lokaties elders langs de kust van Nederland beperkt van omvang. Devogels
dieuithetoostenkomenaanvliegen,buigennamelijk bijnaderingvanhet ruim
10kmbrede Eems-estuariumaande Duitse zijdevanditwatervoor eendeel
inzuidelijke richtingafomtenoostenvanDelfzijldeoversteek naar Groningen
te maken (Koffijberg 1988, vgl. ook de radarbeeiden in Buurma 1987). Uit
simultanetellingenindeEemshavenennabijOterdumisgeblekendatditvoor
eenbreedscalaaansoortengeldt,zoalsgrauwegans,slobeend,verscheidene
soorten roofvogels (onder meer bruine kiekendief, sperwer, buizerd), kievit,
veldleeuwerik, huiszwaluw, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart,
kramsvogel, kauw, roek, vink, groenling en kneu.Typische kustvogelsoorten
wareninOterdumdaarentegenondervertegenwoordigd (Koffijberg1988:tabel
3).
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In het Eemshavengebied zelf isde trek min of meer ongestuwd (vgl. richting
zeedijk ter plekke, welke noordwest-zuidoost loopt, en de richting van de
hoofdtrek, diezuidwest gericht is).Bijtrek uit noordwestelijke richting worden
de vogels na passage van het Eemshavengebied echter door de Eems in
zuidelijke richtinggestuwd.
Een goed beeldvande zichtbare landtrek in het najaar over het Eemshaventerrein iste vinden bij Koffijberg (1988). In 1986werd inde maanden augustus-novembervanafzonsopkomst(daarvoor isernauwelijkszichtbaretrek) op
121dagen (819teluren) detrek ter hoogte van de Eemscentralevastgelegd.
Intotaal werden bijna 140000vogels in 146 soorten geteld. Detien talrijkste
soorten waren daarbij spreeuw (46 576), smient (7824), brandgans (7161),
visdief en noordse stern (5936), grauwe gans (5806), goudplevier (5395),
veldleeuwerik (5281), kievit (5063), kleine rietgans (4602) en wintertaling
(4109). Grote aantallen werden ook gezien van bergeend (3579), pijlstaart
(2886), rotgans (2716),graspieper (2371) enzwarte stern (2131).
Uitdeopsomming blijktdatmetnameganzeneneendentijdensdenajaarstrek
terplekkehoogscoren(zieookKoffijberg 1984,1986a).Dithangtdeelssamen
met het feit dat deze vogels op grotere afstand zijn te herkennen dan kleine
vogelsendeelsmethetfeitdatdeEemshavengunstig isgelegenten opzichte
vanbelangrijke pleisterplaatsen vandezesoorten.
Hetgrootsteaantalvogelsdatopééndagpasseerde,was14322(3november),
het gebruikelijke aantal voor de Eemshaven op piekdagen in het najaar. In
1984,toen detrek ter plaatse ook isvastgelegd,zij het minder gestandaardiseerd, bedroeg het grootste aantal vogels echter 57 930, waarvan 56 379
spreeuwen (Koffijberg 1986a).Aantallenbovende 10000vogels kwamen ook
op twee andere dagen in 1986 voor (31 oktober, 2 november). Op 'goede'
trekdagentrekkenzo'n2000-2500vogelslangs.
Detrekintensiteit (aantal vogels per uur) was het grootst in oktober en in de
eerste helft vannovember. Datwas ook in 1984het geval,alvielde piek toen
eenweek eerder,liepdetrekintensiteit inoktoberveelgeleidelijker op,ennam
deze in november wat geleidelijker af dan in 1986. In 1986 passeerden verscheidene soorten met dezelfde trekintensiteit als in 1984, andere soorten
warenin 1986mindertalrijk.
Bij mist, laaghangende bewolking en langdurige regen (na passage van een
warmtefrontvaakvergezeld metflinketegenwind) werdweinigtrek gezien.Er
was daarentegen veel trek bij fraaie weersomstandigheden bij winden uit
noordelijke richtingen (westnoordwest tot noordoost), vaak na passage van
een koufront. De sterke trekgolf van eind oktober en begin november 1986
volgde op eenperiode metveel regenenhardetegenwind.
Vanslechts één soort (spreeuw) kwamen in 1986op detopdag meer dan 10
000(namelijk12442)vogelsover,envanslechtszessoortenbedroegditaantal
meer dan 1000 (kleine rietgans 1202, brandgans 4053, rotgans 1243, kievit
2205, goudplevier 1240enveldleeuwerik 1068). Kleine rietgansen brandgans
vliegen hieraltijd zeer hoog over (B.J.Koks).
Voor 19 soorten vielen het hoogtepunt van de trek (mediane datum) en de
toptrekperiode (periode waarin 25-75% van het seizoenaantal passeerde) in
augustus (vooral soorten die in Afrika overwinteren), voor 12 in september,
voor 34inoktober envoor 23 in november.
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Voor de meestesoortenwerdendegrootste uurtotalen indeochtendvastgesteld (met eentop tussen 08.00 en09.00 uur), enlag het aantal vogels dat in
het topuur passeerde, tussen 20% en 40% van het totale dagaantal. In de
middagwasdetrekintensiteit meestalgering.Inheteerstedeelvanhetseizoen
waserookavondtrek tezien. In1987werdvastgesteld datde periode metde
meestetrek innovember verschuift naar later opdeochtend.
Voor de meeste soorten die de Eemscentrale passeerden (landtrek), was de
hoofdtrekrichting zuidwest, dus loodrecht op de richting van de zeedijk ter
plaatse.Degemiddeldetrekrichtinglagvoordemeestesoortenineenrichting
tussenzuidenzuidwest.De11 soortenmeteengemiddeldetrekrichtingtussen
zuidwest en west betroffen, op de kneu na, alle watervogels (kleine zwaan,
rietgans, brandgans, pijlstaart, goudplevier, zilverplevier, kievit, kemphaan,
rossegrutto,wulp).Voorviersoorten (wildeeend,torenvalk, boerenzwaluwen
ijsgors, zie voor de laatste soort ook Koffijberg 1987) lag de gemiddelde
trekrichting tussen zuidoost en oost, voor acht soorten (blauwe kiekendief,
strandleeuwerik, enkele soorten kraaien, vinken en gorzen) tussen zuid en
zuidoost.
De gemiddelde groepsgrootte bedroeg voor bijna 80%van de soorten 1-10
vogels. De grootste gemiddelde groepsgrootte (meer dan 25 vogels) werd
aangetroffen bijrietgans,kleinerietgans,kolgans,brandgans,smient,kieviten
spreeuw. Degrootste individuele groeptelde 2500vogels (spreeuw). Slechts
bijzesandere soorten (kleine rietgans, grauwe gans, brandgans, kievit,veldleeuwerik, vink) teldede grootste groep meer dan 100vogels (bijna 2%van
allevogels).
Ruim3%vandegroepenbestonduitmeerdanéénsoort (maximaaldrie).Een
relatief hoog percentage werd gevonden bij kramsvogel, koperwiek, pimpelmees,koolmees,kauwenroek.Bijna50%vandesoorten(35%bijsoortenmet
meerdan10waargenomengroepen)werdnimmermetanderesoortensamen
gezien.
De hoogte waarop de vogels passeerden, was zeer verschillend: van 15
soorten bedroeg de hoogte waarop de meeste vogels vlogen minder dan25
m, van 11 soorten 25 tot 50 m (ongeveer rotorhoogte van de te plaatsen
windturbines) envan 26 soorten meer dan 50 m (1 soort rond de 50 m). De
soorten waarvan de meeste vogels tussen 25 en 50 m passeerden, waren
aalscholver (rond50m), kolgans,torenvalk,watersnip,strandleeuwerik, graspieper, witte kwikstaart, kauw, keep, groenling, kneu en ijsgors. Het aantal
vogelsdattotdezesoortenbehoort, isechterbeperkt (ruim4%vanallevogels
die passeerden, behoorde tot eenvandeze soorten).Vanalle 37962vogels
(53 soorten) waarover gegevens over de vlieghoogte bekend zijn, vlogen er
5099 (13,4%,50soorten) op eenhoogtetussen 25en50 mlangs.
Voorjaarstrek Integenstellingtot desituatie opveelplaatsen eldersin Nederland is in het noordoosten van de provincie Groningen de intensiteit van de
voorjaarstrek overdag door de stuwing die in het voorjaar langs de kust van
deWaddenzeeoptreedt,sterkerdaninhetnajaar(Koffijberg1989).Gedurende
1984-1988isinhetvoorjaar (vroegstedatum 12februari,laatstedatum11 juni)
in totaal op 237 dagen (1720 teluren) door Koffijberg (1989) gedurende de
daglichtperiode de trek langs de werkhaven van de Eemscentrale (1984 en
1988ook langs dedijk 500 mtenwesten ervan) vastgelegd.Voor een aantal
soorten en soortgroepen is de voorjaarstrek in afzonderlijke publikaties wat
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meer indetailvastgelegd (roofvogels: Koffijberg 1986b, ruitrek grauwe gans:
Van't Hoff 1990a).
Intotaal werden meer dan 400 000vogels verdeeld over 150soorten geteld
(Koffijberg 1989).Totdetop-zeven behoorden kokmeeuw (meerdan eenvan
de andere soorten, in maart 1984-1986 soms meer dan 2000 per uur, maar
door eentekortaanmenskracht niet geteld),spreeuw (85449), boerenzwaluw
(63949),kievit (52300),kolgans(44713),goudplevier (47696),gelekwikstaart
(14 597, waarvan 65-70% noordse gele kwikstaarten) en kauw (13 161).
Aanzienlijke aantallen werden (in volgorde van afnemende talrijkheid) ook
genoteerdvanveldleeuwerik (9220), houtduif (8275), kemphaan (5718), kneu
(5049), rosse grutto (4963), grauwe gans (4812), goudplevier (4329), boompieper (3274),witte kwikstaart (3226) enrietgans (2389).Opmerkelijk zijnook
de groteaantallen roofvogels (2616 in 17soorten) die werdengeteld, metals
meest talrijke soorten buizerd (891), bruine kiekendief (611), sperwer (465),
torenvalk (149)ensmelleken (144).Demeeste roofvogels passerendeEemshaventussen09.00en15.00uur,endanmetnameindeperiodetussen 10.00
en 14.00 uur, wanneer de vogels het meest van de thermiek gebruik kunnen
maken (Koffijberg 1986b). Kleine zangertjes zijn bij uitstek nachttrekkers en
werden daardoor weinig gezien. Steltlopers uit het zoute gebied trokken in
hoofdzaak enkele kilometers tenwestenvande Eemscentralelangs.
Tussen de jaren onderling werden soms grote verschillen in trekintensiteit
opgemerkt, bijvoorbeeld in 1985 meerdwergmeeuwen,visdieven en noordse
sternsdoor eennoordwesterstorm op28aprilenin 1987meer barmsijzen na
invasievandesoort inhet najaardaarvoor).Voor anderesoortenwaser geen
duidelijke verklaring voor opmerkelijke jarentegeven (sperwer 1987, buizerd
1985,temmincksstrandloper 1988,gierzwaluw1987,gelekwikstaart1988,vink
1986).Veel opmerkelijke aantallenwerdenvolgens Koffijberg (1989) mogelijk
veroorzaakt door het optreden van winden met een oostelijke component,
waardoordevogelsoplagerehoogtegaanvliegenendaardoorgevoeliger zijn
voor barrièresalswater, resulterend ineengrotere matevanstuwing.
Opmerkelijk grote dagtotalen werden vastgesteld voor kolgans 10 813 (24
februari 1987),buizerd (296op23maart 1985),kievit (5660op24maart 1985),
kemphaan (622op30april 1988),tureluur (700op 18mei1984),dwergmeeuw
(373op28april1985),visdief ennoordsestern(1791op28april1985),houtduif
(1142 op 22 maart 1985), gierzwaluw (1294 op 25 mei 1987), veldleeuwerik
(3398 op 15 maart 1986), boerenzwaluw (8415 op 18mei 1984), boompieper
(432op3mei1986),graspieper (11312op16april1988),gelekwikstaart (3770
op 14mei 1988),witte kwikstaart (308op31maart 1985),spreeuw (11407op
22 maart 1987), kneu (277op 2april 1987), frater (115op 28 maart 1984) en
rietgors (232op 21maart 1987).
Voor vijf soorten viel de mediane datum (50%van de aantallen gepasseerd
gebaseerdopdewekelijksuurgemiddelden,in'ideale'gevalsamenvallendmet
hethoogtepuntvandetrek)indeonderzochtejareninfebruari,voor45soorten
inmaart,voor 17soorteninaprilenvoor 24inmei.Quaaantalvogelsvindt de
meeste doortrek plaats in februari en maart. Voor verscheidene soorten bestaan ertussendejarenaanzienlijke verschillen indedatawaarop de meeste
trek plaatsvindt. Het weer heeft vooral in het begin van het seizoen (februarimaart) eengrote invloed hierop (zieverder Koffijberg (1989).
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Het beginvan het seizoenwordt achtereenvolgens gekenmerkt door trek van
onder meer brandgans, rietgans, sneeuwgors, kolgans,wildezwaan, grauwe
gans, pijlstaart en kleinezwaan. Belangrijke soorten inmaart zijn onder meer
veldleeuwerik, grote lijster, kievit, holenduif, kluut, bonte kraai,spreeuw, kokmeeuw, houtduif, rietgors, goudplevier, witte kwikstaart en kauw. Debelangrijkstesoorten inaprilzijnonder meer kneu,zwarte kraai,sperwer engraspieper. Vanaf eind april wordt het beeld gekenmerkt door de passage van
verscheidene soorten steltlopers, bruine kiekendief, boompieper, oeverzwaluw, gierzwaluw en huiszwaluw. In de tweede helft van mei vindt de ruitrek
plaatsvandegrauwegans.Tussendesoortenbestaateengroteverscheidenheidaandoortrekpatronen (voordetailszieKoffijberg 1989).
Over de richting van de trek worden door Koffijberg (1989) geen gegevens
verstrekt. In Koffijberg (1986b) wordt wel vermeld dat veel vogels die in het
voorjaar de noordoosthoek van de provincie Groningen uit westelijke en
zuidelijke richting naderen, de provincie via de Eemshaven verlaten, omdat
daardeafstandtotdeDuitsekustrelatief kleinis(12-15km).Uithet trekkaartje
datwordt gegeven,blijktdatde richtingwaarindevogelsGroningenverlaten,
sterk noordoost tot oost georiënteerd is (voor de roofvogels gekwantificeerd
inde tekst). Bij sterke wind uit zuidelijke tot zuidoostelijke richting beginnen
vogelsdiegevoeligzijnvoorhetoverstekenvanopenwater,zoalsbijvoorbeeld
de buizerd,veelal nietdirect aandeoversteek, maarvliegen langsdedijkvan
deEemsinde richtingvanDelfzijlverder.Vande buizerdtrekt bijnadrie kwart
inoostzuidoostelijke tot zuidelijke richting.
Op basisvangegevens uit 1987 (62500vogels) blijkt dat 14%vande vogels
tijdensdevoorjaarstrek op minderdan 10mvliegt,31% tussende 10en25m,
15%tussende25en50 men40%bovende50m (K. Koffijberg).
Eenbijzonderetrek inhetvoorjaar wordt gevormddoor deruitrek (ingroepjes
van gemiddeld enkeletientallen vogels) van de grauwe gans naar de Nederlandse ruiplaatsen, met name de Oostvaardersplassen in Flevoland. In 1988
ginghetom42000vogels,waarvaner34000ookdaadwerkelijk inhetgebied
deslagpennen hebbengeruid (Van't Hoff 1990a). Het aantalvogelsdat over
Groningen inde richtingvande ruiplaatstrekt, issindsdejarenzeventig sterk
toegenomen; bij het aantal dat terugvliegt, lijkt dat niet het geval te zijn. De
ganzenvliegen inmei indrie hoofdbanen over de provincie naar de ruiplaats
inFlevoland toe. Eendaarvanloopt overde Eemshaven, eentweede over de
Eemsoever tussen Delfzijl en Termunten. De trekrichting loopt in het eerste
gevalvanoostnoordoost naarzuidwest(ombuigingEemshaven),inhettweede
gevalvannoordnoordoost naarzuidzuidwest. Niet-ruierstrekkentot eind mei
terug, ruiers voornamelijk inde tweede helft van juni. De heentrek vindt over
de gehele dag plaats, maar afnemend in de middaguren; de terugtrek vindt
geheel inde ochtenduren plaats.
5.4. Nachttrek
Uit radarbeeiden van de trek in oktober 1979-1980 boven Noord-Nederland
(Buurma1987)blijktdater'snachtsopmeerdan50-100mhoogtezowelboven
zeeals boven landverplaatsingen in uiteenlopende richtingen kunnenplaatsvinden die niet geassocieerd zijn met lokalevliegbewegingen. Bovenzeezijn
de trekrichtingen in grote lijnen georiënteerd om een noord-zuid en een
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oost-west as. De trekgolven omvatten niet alleen trek in de richting van het
vermeende overwinteringsgebied, maarookvliegbewegingen in omgekeerde
richting. Deze omgekeerde trek is echter aanzienlijk kleiner van omvang dan
detrek inde 'normale' richtingen. Bovenland iseentweedeling intrekrichtingenminderduidelijk tezien. Daar isdetrek overwegend zuidwestelijk gericht.
Ditwijsteropdatvogelsdievanuitzeeonslandbinnenkomen,bijhetpasseren
vande kustlijntot enkeletientallen gradenvanrichting veranderen.Detrek is
op zee het meest intensief bij meewind en het minst intensief bij tegenwind.
Daarbij is er ook een vermindering van de trekintensiteit bij toenemende
windkracht. DetrekgolvenvanuithetnoordenbetreffenvogelsuitScandinavië.
Zijverschijnen eerst indetweede helft vande nacht op het radarscherm. De
oost-west georiënteerde trek betreft zowelvogels uit oostelijker gebiedenals
Scandinavische vogels die na passage van de kustlijn van trekrichting zijn
veranderd (Buurma 1987).
Indeeerste 100mbovendegrondwastijdens hetonderzoek inhet windpark
nabij Oosterbierum slechts in beperkte mate iets te zien van een tweedeling
vandetrekrichting'snachtsenindeschemering.Derichtingvandenajaarstrek
wasdaarvooraloost-west georiënteerd (J.E.Winkelman,ongepubliceerd). Dit
wijst eropdat deop grotere hoogte uit Scandinavië arriverendevogels alszij
neerstrijken,datalmassaalopdeWaddeneilanden doenof pasvervoorbij de
kustlijnvan Noord-Nederland.
Uit het onderzoek in het windpark nabij Oosterbierum (Winkelman 1992b) is
geblekendat binnen de eerste 100mboven het aardoppervlak het overgrote
deelvandenachttrek inhet najaaropwindturbinehoogte (0-50m) plaatsvindt,
met een onderbezetting in de onderste luchtlaag (0-10 m). Boven de 50 m
neemthetaantalpasserendevogelseveneenssterkaf.Intopnachten passeerden op windturbinehoogte 27 (1988) en33 (1986) vogels per uur per 100 m
windpark. In1988passeerde hiervan70%op rotorhoogte (20-50 m).Ingoede
treknachten, die elk seizoen maar af entoe voorkomen, werden relatief veel
zangvogels en steltlopers gedetecteerd. In minder goede treknachten waren
altijd wel eenden en meeuwen in de lucht aanwezig. Aantalspieken traden
vooral op rondzonsondergang enzonsopgang (lokaletrek enbegineneinde
seizoentrek). Bijoostelijke (mee)windentrokken devogelsvooral op hoogten
boven de 50 mover. Bij storm viel detrek stil. Bij mist werden de luchtlagen
opwindturbinehoogte gemeden.Bijregenvieldetrek nietaltijdstil. Hetvaltte
verwachten dat het geschetste beeldvoor Noord-Friesland ook voor NoordGroningenvantoepassingis.
Over de nachtelijke voorjaarstrek over Noordoost-Nederland isweinig gepubliceerd. Het lijkt erop dat er op grotere hoogte twee breedfronttrekbanen
lopen,eennaarhetnoordoosteneneenevenwijdigaandekustnaarhetoosten
(Jellmann & Vauk 1978, Jellmann 1979). In hoeverre er trek op windturbinehoogte plaatsvindt, is onbekend. Omdat in het voorjaar de trek vaak met
meewindzalplaatsvinden,zaldetrekgemiddeld op grotere hoogteplaatsvinden dan in het najaar (onder andere Eastwood 1967, Winkelman 1992b, LS.
Buurma). Dit zou ertoe kunnen leiden dat het aandeel vogels dat 's nachts
tijdens de voorjaarstrek op windturbinehoogte vliegt, wel eens kleiner zou
kunnenzijndan hetaandeelvogelstijdens de najaarstrek.
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6. H I N D E R V A N W I N D P A R K V O O R V O G E L S O P P O T E N T I Ë L E L O K A T I E S
6.1. Aanvaringsslachtoffers
Uit het literatuuronderzoek isgebleken dat de meeste aanvaringsslachtoffers
's nachts en inde schemering vallen. De beoogde 33M-VS windturbines zijn
ongeveer 50 m hoog. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat rampnachten,
waarbijhonderdenofduizendenslachtoffers inéénnachtof inenkelenachten
ten gevolge van een aanvaring met eenwindturbine worden gedood, zullen
voorkomen (normaal niet bijobstakels lager dan 150m).Welisteverwachten
dat hetgehelejaardoordagelijkseenofenkelevogelszullenbotsen.Dekans
daarop is het grootst tijdens de voorjaars- en najaarstrek, met name als 's
nachtsdevlieg-enzichtomstandigheden slecht zijn. 'sNachts hebbenzangvogels de grootste kansop een botsing met eenwindturbine; daarbij neemt
deaanvaringskansafmetdegroottevandevogel. Overdaglopenroofvogels,
reigers enduiven het meeste gevaar. Voor pleisterende eenden isde aanvaringskans groter danvoor steltlopers.
Geziendeliggingvandetweegebiedenzaldenachtelijke najaarstrek overde
Emma-enEemspolder niet ergverschillend zijnvandie over de Eemshaven.
Detrek over het haven- en industriegebied van Delfzijl zou, gezien de meer
landinwaartse liggingvan hetgebied,echter ietsminder sterk kunnenzijn.Als
gevolgvande horizonverlichting door de erachter gelegen industrieterreinen
zullendewindturbines ophethaven-enindustrieterreinvanDelfzijlvoordeuit
het oosten komende nachttrekkers meer of minder duidelijk tegen de lichte
achtergrondafsteken.Ditgeldtvooralvoordewindturbinesopdedijkenlangs
hetzeehavenkanaal.Hetzelfdegeldtvoorvrijwelallewindturbines indeEemshaven(verlichtingEemshaventerreinzelfenvlamgasbehandelingsstation Emmapolder). Alleen bijdevijf meest zuidwestelijkewindturbines inde Eemshaven zal de achtergrond voor de uit het oosten komende vogels donker zijn.
Ook bijdewindturbines indeEmma-enEemspolderzaldeachtergrond inhet
najaar voor de vogels donker zijn. De aanvaringskans zal daardoor in de
Emma- en Eemspolder hoger liggen dan op de alternatieve lokatie. Dit geldt
ookvoor soortendieter plekke 'snachtsgetijdetrek naar binnendijkse gebiedenvertonen (voorEmma-enEemspolderenEemshavengrofweg noord-zuid
enterug,voor het haven- en industrieterrein van Delfzijl oost-west enterug).
Doordat inhetEmma-enEemspoldergebiedookdeaantallenvande meeste
soortgroepen die een getijdetrek vertonen, groter zijn, zal het aantal aanvaringsslachtoffers opdezelokatiebijplaatsingvaneenwindparknogeensextra
toenemen vergeleken met de Eemshaven en het haven- en industriegebied
Delfzijl.
Voordevoorjaarstrek ligtdesituatieanders.IndeEmma-enEemspolderzullen
de windturbines voor de uit het westen komende vogels duidelijk afsteken
tegendedoor hethaven-enindustrieterreinEemshavenverlichtehorizon.Dat
geldtookvoordevijfmeestzuidwestelijkewindturbinesindeEemshaven.Voor
deoverige20windturbines zaldeachtergrondvoordevogelsvrijdonker zijn,
doordat zij langs het verlichte haven-en industrieterrein vliegen of er eerst
overheenvliegenvoordatzijdewindturbines passeren.Hetlaatstegeldtinhet
industriegebied van Delfzijl alleenvoor dewindturbines op de dijken van het

52

IBN-rapport016

zeehavenkanaal,maardaarisdeachtergrondtochvrijlichtdoorhettegenover
het zeehavenkanaal gelegen industrieterrein in Duitsland. Daar komt nog bij
datoverhetalgemeendevoorjaarstrek doordebijonsheersendewindrichting
vaker gepaard gaat met meewind dantijdens de najaarstrek. Daardoor isde
vlieghoogteinhetvoorjaar gemiddeldietshogerdaninhetnajaar (bijvoorbeeld
Eastwood 1967,zieookWinkelman 1992b),waardoordeaanvaringskans nog
verder zalafnemen.
6.2. Verstoring broedvogels
Uit hetliteratuuronderzoek isgeblekendat het nietwaarschijnlijk isdat ereen
verstorendewerkingvanwindturbines opdeverspreidingvanbroedvogels en
deaantallen broedende vogels uitgaat.Vandetalrijke broedvogelsoortenvan
de Groninger akkerbouwgebieden (veldleeuwerik, gele kwikstaart engraspieper) isechter bekenddat zijgevoeligzijnvoor verkleiningvandeopen ruimte
dooropgaande beplantingen (Van't Hoff &VanScharenburg 1992).Hetzelfde
geldtvoordekwartel.VandekwartelkoningisbekenddatdezeinhetGroninger
akkerbouwgebied eenvoorkeur heeftvoordemeestopen gebieden (Voslamber 1989). Het isniet onmogelijk dat eenzelfdeeffect zou kunnenoptreden in
windparken, al wordt dit door het onderzoek van Karlsson (1987) voor de
veldleeuwerik niet bevestigd. Dit onderzoek betreft echter het effect van één
grotewindturbine, nietdatvaneenwindpark. Hetisderhalve nietgeheel uitte
sluiten dat nade bouw van eenwindpark ter plekke een aantalsvermindering
vangenoemde soortenzaloptreden.
6.3. Verstoring pleisterende vogels
Voor niet-broedvogels ligt de situatie duidelijk anders danvoor broedvogels.
Uithetliteratuuronderzoek isgeblekendatwindturbines ineenopenagrarisch
landschap voor verscheidene soorten tot op 500 m (wulp soms zelfs tot 700
m)eenverstorendewerkingkunnenhebben,welketotuitdrukkingkomt ineen
aantalsvermindering inenrond hetwindpark.
Emma- en Eemspoldergebied Uitgaande van de huidige variant voor dit
gebied (allewindturbinestenzuidenvandewegdiedeEmmapoldervanoost
naarwest intweeëndeelt),zal ergeenverstorendewerkingvan het beoogde
windparkuitgaanopdeverspreidingenaantallenvanbuitendijksfoeragerende
en pleisterende vogels. De meest noordelijke windturbines zijn in genoemde
variant namelijk op eenafstand van400tot 650 mvandevoet vande zeedijk
gedacht (figuur 1).
Opdeverspreiding enaantallenvan binnendijksfoeragerende vogels zaleen
windpark echterwel invloed hebben.Vandehiergeregeld pleisterende watervogels zal op grond van het verstoringsonderzoek verricht door Winkelman
(1992d)inhetwindparknabijOosterbierum (evenalsdeEmma-enEemspolder
een open agrarisch landschap, maar gelegen op 3-4 kmvan de Waddenzee
en daardoor met relatief meer foeragerende vogels dan in de Emma- en
Eemspolder), gedurende de herfst, de winter en het voorjaar, of een deel
daarvan, met nameeenverstorende invloed uitgaanopwilde eend (tot 250m
van hetwindpark), scholekster, goudplevier, kievit (alletot 100 m),wulp (tot
minimaal 500 m) en storm- en zilvermeeuw (tot 500 m). Voor andere in het
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gebied algemeen voorkomende steltlopers, zijn geen gegevens uit het Friese
onderzoek bekend.Aangenomen magwordendatdeverstoringsafstand voor
de meeste soorten minimaal 100mzal bedragen. Qua oppervlakte betekent
dit een verlies aan rust- (overtijende vogels) en foerageergebied (voedsel
zoekende vogels) van 651 ha (scholekster, goudplevier, kievit en mogelijk
andere steltlopers), 851 ha (wilde eend) en 1205 ha (wulp (minimum), meeuwen).Dat isrespectievelijk 41%,53%en75%vandetotaleoppervlaktevande
Emma-enEemspolder.
Deaantalsvermindering zalopgrondvanhetonderzoek inhetwindpark nabij
Oosterbierum(Winkelman1992d)voordegoudplevierhetmeest uitgesproken
zijn (bijna 100%),gevolgddoor zilvermeeuw (85-95%,bij hoogwater90-95%),
kievit(80-90%),wulp(70-95%),scholeksterenwildeeend(beide60-70%).Voor
de stormmeeuw kan geen percentage voor de invloed van het windpark
worden gegeven, omdat hetwindparkeffectvoor deze soort inhet onderzoek
nabij Oosterbierum steedsverstrengeldwasmet hetsterkwijzigende aandeel
bouwland in het studiegebied. De aantalsreductie voor het gecombineerde
effect bedroeg 90-95%. In de herfst bleek verstoring in het windpark nabij
Oosterbierum voor alle soorten bij elkaar aantoonbaar tot 500 mafstand van
hetwindpark(aantalsreductie 85-95%,90-97%voordesituatiemet hoogwater:
relatief meer rustendevogelsdanindetotaleset gegevens).
Eenmogelijk windparkeffect isinde Emma-en Eemspolder opgrondvanhet
onderzoek inhetwindpark nabijOosterbierum ookteverwachtenvoor duiven
(tot 100-250m,65-95%reductievandeaantallen).
Uithetliteratuuronderzoekisgeblekendathetmoeilijkisomietsmetzekerheid
tezeggen over hetverstorend effect vanwindturbines op ganzen enzwanen.
De gegevens die zijn verkregen in het windpark nabij Urk, wijzen op een
mogelijk effectvoordewildezwaantot200mafstandvanhetwindpark. Kleine
rietganzennaderdeneenlijnopstellingvanwindturbinesinDenemarkenechter
nietdichter dan400m.Enigevoorzichtigheid metbetrekkingtoteenuitspraak
over hetteverwachten effect van eenwindpark inde Emma- en Eemspolder
opdedaar pleisterende ganzen enzwanenlijkt dus geboden.
Eemshaven en haven- en industriegebied Delfzijl Op de beoogde lokatie
Eemshaven-Delfzijlzijndewindturbinesaandevoetvandebinnenkantvande
zee- en slaperdijk (Eemshaven) en op de dijken langs het zeehavenkanaal
alsmedeinhettenzuidenervangelegenindustriegebied (Delfzijl) gepland.Uit
hetonderzoek inhetwindpark nabij Urk (Winkelman 1989)isgeblekendatde
daaraande binnenzijdevande IJsselmeerdijkgeplaatste lijnopstellingvan25
windturbines eenaantoonbaar negatief effecthadtot250muitdekust (300m
vandewindturbines) op verscheidene soorten buitendijks op het openwater
pleisterendewatervogels.Vandezeeduikers,futen,eendenenmeerkoetendie
in de lokatie Eemshaven-zeehavenkanaal in aantallen van enige betekenis
(meer dan 100 vogels van elke soort in minstens één deelgebied) op open
water pleisteren, bleken negatieve effecten nabij hetwindpark bij Urk vooral
op te treden bij wilde eend (tot 250-500 m uit de kust, 2-3 keer kleinere
aantallen), brilduiker (tot 50 m uit de kust, 3-10 keer kleinere aantallen) en
mogelijk bijdemeerkoet (tot 100muitdekust).Ofeenwindparklangsdedijk
vandeEemshaven negatief zaldoorwerken opdeaantallenslapende ganzen
enkleinezwanenindeEemshaven,isopvoorhand niettezeggen.Onderzoek
naarditaspect isvoor zover bekend nergensverricht.
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Op het land kan inde Eemshaveneen negatief effect verwacht worden opde
dijk voor meeuwen (mogelijk, onderzoek windpark nabij Urk), tot 100 m van
dewindturbines voor scholekster en mogelijk andere steltlopers (met uitzonderingvandewulp),tot 250mvoorwildeeendentot500mvoor meeuwenen
wulp (onderzoek windpark nabijOosterbierum) metverstoringsfactoren zoals
eerder genoemd.
In het haven- en industriegebied van Delfzijl valt er een negatief effect te
verwachten opdeaantallenscholeksters enmogelijk ook meeuwendieopde
dijkenovertijen.Heteffectopdeaantallenmeeuwen(voornamelijkzilvermeeuwen) opdevuilstortplaats isnietduidelijk. Opgrondvande resultatenvanhet
onderzoek in hetwindpark nabij Oosterbierum (rustende meeuwen nabij een
rijkevoedselbron) mag inhet najaar eeneffect worden verwacht opde plaats
waardevogelsvandevuilstortplaats rusten (afname aantallen binnen500 m
vandewindturbines).Heteffectkanechternooitgrootzijn,omdatdemeeuwen
op een paar honderd meter ten oostenvandevuilstortplaats rusten,dus aan
de zijde waar geen windturbines gepland zijn. Ten aanzien van het aantal
foeragerendevogelswordtveronderstelddatheteffectgeringzalzijn.Hetgaat
hier om een rijke puntvormige voedselbron in het landschap, die erdoor het
stortenendeverwerkingvanhetafvalvoordemeeuwenalzeeronoverzichtelijk
uitziet. Uitdeliteratuur isgeenvergelijkbare situatiebekend.
Detotale oppervlaktevandeEemshaven enhet haven-enindustrieterreinvan
Delfzijl die door de mogelijke bouw van eenwindpark als pleisterplaats voor
vogels in betekenis zal inboeten, bedraagt 455 ha voor soorten met een
maximaleverstoringsafstandvan100m,1088habijeenmaximaleverstoringsafstandvan250men2088habijeenmaximaleverstoringsafstand van500m.
6.4. Verstoring passerende vogels
De zichtbare dagtrek over het noordoosten van Groningen is in het najaar
voornamelijk zuidwest gericht (Koffijberg 1988). Bij wind uit het noordwesten
vindt in het Eemshavengebied echter een duidelijke stuwing langs de Eems
plaats.InvergelijkingtotdesituatielangsdenoordkustvaltbijOterdum(havenenindustriegebiedvanDelfzijl) het kleineaantalkustgebondenvogelsop.Met
nameganzeneneendenvormenlangsdenoordkustopvallendesoortgroepen.
Zowel in de Emma- en Eemspolder als in de Eemshaven en het haven- en
industriegebiedvanDelfzijllijktdemeestedagtrekinhetnajaardusminofmeer
loodrecht opde buitensterijwindturbines vanhetwindpark testaan. Dezelfde
situatie geldt ookvoor degetijdetrek, die met namebelangrijk isinde Emmaen Eemspolder.
Devoorjaarstrek isoverdagsterk noordoost tot oostgericht (Koffijberg 1989).
Langsde noordkust isdietrekdoor destuwing diedaar dan optreedt, sterker
dande najaarstrek ter plaatse.
Uit hetliteratuuronderzoek isgeblekendatvogels overdagtijdig hunvliegpad
verleggenendatdaardoorbotsingenmetwindturbines nauwelijksvoorkomen.
Binnen 100mafstandontwijkende meestevogelsdewindturbines, hetzijdoor
hun vliegpad horizontaal of verticaal te verleggen, hetzij door op het laatste
moment eenpaniekerige reactietevertonen.Ditlaatstetreedt metnameopbij
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steltlopers, meeuwen en kleine zangvogels. Vliegpadcorrecties op grotere
afstandzijnalleenvoor ganzen enzwanenteverwachten.
Er zijn geen gegevens bekend over de nachtelijke najaars- en voorjaarstrek
over Noordoost-Groningen op hoogten lager dan 100 m. Gebaseerd op de
situatie inNoord-Friesland (Winkelman 1992b),ishetaannemelijkdaterinhet
najaar een breedfronttrek plaatsvindt die westelijk tot zuidwestelijk georiënteerd is. In het voorjaar is de hoofdtrekrichting vermoedelijk precies omgekeerd. Eenlichte stuwing langsde kust isdaarbij niet uitte sluiten (Buurma&
VanGasteren 1989,LS. Buurma).
Uit het onderzoek naar nachtelijke aanvaringskansen in het windpark nabij
Oosterbierum (Winkelman 1992b) isgebleken dat vogels 's nachts voor een
deelpassagevanhetrotorvlak wetentevermijdendoor zijdelings uittewijken
entussen de windturbines door tevliegen. Er zijn geen aanwijzingen dat de
vogelswindparkenontwijkendoorhogertegaanvliegen.Voorvogelsdierecht
opderotorenaanvliegenenhetrotorvlak passeren,isdeaanvaringskans klein
(5%).
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7. WEGING VOGELBELANG VOOR DETWEE LOKATIES
7.1. De betekenis vande gebieden voor vogels
De potentiële windparklokaties verschillen sterk in landschappelijk aanzien.
Het Emma- en Eemspoldergebied bestaat uit twee landbouwpolders met
aangrenzende landaanwinningswerken. Bij laagwater valt ertennoorden van
het gebied een uitgestrekte oppervlakte wad droog. De Eemshaven en het
zeehavenkanaalvanDelfzijl bestaanuitdiepwater (ditgeldttendeleookvoor
het buitenwater) met een aangrenzend industriegebied. In de Eemshaven is
het industrieterrein nog grotendeels onbebouwd. Het heeft daardoor lokaal
eensemi-natuurlijkaanzien. Het industrieterrein van Delfzijl isvoor een groot
deel bebouwd. Aan de zuidzijde steekt het beoogde windpark uit in een
agrarischgebiedwaarineenvuilstortplaatsisgelegen.Deoppervlakteaanwad
bij laagwater is zowel bij de Eemshaven als bij Delfzijl beperkt van omvang.
Doordeverschilleninaanzienzijnergroteverschillenindevogelwereldtussen
de gebieden. Dit geldt met name voor de aantallen van de verschillende
soorten.
Omde betekenisvande potentiëlewindparklokaties voorvogelstewegen,is
niet alleenuitgegaanvandeabsoluteaantallenvande soorten,maarook van
het aandeel dat deze aantallen uitmaken van de biogeografische populatie
waartoedevogels behoren. Eenbelangrijk parameter isdaarbij de 1%-norm,
een maat die algemeen wordt aangehouden om de internationale betekenis
vaneengebiedvoorwatervogels aanteduiden (bijgesteldecriteriaWetlandsconventie in 1971inRamsar, Iran, zie Boyd & Pirot 1989). Eengebied isvoor
een soort van internationaal belang als geregeld 1%van de biogeografische
populatie waartoe de vogels behoren, in het gebied verblijft. Als een gebied
zichvoorgeenenkelesoortopgrondvande1%-normkwalificeert,ishettotale
aantalwatervogelsvan belang.Eengebiedwordt indat gevalaangemerkt als
een internationaal belangrijk watervogelgebied als er geregeld meer dan
20000watervogelsverblijven.
Daarnaast ishetaantalsoortendatopdelijstvanbedreigde enkarakteristieke
vogels inNederlandstaat,enalszodanig bijzonderebescherming nodigheeft
(Osieck 1986), inde weging meegenomen. In deze zogenaamde 'Rode lijst'
zijn nietalleensoorten opgenomen die kwetsbaar en bedreigd zijn, maar ook
soorten waarvan het voorkomen in Noordwest-Europa als broedvogel of als
doortrekker enwintergast insterke mateinNederland isgeconcentreerd.Ons
land heeft door die concentratie eenduidelijke verantwoordelijkheid voor het
welzijnvandezesoorten ineengebieddatvele malengroter isdanhet eigen
grondgebied. De motieven op grond waarvan de soorten op de lijst zijn
geplaatst,zijnderhalveverschillend.Eensoortishierindeafweging alleenals
'Rode-lijst'soort beschouwd als het gebied bijdraagt tot de status op grond
waarvande soort inde lijstvanbedreigde enkarakteristiekevogels in Nederland is opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de blauwe kiekendief hier niet als
'Rode-lijst'soortbeschouwd,omdatdesoortindielijstisopgenomenvanwege
het feit dat de Nederlandse broedvogelpopulatie in Europees verband van
grote betekenis is,terwijldesoort opdepotentiëlewindparklokaties alleenals
niet-broedvogelvoorkomt.
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Bijdeafwegingvanhetvogelbelangvande gebieden isconform hetverzoek
van de Grontmij uitgegaan van twee mogelijke lokaties voor het windpark
(figuur 1):(1)het Emma-enEemspoldergebieden(2)alsalternatiefvoordeze
lokatie een combinatie van de Eemshaven en het haven-en industriegebied
vanDelfzijl (inclusief hetaangrenzende agrarisch gebied met vuilstortplaats).
Aantallen Er zijn te weinig kwantitatieve gegevens over het voorkomen van
broedvogels indepotentiëlewindparkgebiedenvoorhandenomopgrondvan
hetaantalscriterium eenzinvollevergelijkingtussendegebiedentemaken.
Voor de niet-broedvogels is dit wel mogelijk. Uit de watervogel-, ganzen-,
zwanen- en hoogwatertellingen in 1982-1992 blijkt dat er in het Emma- en
Eemspoldergebied geregeld enkeletienduizenden vogels pleisteren. Het gebied isdaarmee aanzienlijk rijker dande Eemshaven en het haven-en industriegebied van Delfzijl,waar deaantallenwatervogels nietof nauwelijks boven
de5000 individuenuitkomen.
Ook op soortniveau komt dit verschil terug (tabel 1).Van de 63 soorten die
tijdens de genoemde tellingen zijn waargenomen, waren er 48 op meer dan
75%vandedagenaanwezig.Vandeze48soortenkwamener28inhetEmmaenEemspoldergebieden15indeEemshavenenhethaven-enindustriegebied
vanDelfzijlgeregeld(uitzonderingen-deplusjesintabel1-dusbuitenbeschouwing gelaten) ineengrotere aantalsklassevoor (meestal meerdaneenfactor
tienverschillend). Zes soorten waren in beide gebieden even talrijk (smient,
wintertaling,eidereend,zwarte ruiter, stormmeeuw,visdief). Desoortendie in
deEemshavenenhethaven-enindustriegebiedvanDelfzijltalrijkerwarendan
in het Emma- en Eemspoldergebied, betreffen hoofdzakelijk zeeduikers en
futen (drie soorten), duikeenden (zes soorten), meeuwen (drie soorten) en
alken(éénsoort).Opdemeeuwennazijnhetsoortendieeenvoorkeur hebben
voordiepwater. Hetgaatbijdezesoortenechter inallegevallenommaximaal
tientallen vogels. Detalrijkheid van de meeuwen hangt nauw samen met de
aanwezigheid van eenvuilstortplaats op de beoogde windparklokatie. De28
soortendieinhetEmma-enEemspoldergebiedtalrijkerwaren,betreffenvooral
zwanen, ganzen, (zwem)eenden (13 soorten) en steltlopers (eveneens 13
soorten).In14vande28soortengaathetomaantallenvanhonderdenvogels,
bijacht omduizendenvogels enbijéénsoort om meerdan 10000vogels.
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Tabel 1. De betekenis van de twee potentiële windparkgebieden voor watervogels
(hoogwatertellingen 1982-1992). 'Rode-lijst'soorten (zie tekst) zijn met een * aangegeven;
aantallen betreffen aantallen in seizoen dat de grootste aantallen van de soorten in het
gebied aanwezig zijn (0 = 0, 1 = 1-10, 2 = 11-100, 3 = 101-1000, 4 = 1001-10 000
(4a: 1001-5000), 5a = 1 0 001-25 000, + = incidenteel een aantalsklasse hoger, () = in
minder dan 2 5 % van de dagen aanwezig); voor soorten die de 1 %-norm (zie tekst)
overschrijden, is aangegeven welk percentage van de biogeografische populatie geregeld
in het gebied verblijft ( 0 = incidenteel percentage bereikend).

Soort

Emma- en Eemsoolder
Aantal
1%-norm'

Eemshaven-Delfziil
Aantal
1%-norm'

Zeeduikers, futen:
Roodkeelduiker
Parelduiker
Dodaars
Fuut
Roodhalsfuut
Kuifduiker
Geoorde fuut

(1)
0
0
1
0
0
0

-

1
(1)
1+
2
(1)
(1)
(1)

-

Aalscholvers, reigers:
Aalscholver
Blauwe reiger

2+
2

-

1
0

-

(1)
2
(2+)
3+
3
3
(1)
(2)
3+
3+
4a
3
(2)
3
4
3
2
0
(1)
0
3
(1)
0
1
(1)
1
1+

-

(1)
(2)
0
(3)
(3)
2+
0
(1)
(4)
(2)
3
3
(1 +)
3
4a
2+
(2)
(2)
2
(1 +)
3
(1 +)
1
2+
1
3
3

-

Zwanen, ganzen, eenden:
Knobbelzwaan
Kleine zwaan*
Kleine rietgans*
Rietgans
Kolgans*
Grauwe gans*
Sneeuwgans
Canadese gans
Brandgans*
Rotgans
Bergeend
Smient*
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Toppereend*
Eidereend
Useend
Zwarte zeeëend
Brilduiker
Nonnetje
Middelste zaagbek
Grote zaagbek

(1)

(1-2)
(1)
(1)

-

(1-2)

-
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Soort

Rallen, bleshoenders:
Waterhoen
Meerkoet
Steltlopers:
Scholekster
Kluut*
Bontbekplevier
Goudplevier
Zilverplevier
Kievit
Kanoetstrandloper
Bonte strandloper
Kemphaan
Rosse grutto
Regenwulp
Wulp
Zwarte ruiter
Tureluur
Groenpootruiter
Steenloper
Meeuwen, sterns:
Kokmeeuw
Stormmeeuw
Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Grote mantelmeeuw
Visdief
Noordse stern
Alken:
Zeekoet
Soorten met aantal
groter dan alternatief 2
'Rode-lijst'soorten
Soorten 1%-norm

Emma- en Eemspolder
1%-norm'
Aantal

-

(1)
(1)

Eemsha ven-Delfziil
Aantal
1%-norm 1

(1)
3

-

(1)

3
2
1
1
1
0
0
1
0
1
1
3
2+
3
1
2

-

4a
3+
1+
4a
1+
2
2

-

3+
3
2
3
2
2+
0

-

0

-

1

-

5a
3
3+
3
4a
3
3
4
(1 +)

3+
(1)
4
2
4a
3+
3

29
6, (1)
2, (8)

1-2
(1)

1

(1)

(1)

-

15
3, (4)
0, (0)

'kleine rietgans 250, brandgans 700, rotgans 1700, bergeend 2500 (Monval & Pirot
1989), scholekster 9000, kluut 700, zilverplevier 1500, wulp 700, tureluur 1500,
steenloper 300 (Smit & Piersma 1989), 2alleen soorten die op meer dan 25% van de
dagen aanwezig waren.
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DebetekenisvandeEmma-enEemspolder endeaangrenzendelandaanwinningswerkenvoorwatervogelswordt nogeensonderstreept doordeverspreiding van deze vogels tijdens de hoogwatertelling van oktober 1989langs de
noordkust van Groningen (Van 't Hoff 1990b). Het binnen- en buitendijkse
gebied vande Emmapolder bleek tijdens deze tellingvoor zevenvan detien
getalsmatig belangrijkste soorten het hoofdverspreidingsgebied te vormen
(scholekster, wulp) of was daarvan een onderdeel (bergeend, wilde eend,
bonte strandloper, kokmeeuw, stormmeeuw).
1%-norm Hoewelerweinig kwantitatieve gegevensoverde broedvogelbevolkingvande potentiëlewindparkgebieden voorhanden zijn, ishetduidelijk dat
ingeenvandetweegebiedende 1%-normwordt gehaald.
Gebaseerdopdemeestrecenteschattingenvandebiogeografische populatie
waartoe de soorten behoren die in het onderzoekgebied pleisteren (zwanen
en eenden: Monval & Pirot 1989, ganzen: Madsen 1991,steltlopers: Smit &
Piersma 1989, meeuwen: Vauk & Prüter 1987, overige soorten: Cramp &
Simmons 1977,Cramp 1985),isvoor allesoortende 1%-normvastgesteld.In
tabel 1isaangegevenwelkesoortengeregeld of incidenteel (aantallentussen
haakjes) de 1%-norm overschrijden. Uit de tabel blijkt dat in het Emma- en
Eemspoldergebied de 1%-normdoortwee soorten (scholekster, zilverplevier)
geregeldendoorachtsoorten(kleinerietgans,brandgans,rotgans,bergeend,
kluut, wulp, tureluur, steenloper) incidenteel met een factor 1-2 wordt overschreden.Alswedetellingendiebuitenderegulierecensussenzijngehouden,
inhetoverzichtverdisconteren,overschrijdtdekleinezwaangeregeld2-3keer
de norm ende rietgans incidenteel 1-2 keer. Inde Eemshavenen hethavenen industriegebied van Delfzijl is dat slechts incidenteel het geval voor de
brandgans (1-2 keer de norm). Uit deze gegevens blijkt dat het Emma- en
Eemspoldergebied ook op grondvande 1%-normbelangrijker voor vogels is
dande Eemshaven enhethaven-enindustriegebied vanDelfzijl.
Op grond van het feit dat (1) in het Emma- en Eemspoldergebied geregeld
meer dan 20 000 watervogels pleisteren en (2) de aantallen scholeksters en
zilverplevieren die hier overwinteren (scholekster) c.q.doortrekken (zilverplevier), geregeld groter zijndan 1% vande biogeografische populaties waartoe
dezevogelsbehoren,kwalificeertditgebiedzichalseenwatervogelgebiedvan
internationalebetekenis.DeEemshavenenhethaven-enindustriegebied van
Delfzijldoen dit niet, noch op grondvanhettotale aantal, noch opgrond van
de1%-norm.
'Rode-lijst'soorten Allezesdoor Osieck (1986) onderscheiden motievenvoor
opname van een soort in de lijst met bedreigde en karakteristieke vogels in
Nederland (A1, A2, B, C, D en E) zijn in dit verband relevant. Op grond van
motief A1zijn soorten opgenomen waarvoor de Nederlandse broedvogelpopulatie inEuropeesverbandvangrote betekenis is (indepotentiële windparkgebieden één soort: blauwborst). Op grond van motief A2zijn soorten opgenomenwaarvanhetvoorkomenalsdoortrekker ofwintergastinNederlandvan
grote betekenis is. In de potentiële windparkgebieden zijn dit acht soorten
(kleine zwaan, kleine rietgans, kolgans, grauwe gans, brandgans, smient,
toppereendennonnetje).OpgrondvanmotiefBenCzijnsoortenopgenomen
dielandelijkalsbroedvogel achteruit zijngegaan enwaarbijdital (B)danniet
(C) heeft geleid tot een aanzienlijke inkrimping van het broedareaal. In de
potentiële windparkgebieden gaat het om respectievelijk één soort
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(kwartelkoning) en drie soorten (patrijs, strandplevier entureluur). Op grond
van motief Dzijn soorten opgenomen waarvan hetvoorkomen door biotoopkeuze of gedrag bijzonder kwetsbaar is. In de potentiële windparkgebieden
zijn dat zes soorten (bruine kiekendief, kluut, bontbekplevier, noordse stern,
velduil en blauwborst; voor de kluut geldt dit ook voor niet-broedvogels). Op
grondvanmotief EzijntenslottesoortenopgenomendieinNederland inklein
aantal broedeneninvoor onsland karakteristieke biotopenvoorkomen (inde
potentiëlewindparkgebieden (éénsoort: porseleinhoen).
Van de elf 'Rode-lijst'soorten die in de twee potentiële windparkgebieden
broeden, komen erdrie (patrijs, kluut, noordse stern) in beide gebieden voor
(noordse stern in het Emma-en Eemspoldergebied echter alleen incidenteel
met enkele paren, in de Eemshaven en het haven- en industriegebied van
Delfzijl met maximaal 25 paren).Voor de patrijs is het Eemshaventerrein het
belangrijkstegebiedvandetwee.Voordekluut isdathetEmma-enEemspoldergebied met vele tientallen paren, terwijl de Eemshaven en het haven- en
industriegebied van Delfzijl enkeletientallen paren huisvesten.Vande overige
acht soorten is of was de kwartelkoning broedvogel van de Emmapolder,
broedtdetureluur metenkeleparenindehogelandaanwinningswerken diein
hetwesten aande Emmapolder grenzen,terwijl bruine kiekendief, porseleinhoen (beide alleen in Eemshavengebied), strandplevier (incidenteel 1-2 paar
in het havengebied van Delfzijl), bontbekplevier (totaal een tiental paren),
velduil en blauwborst (laatste twee alleen in Eemshavengebied) in hun voorkomen als broedvogel beperkt zijn tot de Eemshaven en het haven- en
industriegebied vanDelfzijl. Detwee plevieresoorten ende noordse sternzijn
typische pioniersoorten. Het is dus zeer de vraag of zij zich bij een verdere
bebouwing van het Eemshavengebied in dezelfde aantallen als broedvogel
zullenkunnenhandhaven.
Wat de regelmatige broedvogels betreft, lijken beide gebieden elkaar dus in
evenwicht te houden.Inde Eemshaven enhet haven-en industriegebied van
Delfzijl broeden negen 'Rode-lijst'soorten (vijf regelmatig, vier incidenteel)
tegenvijf(vierregelmatig,éénincidenteel) inhetEmma-enEemspoldergebied,
maar het is de vraag of het geringe overwicht zal blijven bestaan als het
Eemshaventerrein verder zalworden bebouwd.
In1982-1992werdentijdensdewatervogel-,zwanen-,ganzen-enhoogwatertellingen acht 'Rode-lijst'soorten (kleine zwaan tientallen, kolgans, grauwe
gans, brandgans, smient, kluut, elk honderden) geregeld (soort op meer dan
25%vandeteldageninhetgeschikteseizoenaanwezig) waargenomen.Twee
soorten (kleine rietgans tientallen, nonnetje enkele) werden incidenteel (op
minder dan 25%vande teldagen in het geschikte seizoen aanwezig) gezien.
Voor de Eemshaven enhet haven-enindustriegebied vanDelfzijlwarendeze
aantallen respectievelijk drie (grauwe ganstientallen,smient honderden, nonnetje enkele) envier (kleine zwaantientallen, kolgans honderden, brandgans
meer dan 1000,toppereend enkele). Het buitendijkse gebied van de Emmapolder isvoor eenvandesoorten (brandgans) vanbelangalsslaapplaats, het
oostelijkedeelvandeEemshavenisdatvoor kleinezwaan,rietgansengrauwe
gans. De Eemshaven zal deze functie waarschijnlijk verliezen als het terrein
verderwordt bebouwd.
InhetEmma-enEemspoldergebiedkomenonderdepleisterendewatervogels
dus meer 'Rode-lijst'soorten voor dan in de Eemshaven en het haven- en
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industriegebied van Delfzijl (tien tegen zeven). In het Emma- Eemspoldergebieddoenachtsoortendatgeregeld(Eemshavenenhaven-enindustriegebied
van Delfzijl drie) en slechtstwee incidenteel (Eemshaven enhaven-enindustriegebiedvanDelfzijlvier).Ookhieruit blijktdat hetEmma-enEemspoldergebiedvoor pleisterendewatervogelsvangroter belang isdandeEemshavenen
het haven-enindustriegebied vanDelfzijl.
Conclusie Erzijnteweinig kwantitatieve gegevens over de broedvogelstand
indetwee potentiële windparkgebieden voorhanden om de betekenisvande
gebieden indit opzicht voor vogels te evalueren. De beschikbare gegevens
wijzen echter niet op groteverschillentussendegebieden.Vande geregelde
broedvogelsvanhetEmma-enEemspoldergebiedstaanervieropdelijstvan
bedreigde enkarakteristiekevogelsinNederland,vandieindeEemshavenen
het haven-en industriegebied van Delfzijl vijf. Drievan de laatste vijf soorten
zijntypische pioniersoorten, waarvan het niet zeker is of zijzich op termijn in
hetgebiedzullen kunnenhandhaven.
Het Emma- en Eemspoldergebied is als pleisterplaats voor watervogels van
aanzienlijkgroterebetekenisdandeEemshavenenhethaven-enindustriegebied van Delfzijl. Het herbergt geregeld enkele tienduizenden pleisterende
watervogels; de Eemshaven en het haven- en industriegebied van Delfzijl
herbergenslechtsenkeleduizendenvogels.Voor 28soorten liggendeaantallen (voor individuele soorten honderden of duizenden, voor één soort meer
dan 10000) inhet eerste gebied minimaal eenaantalsklasse (gemiddeld een
factor tien) hoger, voor 15soorten (maximaal enkeletientallen persoort inde
Eemshaven en het haven- en industriegebied van Delfzijl) een aantalsklasse
lager.
In het Emma- en Eemspoldergebied voldoen drie soorten geregeld aan de
1%-norm,acht soorten incidenteel,terwijl inde Eemshaven en het haven-en
industriegebiedvanDelfzijlslechtséénsoortincidenteelde1%-normhaalt.De
aantallen 'Rode-lijst'soorten ontlopen elkaar niet veel, maar in het Emma- en
Eemspoldergebied pleisteren zesvande zeven soorten er geregeld en komt
slechts één soort er incidenteel voor, in de Eemshaven en het haven- en
industriegebied vanDelfzijldoenslechtsdriedatgeregeld envierincidenteel.
Vandezessoortendieergeregeld pleisteren,zijndeaantalleninvier gevallen
(aanzienlijk) groterdanindeEemshavenenhethaven-enindustriegebiedvan
Delfzijl (éénsoort geenverschil).
DeEemshavenen hetbuitendijkse gebiedvande Emmapolder hebben beide
als slaapplaats voor vogels een speciale functie, zij het voor verschillende
soorten. Het is echter devraag of het eerste gebied deze functie zal kunnen
blijvenvervullenalsdeindustrialisatievanhet Eemshaventerreinverder voortschrijdt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de functie van de Eemshaven als
pleisterplaats voor roofvogels indewinter.
Op grond van het totale aantal watervogels dat geregeld van het Emma- en
Eemspoldergebiedgebruikmaaktenhetfeitdatinhetgebieddoordriesoorten
geregeldde1%-normwordt overschreden,kwalificeert hetgebiedzichalseen
watervogelgebied vaninternationale betekenis.
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7.2. Vergelijking van hinder voor vogelstussen de twee lokaties
Aanvaringsslachtoffers Voor hetwindparknabijOosterbierumwerd berekend
datertijdensdenajaarstrek0,02 (0,01-0,05)tot0,06(0,04-0,13)zekereenzeer
waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers per operationele windturbine per dag
vielen en 0,04 (0,03-0,11) tot 0,10 (0,07-0,24) zekere, zeer waarschijnlijke en
mogelijke aanvaringsslachtoffers; inde periode met de meeste voorjaarstrek
(begin maarttot beginmei) bedroegen dezeaantallen0,09 (0,08-0,29) zekere
enzeerwaarschijnlijkeslachtoffersen0,12(0,11-0,39)zekere,zeerwaarschijnlijkeenmogelijkeslachtoffers (Winkelman 1992a).BijdeKreekraksluizenwerd
over hetgehelejaar gemiddeld 0,01 (0,00-0,03) zekereenmogelijke slachtoffers perwindturbine perdag gevonden (Mustersefal.1991)
Bij de berekening van het aantal slachtoffers dat op jaarbasis op de twee
potentiëlewindparklokatiestegeneenwindturbinezalbotsen,isuitgegaanvan
devolgendeaannames:
hetaantalvogelsdattijdensdeherfsttrek(beginseptember-halfnovember)
inde Emma- en Eemspolder (windturbines donkere achtergrond voor de
uithet oostenaanvliegendevogels) dagelijkstegeneenwindturbine botst,
iseven groot als in het windpark nabij Oosterbierum, eveneens eenagrarisch gebied nabij de Waddenzee, met weinig verstorende verticale landschapselementen en nauwelijks horizonverlichting, maar de Emma- en
Eemspolder liggen dichter bij de Waddenzee dan het windpark nabij
Oosterbierum (Emma-enEemspolder meervogels),terwijldetorenvande
windturbines in Noord-Groningen een vakwerktoren betreft, die van de
windturbines nabijOosterbierum eenbuisconstructie (Emma-enEemspolder daardoor mogelijk iets minder slachtoffers) en het beoogde windpark
inNoord-Groningenvijfkeergroterisdanhetwindparknabij Oosterbierum
(Emma- en Eemspolder daardoor mogelijk minder slachtoffers: middelste
rijen mogelijk geringere aanvaringskans);
het aantalvogels dat tijdens devoorjaarstrek (begin maart -begin mei) in
de Emma- en Eemspolder (achtergrond windturbines verlicht voor de uit
het westen aanvliegende vogels) en in de rest van het jaar ter plekke
dagelijkstegeneenwindturbinebotst,isevengrootalsinhetwindparknabij
de Kreekraksluizen (eveneenseengetijdegebied enwindturbines ook met
verlichte achtergrond);
hetaantalvogelsdattijdensdenajaarstrekindeEemshavendagelijkstegen
eenwindturbine botst, isvoor vijf windturbines (achtergrond donker) even
groot als in het windpark nabij Oosterbierum en voor 20 windturbines
(achtergrondverlicht) evengroot alsinhetwindpark nabijdeKreekraksluizen;
het aantal vogels dat tijdens de voorjaarstrek in de Eemshaven dagelijks
tegeneenwindturbinevliegt,isvoor20windturbines (achtergrond donker)
evengrootalsinhetwindpark nabijOosterbierum envoorvijf windturbines
(achtergrondverlicht) evengroot alsinhetwindpark nabijdeKreekraksluizen;
hetaantalvogelsdatinderestvanhetjaarindeEemshavendagelijkstegen
een windturbine botst, is gelijk aan het aantal in het windpark nabij de
Kreekraksluizen;
het aantal vogels dat in het haven-en industrieterrein van Delfzijl (achtergrond windturbines in bijna alle gevallen verlicht) dagelijks tegen een
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windturbine vliegt, is gelijk aan het aantal in het windpark nabij de Kreekraksluizen; en
hetaantalslachtoffers indebeoogdewindparkgebieden zalbijeenverdere
industriële ontwikkeling van het Eemshaventerreinnietveranderen.
UitgaandevandezeaannamenwerdberekenddatindeEmma-enEemspolder
opjaarbasis gemiddeld 492 (158-1287) zekere enzeerwaarschijnlijke aanvaringsslachtoffers zullenvallen en682 (316-1823) zekere, zeer waarschijnlijke
enmogelijkeslachtoffers. Voorde Eemshaven-Delfzijlvariantzijndezeaantallen respectievelijk 416 (128-1278) en464 (176-1438).
Omdatzelfsdebovengrensvanhet95%-betrouwbaarheidsintervalnogeente
lage schatting van het werkelijke aantal geeft (Winkelman 1992b), wordt het
aantal slachtoffers voor de lokatie Emma- en Eemspolder op 2000-2500 per
jaargeschatenvoordelokatieEemshaven-Delfzijlop1500-2000.Perkilometer
windparkishetaantalslachtoffers ongeveerevengrootalshetaantalverkeersslachtoffers per kilometer autoweg (Winkelman 1992a).
Verstoringbroedvogels Opgrondvanhettot nutoeverrichteonderzoek naar
de hinder vanwindturbines voor broedvogels is het niet waarschijnlijk dat er
eennegatieveinvloedvanwindturbinesopdeverspreidingendeaantallenvan
broedvogels uitgaat. Een uitzondering moet misschien worden gemaakt ten
aanzienvankwartel,kwartelkoning,veldleeuwerik, gelekwikstaart engraspieper, omdat van deze soorten bekend is dat de aantallen negatief worden
beïnvloeddoor deaanwezigheid vaneenopgaande beplanting (Van 't Hoff &
Van Scharenburg 1992). Een mogelijk verstoringseffect zal in de Emma- en
Eemspolder (verstoorde oppervlakte biotoop groter, vermoedelijk rijkere
broedvogelbevolking) groter zijn dan in de Eemshaven en het haven- en
industrieterreinvanDelfzijl.
Verstoringpleisterende vogels Uitgaande vande situering van het beoogde
windpark in het Emma- en Eemspoldergebied, zal een eventuele invloed van
het windpark zich daar beperken tot binnendijks foeragerende en rustende
vogels (vooralsteltlopers enmeeuwen,mogelijk ookwilde eend,kleinezwaan
enganzen).IndeEemshavenenhethaven-enindustriegebiedvanDelfzijlzal
de invloed van hetwindpark zich ook uitstrekken tot buitendijks pleisterende
vogels. Daarbij gaat het, naast meeuwen, met name om zeeduikers,futen en
duikeenden (inclusief zaagbekkeneneidereenden).
Vooreenvergelijkingvandezevormvanvogelhindertussendetweewindparklokaties is voor iedere soort de periode genomen waarin de meeste vogels
worden verstoord. Dit is een reflexie van het aanwezige aantal en de mate
waarinverstoring optreedt. Eensoort die hettalrijkst isin eenperiode waarin
de matevanverstoring gering is (bijvoorbeeld de rosse grutto inmei:geringe
kans op extreem hoge waterstanden endus op overtijen in polders), zal dus
bij deze benadering zeer laag scoren. Voor beide lokaties wordt dus de
maximale mate van verstoring gegeven. Omdat alleen van watervogels voldoende kwantitatieve gegevens voorhanden waren, is de analyse tot deze
groep van vogels beperkt. Voor de abundantie van een soort is steeds het
aantalgenomendatgeregeldindeperiodemetdegrootsteaantallenaanwezig
is (vgl. tabel 1). Voor de verstoringsafstand en de mate waarin verstoring
optreedt, zijndegegevens uithetonderzoek inhetwindpark nabijOosterbierum (Winkelman 1992d) en in mindere mate dat nabij Urk (Winkelman 1989)
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genomen. Dezeonderzoeken zijn de meest uitgebreide dievoorhanden zijn.
Bovendien komtdesituatie inNoord-Groningen watdeverstoringvanpleisterende vogels op land betreft, nog het meest met die in Noord-Friesland
overeen.
Voor elk van beide lokaties is berekend hoeveel vogels van elke soort er bij
uitvoeringvanhetwindparkterplekkezullenwordenverstoord (aantalaanwezigmaalaandeeloppervlaktegebiedverstoord maalmatevanreductie).Indien
vaneensoort geengegevens oververstoringvoorhanden waren,isaangenomendatdesoortzichgedraagt alseenverwantesoort. Hoewelvoor elkesoort
deaantalsreductie exact berekend is,wordt hier,geziende onnauwkeurigheid
vande gebruiktewaarden,volstaan met het noemenvandeordevan grootte
vandereductie.
UitdeanalyseblijktdatindeEmma-enEemspolderdeabsoluteaantalsreductie het grootst zou zijn voor scholekster en wulp (elk minimaal een paar
duizend),gevolgddoor bontestrandloper (1000-2000),goudplevier enstormmeeuw(elk500-1000) enkievit (100-500).Voordewildeeendisgeenaantalsindicatietegeven,omdat niet bekend iswelkdeelvandeaanwezigevogels in
hetgebiedbinnendijkspleistert.Ookvoordekleinezwaanendeganzeniseen
aantalsindicatie niet te geven, omdat de mate van verstoring niet bekend is.
Voor allesoortentezamenzoudeaantalsreductie indeordevangroottevan
10000vogelsliggen.
IndeEemshavenenhet haven-enindustrieterreinvanDelfzijlzoudeaantalsreductie voor scholekster, wulp, stormmeeuw en zilvermeeuw elk maximaal
eenpaar honderd bedragen.Voor dewilde eend,kleinezwaan ende ganzen
isopnieuw geenaantalsindicatie tegeven.Voor alle soortentezamenzou de
aantalsreductie minder dan 1000 vogels bedragen. De aantalsreductie is
absoluut gezienindeEemshavenenhethaven-enindustrieterreinvan Delfzijl
dusaanzienlijk kleinerdaninde Emma-enEemspolder. Hetverschilzou nog
versterkt worden alsook de kleinezwaan ende ganzen gevoeligvoorverstoringzouden blijkentezijn. Hetverschiltussendetwee potentiëlewindparklokaties houdt direct verband met de kleinere aantallen watervogels die in de
Eemshaven enhethaven-enindustrieterreinvan Delfzijl pleisteren.
Verstoringdoortrekkende vogels IndeEmma-enEemspolderzaldebuitenste
rijwindturbines voor vogels die loodrecht op de kust aanvliegen (najaarstrek
overdag, nachttrek voor- en najaar deels, getijdetrek) 17windturbines tellen
met indemeeste gevallentelkens nog5-7windturbines daarachter (figuur 1).
In de Eemshaven en het haven- en industrieterrein van Delfzijl is sprake van
éénrij(Eemshaven)ofenkelerijen(haven-enindustrieterreinvanDelfzijl).Door
devoorgestelde configuratie (Emma-enEemspoldercluster-opstelling,Eemshavenenhaven-enindustrieterreinvanDelfzijllijnopstellingencombinatievan
lijn- en cluster-opstelling) scoort een windpark in de Eemshaven en in het
haven-enindustriegebiedvanDelfzijlinditopzichtdusbeterdaneenwindpark
inde Emma- enEemspolder (vgl.4.7).
Conclusie Op grond van de in het windpark nabij Oosterbierum (agrarisch
gebied nabij Waddenzee, windturbines met donkere achtergrond) en in het
windpark nabij de Kreekraksluizen (veelverticale landschapselementen, achtergrond windturbines verlicht) vastgestelde aantallen aanvaringsslachtoffers
worden 2000-2500dodelijke aanvaringen per jaar inhet beoogdewindpark in
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de Emma- en Eemspolder verwacht en 1500-2000 in de Eemshaven en het
haven- enindustriegebied vanDelfzijl.
Het tot nu toe verrichte onderzoek over vogelhinder door windturbines geeft
geenaanleiding teveronderstellen dat ereen negatieve invloedvan windparken uitgaat op broedvogels. Enige voorzichtigheid is echter geboden ten
aanzienvanenkelesoortenvanakkergebieden.Eenmogelijk verstoringseffect
opdezesoortenzal hetgrootst zijnvoor de Emma-en Eemspolder.
Op grondvandeaantallen watervogels die in 1982-1992 indetwee beoogde
windparkgebieden hebben gepleisterd en de mate van verstoring, zoals die
voordeverschillendesoortenindewindparkennabijOosterbierumenUrkzijn
vastgesteld, wordt in het Emma- en Eemspoldergebied een reductie van
ongeveer 10000 pleisterende watervogels verwacht en in de Eemshaven en
hethaven-enindustriegebiedvanDelfzijl eenaantalsvermindering vanminder
dan 1000.Ook hetaantal soortendat indit opzicht getalsmatigvan belangis,
is in het Emma- en Eemspoldergebied groter dan in de Eemshaven en het
haven- en industrieterrein vanDelfzijl.
7.3. Vermindering van hinder voor vogels opdetwee lokaties
Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de hinder van een 25 MW
windpark voor vogels het grootst zal zijn als dit windpark wordt opgericht in
de Emma- enEemspolder (tabel 2). Indit gebied zullen niet alleen een derde
meer aanvaringsslachtoffers per jaar vallen als in de Eemshaven en in het
haven- en industriegebied van Delfzijl, maar er zullen ook minimaal tien keer
zoveel pleisterende vogels worden verstoord. Ook passerende vogels (seizoentrek, lokale trek) zullen inde Emma-en Eemspolder meer hinder van de
windturbines ondervindendan inhet haven-enindustriegebied vanDelfzijl.
Voor de lokatie Emma-en Eemspolder is hetwindpark gesitueerd ten zuiden
van de weg die in de lengterichting van de Emmapolder loopt. De meeste
vogelsdiebuitendijksfoerageren,concentrerenzichindenoordelijkehelftvan
deEmmapolderwanneerzijbinnendijksovertijen.Indienhet parkdirect achter
de zeedijk van de Emmapolder zou beginnen (variant Ben Cin Benner etal.
1992),zouduszijngekozenvooreenoptiedie,zowelwathetaanvaringsaspect
alshetverstoringsaspect betreft, slechtervoor devogelszouzijngeweest.De
thans beoogde plaatsvoor eenwindpark binnendeEmma-enEemspolder is
dus niet de meest slechte voor de vogels. Eenverdere vermindering van de
vogelhinderzouterplekkekunnenwordenbereiktdoordewindturbinesgeheel
of gedeeltelijk inde minder vogelrijke Eemspolder tesitueren.
Aanvaringenvanvogelsmetwindturbinesvindenvrijwelalleen'snachtsplaats.
De getijdetrek ister plekke vooral noord-zuid gericht, maar op grond van de
verkregen informatie lijkt die binnendijks 's nachts alleen bij harde wind van
betekenis.Deechtetrekvindt 'snachtsoplagehoogte naardehuidige kennis
in hoofdzaak oost-west (najaar) en west-oost (voorjaar) plaats. Vanuit het
aanvaringsaspect en het verstoringsaspect (langs vliegende vogels) bezien,
zijn lange rijen achter elkaar geplaatste windturbines evenwijdig aande trekrichting te verkiezen boven zulke rijen dwars op de trekrichting. Dit betekent
dat eenverdereverminderingvanhetaantal aanvaringen envandeverstoring
van oost-west of west-oost langs vliegende vogels (seizoentrek: najaar 's
nachts, voorjaar 's nachts en overdag) kan worden bereikt door de rijen
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windturbines inde Eemspolder langer te makeninde richtingvandetrekrichtingter plekke,datwilzeggenminofmeerevenwijdigaandedijken.Weliswaar
neemt daardoor de oppervlakte foerageer- en rustgebied af, maar dit is
aanvaardbaar omdat deEemspolder mindervogelrijk isdande Emmapolder.
Hetisnietmogelijkheteffect nadertekwantificeren,omdatgeen kwantitatieve
gegevens over deverdeling van de vogels over de polders voorhanden zijn.
Het verstoringsaspect zal voor langs vliegende vogels nog verder kunnen
wordenverminderddoorderuimtetussendeevenwijdigaandedijkenlopende
rijenwindturbines groterte maken.Hetverliesaanoppervlaktefoerageer- en
rustgebied is aanvaardbaar als de elders te plaatsen windturbines worden
gesitueerd inde minstvogelrijkedelen.
Inde Eemshavenbestaat het beoogde windpark uit eenlijnopstelling aan de
voet van de zeedijk, in het haven- en industriegebied van Delfzijl uit een
lijnopstelling op de dijken langs het zeehavenkanaal en een combinatie van
eenlijnopstellingeneencluster-opstelling inhet industriegebied. IndeEemshavenstaandewindturbines deelsevenwijdigaandeoost-west lopende kust,
deelshaaksdaarop.Hetisnietwaarschijnlijk dater'snachtsinditgebiedveel
getijdetrek in een noord-zuid richting en terug zal plaatsvinden. Wel is er
mogelijk inde schemering enduisternis slaaptrek vanverscheidene soorten
(ganzen, kleine zwanen, steltlopers) uit de omringende polders naar het
oostelijkedeelvandeEemshaven.Dezezullenvooreendeelderijwindturbines
aan de voet van de dijk aan de westzijde van het gebied kruisen. Hetzelfde
geldt voor de nachtelijke trek in het najaar en in het voorjaar. Ook in de
Eemshaven zoude hinder voor vogels (zowelwat betreft aanvaringsslachtoffersalsverstoringvanoost-west enwest-oost langsvliegendevogels) kunnen
wordenverminderd doorallewindturbines evenwijdigaandevliegrichtingvan
dezevogelstesitueren.
In het haven- en industriegebied van Delfzijl bestaat het windpark uit een
lijnopstelling op de dijken langs het zeehavenkanaal en een combinatie van
eenlijnopstelling eneensoort cluster-opstelling in het industriegebied enhet
agrarische gebied meer landinwaarts. Delijnopstelling langs hetzeehavenkanaalstaatdwarsopdetrekrichtingvandenajaarstrek (nacht enoverdag).Het
ismogelijk daterloodrecht opdedijkenook enigegetijdetrek is.Deslaaptrek
vandemeeuwenvandevuilstortplaats looptviaeenbaandieeenofmeerrijen
windturbines kruist. Hetwindpark inhethaven-enindustriegebied van Delfzijl
is sterk verlicht, zodat wordt aangenomen dat de windturbines zo duidelijk
tegen het licht zullen afsteken dat devogelhinder wat betreft aanvaringen en
verstoring van langs vliegende vogels gering zal zijn. De hinder voor vogels
langs hetzeehavenkanaal zou mogelijk nog kunnenwordenverminderd door
de afstand tussen de windturbines te vergroten. Dit zal als consequentie
hebben dat eenaantal windturbines elders in het gebied zal moeten worden
gesitueerd. Devogelhinder voor de naar envan de vuilstortplaats trekkende
meeuwenzou kunnenworden verminderd door eenoftwee windturbines ten
westenvandetoegangswegtotdevuilstortplaatselderstesitueren.Omdatde
vogelhinder in het haven-en industriegebied van Delfzijl al beperkt is,zal de
winst (ook nuniette kwantificeren) echter gering zijn.
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7.4. Eindconclusie
Uittabel2,waarinde resultatenvanhetonderzoek kort zijnsamengevat, blijkt
dat hetEmma-enEemspoldergebiedvangrotere betekenis isvoorvogelsdan
de Eemshavenenhet industriegebied van Delfzijl. Inhet Emma-enEemspoldergebied foerageren enrustenaanzienlijk grotere aantallenwatervogels dan
in de twee andere gebieden te zamen, terwijl ook het aantal soorten dat
geregeld of incidenteel de 1%-norm overschrijdt, er groter is. Ook pleisteren
in het eerste gebied meer soorten die op de lijst van karakteristieke en
bedreigde soorteninNederland (dezogenaamde 'Rodelijst') staan.Opgrond
vanhettotaleaantalwatervogelsdatgeregeld inhetgebiedfoerageertenrust,
enhetfeitdatdriesoortengeregeldde1%-normoverschrijden,kwalificeertde
Emma-enEemspoldermetdeaangrenzendelandaanwinningswerkenzichals
eenwatervogelgebied van internationale betekenis.
Door de grote aantallen vogels die in het Emma- en Eemspoldergebied
pleisteren,deconfiguratievanhetwindpark (vrijopencluster-opstelling) ende
landschappelijke omgeving van hetwindpark (open agrarisch gebied zonder
noemenswaardige horizonverlichting; geldt nietvoorde nachtelijkevoorjaarstrek) ondervindt hetvogelleven indit gebied vaneen eventueelte bouwen25
MWwindpark aanzienlijk meer hinder dan inde Eemshavenenhet haven-en
industrieterreinvan Delfzijl (veelkleiner aantal vogels,voornamelijk lijnopstellingen en een (aanzienlijke) horizonverlichting, met name in het haven- en
industriegebied van Delfzijl).
Inde Emma-en Eemspolder zullen bij uitvoering van hetwindparkproject ter
plekke een derde meer aanvaringsslachtoffers per jaar te betreuren zijn dan
opdealternatievelokatie(2000-2500tegen1500-2000).Hetaantalpleisterende
vogels zal in het eerste gebied met minimaal 10000 vogels afnemen (kleine
zwaan en ganzen niet meegerekend), in de Eemshaven en het haven- en
industriegebied van Delfzijl met hooguit 1000,eenverschil van minimaal een
factor 10.Ook hetaantallangstrekkendevogels (zowel seizoentrek alslokale
trek) dat hinder zal ondervinden van het windpark, zal het grootst zijn in de
Emma-en Eemspolder.
Dematevanvogelhinder kanindeEmma-enEemspolderwordenverminderd
door (involgorde van prioriteit) dewindturbines zoveel mogelijk inde Eemspolder te concentreren, de rijenwindturbines evenwijdig aande kust zo lang
mogelijk te maken ende ruimtetussendeze rijentevergroten.
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Tabel 2. Overzicht van de betekenis van de twee gebieden voor vogels (bovenste tabel)
en van de hinder van een 25 M W 33M-VS windpark ter plekke voor deze vogels (onderste
tabel).

Betekenis
gebieden

Broedvogels:
'Rode-lijst'soorten'
Pleisterende watervogels:
Aantal geregeld aanwezig
Soorten in groter aantal
dan in ander gebied 2
Soorten boven 1%-norm'
'Rode-lijst'soorten'

Emma- en
Eemspolder

EemshavenDelfzijl

4 (5)

5 (9)

> 20 0 0 0

< 5000

28
2-3 (10-11)
8 (10)

15
0 (1)
3 (7)

'aantallen tussen haakjes: inclusief soorten incidenteel aanwezig, 2 alleen geregeld
voorkomende soorten, maximumaantallen per soort: meeste honderd- of duizendtallen
(Emma- en Eemspolder) en tientallen (Eemshaven-Delfzijl, uitgezonderd enkele
meeuwesoorten: honderdtallen per soort).

Vogelhinder

Emma- en
Eemspolder

EemshavenDelfzijl

Aanvaringsslachtoffers
Verstoring broedvogels
Verstoring pleisteraars 2
Verstoring trek overdag
Verstoring trek 's nachts

2000-2500
geen 1
10 0 0 0
meest
meest

1500-2000
geen'
< 1000
minst
minst

'enkele akkersoorten onzeker, 2alleen watervogels.
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Inde Eemshaven kande matevan vogelhinder worden verminderd door alle
windturbines evenwijdig aan de min of meer oost-west lopende dijken te
plaatsen. Voor het haven- en industriegebied van Delfzijl is een vermindering
van de hinder voor vogels te bewerkstelligen door de afstand tussen de
windturbines op de dijken langs het zeehavenkanaal te vergroten (dat wil
zeggen een aantal windturbines elders te situeren). Omdat de hinder voor
vogelster plekkealbeperkt is (nachttrek najaar horizonverlichting, voorjaarstrek enige horizonverlichting endoor de meewind vaak hoog overvliegen), is
het voordeel gering. Door een of twee windturbines aan de westzijde van de
toegangsweg tot de vuilstortplaats elders te situeren, zou de hinder voor de
meeuwendie naarenvandevuilstortplaatsvliegen,eveneenskunnenworden
verminderd.
Uit het onderzoek blijkt dus dat een 25 MW windpark uit het vogelstandpunt
bekeken het beste in de Eemshaven en het haven- en industriegebied van
Delfzijl kan worden gebouwd, en dat door aanpassing van de situering en
configuratie van dewindturbines op beide lokaties de hindervoor vogels kan
wordenverminderd.Eennadereuitwerkingvaneeneventueleaanpassingvan
deconfiguratievanhetwindpark indeEmma-enEemspolderisechter zonder
aanvullendveldonderzoek niet mogelijk (geengegevens beschikbaar overde
verspreiding vanvogels op perceelniveau).
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SAMENVATTING
Door het DLO-Instituutvoor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO),Arnhem,is
in opdracht van de Grontmij n.v. een onderzoek verricht naar de mogelijke
hinder dievogels zouden kunnen ondervinden van een eventueel te bouwen
25MWwindpark (8333M-VSwindturbines,elkmeteenvermogenvan300kW)
optweealternatievelokatiesinNoordoost-Groningen (Emma-enEemspolder,
Eemshavenenhethaven-enindustrieterreinvanDelfzijl).Inditrapport worden
deresultatenvandit onderzoek gepresenteerd.
Het onderzoek heeft bestaan uit een literatuurstudie naar vogelhinder door
windturbinesenuiteenevaluatievanbestaandegegevensoverhetvoorkomen
vanvogels indetwee gebieden. Op basisvandeze gegevens isvoor elk van
de gebieden de betekenis voor vogels bepaald en een inschatting gemaakt
vandemogelijkevogelhinder opelkvandepotentiëlewindparklokaties. Bijhet
literatuuronderzoek heeft de nadruk gelegen op middelgrote windturbines op
plaatsendievergelijkbaar zijn metdetwee lokaties in Noordoost-Groningen.
Hinder van windturbines voor vogels kan bestaan uit (1) aanvaringen van
vogels met de windturbine en het zog daarachter (aanvaringsaspect) en (2)
verlies of versnippering van het leefgebied door de aanwezigheid van de
windturbines (verstoringsaspect). Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat
in open gebieden zonder horizonverlichting en met weinig opgaande landschapselementen(zoalstendelegeldtvoordeEmma-enEemspolder)jaarlijks
enkele tientallen vogels per middelgrote windturbine dodelijk verongelukken
alsgevolgvaneenaanvaring. Interreinen metveel opgaande landschapselementeneneenduidelijke horizonverlichting (zoalsindeEemshaven (tendele)
en in het haven-en industriegebied van Delfzijl) bedraagt dit aantal ongeveer
tien).Vrijwelalleaanvaringenvindenindeschemeringenduisternisplaats,met
nameonder slechtevlieg-enzichtomstandigheden. Rampnachtenkomenniet
voor bijobstakelsdielager zijndan 150m.
Erzijngeenduidelijkeaanwijzingendatwindturbineseenverstorende werking
hebbenopdeaantallenenverspreidingvanbroedvogels inenrond windparken, met uitzondering misschienvanenkele akkersoorten.
Windturbinesblijkenwelverstorendtewerkenopvoorkomenentalrijkheidvan
verscheidene soortenfoeragerende enrustendewatervogels (metname eenden, steltlopers en meeuwen; zwanen enganzen niet duidelijk, maar voor de
wilde zwaanisdatwelwaarschijnlijk envoor deandere soorten niet onmogelijk) buiten het broedseizoen. Dit geldt zowel voor vogels op open water als
voor vogels op het land. De gevoeligheid voor verstoring is niet voor alle
soorten of soortgroepen gelijk, enook afhankelijk van seizoen,activiteit (grotere gevoeligheid bij rustende dan bij foeragerende vogels) en getij (voor
soorten die nabij getijdegebieden alsdeWaddenzee pleisteren).
Op overdag langs vliegende vogels (najaars- en voorjaarstrek, getijdetrek,
slaap- envoedseltrek) uit het effect van eenwindpark zich in het mijden van
hetwindpark (mindergroepen,kleineregroepsgrootte) enineenmeersamenballen (grotere groepen). Ook hier is sprake van een groot verschil ingevoeligheidtussendesoorten.
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Wanneerwindturbinesver uitelkaarstaan(tienkeerderotordiameter),passen
vogels overdag hun passage-afstand envlieghoogte op korte afstand van de
windturbinezodanigaandathetrotorvlakendedirecteomgevingervanzoveel
mogelijk worden gemeden. Bij eenkleineafstandtussendewindturbines (vijf
keer de rotordiameter) vindt zo'n aanpassing niet plaats. Dit leidt tot meer
reacties inde buurt vandewindturbine. Erwordt indeze situatie echter vaker
op grotereafstand uitgewekendan indevorige situatie.
Vogels blijken ook 's nachts voor eendeel windturbines te mijden door hun
vliegpad iets te verleggen en tussen de windturbines door te vliegen. De
aanvaringskans vanvogelsdiedoor het rotorvlak vliegen,isklein(5%).
De Emma- en Eemspolder met aansluitende landaanwinningswerken kwalificeertzichopgrondvanhettotaalaantalpleisterendewatervogelsenhetaantal
soortendat geregeldde 1%-normoverschrijdt, alseenwatervogelgebied van
internationale betekenis. Ook het aantal karakteristieke enbedreigde soorten
in Nederland ('Rode-lijst'soorten) dat in het Emma- en Eemspoldergebied
pleistert, isgroter dan inde Eemshavenen het haven-en industriegebied van
Delfzijl.
Bij de bouw van een 25 MW windpark in de Emma- en Eemspolder zullen
jaarlijks 2000-2500 vogels (Eemshaven en haven- en industriegebied van
Delfzijl 1500-2000vogels) als gevolg van eenaanvaring met een windturbine
dodelijkverongelukken. Bijrealisatievanhetwindpark inde Emma-enEemspolderzalereenaantalsreductiezijnvan10000watervogels.IndeEemshaven
enhet haven-en industriegebied van Delfzijl isdit minderdan 1000.Ookvoor
langstrekkendevogels (vooral bij lokalevliegbewegingen) ishet verstoringsaspect inde Emma-enEemspolder het grootst. Door de configuratievan het
windparkietsaantepassen,isdehindervoorvogelsopbeidewindparklokaties
teverminderen.
Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat (1)
uit hetvogelstandpunt bekeken,een25 MWwindpark inde Eemshaven enin
het haven-en industriegebied vanDelfzijlteverkiezen is boven een windpark
inde Emma-enEemspolder en (2)de hindervoor vogels op beidelokaties is
teverminderen door devoorgestelde configuratie enigszins aantepassen.
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SUMMARY
Astudyonthepossibleimpactofa25MWwindpark (83300kWwindturbines)
onbirdswasconducted bytheDLOInstitutefor ForestryandNatureResearch
(IBN-DLO),Arnhem, on behalf ofthe Grontmij n.v. The studywas carried out
in two locations (Emma- and Eemspolder, Eemshaven and Delfzijl) in the
northern partoftheprovince ofGroningen,TheNetherlands.Theresultsofthe
study are presented inthis report.
The Emmapolder and Eemspolder (1,600 haofagricultural land) were reclaimed in 1944 and 1876, respectively. The north side of the Emmapolder is
bordered by the saltmarshes and tidal mudflats of the Wadden Sea. The
Eemshaven (1,000 ha) consists of three harbours and an adjacent industrial
areabuiltintheearly 1970s.TheDelfzijlareaconsistsofaharbour,anindustrial
area, agricultural landandawastedisposal.
The present study is based on what is known of the impact ofwind parks on
birds inThe Netherlands from other studies, and on existing data sets onthe
abundance and habitat useof birds inthetwo areas (literature research,data
filesfrom governmental and non-governmental organisations).
In the last few years three studies have been conducted on the impact of
250-300kWwindturbinesonbirdsinTheNetherlands.Thesewere conducted
in:
Friesland:threerowsofsix300kWwindturbines inanagriculturalarea,the
situation being comparable withthat inthe Emma-and Eemspolder area;
Noordoostpolder: onerow of 25300kWwindturbines onthe inner sideof
the Ussel Lakedyke;and
Zeeland: one row of five 250 kWwind turbines near a sluice complex ina
tidal area,withthe skyline partly illuminated.
Aspects studied included the number of bird victims due to collision withthe
windturbines (allthreelocalities),the behaviour ofbirdsapproachingthewind
turbines during the day and at night (Friesland), and disturbance to breeding
birds (Friesland),feedingandroostingbirds (Friesland,Noordoostpolder) and
migrating birds (Friesland).
The studies revealed quite large differences in collision victims/wind turbine/day:
Friesland, autumn, on average 0.02 (95% confidence limits 0.01-0.05) to
0.06 (0.04-0.13) certain and probable victims, and0.04 (0.03-0.11) to0.10
(0.07-0.24) certain, probable and possible victims; spring,0.05 (0.05-0.16)
certain and probable victims, and 0.07 (0.06-0.22) certain, probable and
possiblevictims;
Noordoostpolder, from autumn to spring, 0.02 (0.01-0.31) certain and
probable victims, and 0.05 (0.03-0.52) certain, probable and possible victims; and
Zeeland,year-roundsearches,0.01(0.00-0.03)certainandpossiblevictims.
Inallthreestudiescorrectionsweremadeforsearching efficiency andscavenger activities. Mean numbers collided per kilometre wind park are on an
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average comparable to the number of birds killed by traffic per kilometre
highway.Thenumberofcollisionsiscomparablewithwindturbinestudiesfrom
abroad.Almostallbirdscollidedatnightandduringtwilight.Duringtheautumn
and spring migration numbers in the Noordoostpolder were greater than
outsidethe migration periods.
Observationswithapassiveandathermal image intensifier showthatat night
and during twilight 25-30% of the birds approaching the rotor shift their flight
paths sidewaysto avoid confrontation withthe rotor when crossingthe wind
park.Duringthedaybirds passingthewind parkalsoavoidconfrontation with
thewindturbines by changing altitudeasanalternative.
During the daytime 92% of the birds approaching the rotor did so without
hesitation,while 15%ofallbirdsalteredtheirflightcalmlytoavoidcrossingthe
rotor. At night these figures were 43%and 36%, respectively. All other birds
crossed or tried to cross the rotor area. During the daytime 7% of the birds
crossingtherotorcollided (althoughnotalwaysfatal),while28%didsoduring
twilight andtotaldarkness.
In43%ofthenocturnalaccidentsthebirdsweresweptdownthroughthewake
behindthe rotor (allcases occurred when birds had crossed the rotor blades
with tail winds). Many more birds were expected to be involved in a fatal
collisionbasedonthenumberofbirdspassingthewind parkat rotor heightat
night and the proportion of birds colliding than the maximum of the 95%
confidence limit calculated from the number of dead birds found during the
daily searches inthe sameperiod.
Of all birds approaching the wind park at night and during twilight at 0-60 m
altitude lessthan 1%(lessthan0.01%ofthe birds/windturbine) were killedas
a result ofcollision.
Thestudyconducted inFriesland showedthatthewind parkdid not influence
thebreedingbirdpopulationofthefourwadersstudied(OystercatcherHaematopus ostralegus, Lapwing Vanellus vanellus, Black-tailed Godwit Limosa
limosa and Redshank Tringatotanus).Studiesfrom abroad seemto corroboratethe ideathat breeding birdsarenotaffected bywindturbines.InaDanish
study however, alargewindturbine (most ofthetime not inoperation during
the study) could havebeenaffectingthe number of birds inthearea.
In Friesland smaller numbers (up to 500 m beyond the outer row of wind
turbines,decreases upto95%)ofrestingandfeedingMallardsAnasplatyrhynchos,Tufted DucksAyf/iyafuligula, CootsFulica atra,Oystercatchers, Golden
PloversPluvialisapricaria, Lapwings, Curlews Numenius arquatus, Common
GullsLaruscanus, Herring GullsLarusargentatus,and doves Columba spp.
werefound.
Inthe Noordoostpolder negative effects (mostly upto 300 m distance) were
found in Mallards, Pochards Aythya ferina, Tufted Ducks and Goldeneyes
Bucephala clangula resting at the Ussel Lake, with numbers mostly upto a
factor 5 lower (decrease 80%) than expected. As far as swans and geese
feedingonthelandsideofthewindparkwasconcernedaneffectinmildwinters
was proven only for the Whooper Swan Cygnus cygnus. There was an
indication of a negative effect for the two other species of swans. A negative
effect could not beestablishedfor geese.
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In Friesland migrating Mallards, Common Snipes Gallinago gallinago, Curlews,thrushes Turdusspp.andStarlingsSturnusvulgaris appearedtobevery
sensitive when passing the wind park during the day (the latter two species
only when the distance between the wind turbines was five times the rotor
diameter). Negative effects included both joining of groups during passage
andavoidingthewind park (effect upto afactor 3:decrease67%).
TheEmma-andEemspolderareaandtheEemshaven-Delfzijlareadiffergreatly
inlandscapeandland use.Asaresult ofthistheareasalsodiffer inbirdlife.In
the Emma-and Eemspolder area tens of thousands of geese, swans, ducks,
wadersand gullsare regularly present during hightide.Most ofthe birdsfeed
in the saltmarshes and on the tidal flats that border the area in the north.
Thousands of birds (mainly swans, geese, waders and gulls) are present
throughout theday,andalso usetheareaasafeedingsite.IntheEemshavenDelfzijl area numbers ofwater birdsareseldom largerthan5,000.
The same difference was found at the species level. In the Emma- and
Eemspolderareamanymoreswans,geese,dabblingducksandwaders(100's
to morethan 10,000birds per species) were counted than intheEemshavenDelfzijlarea.Inthelatterareadivers,grebes,divingducksandaukswere more
abundant (totalnumberofbirdperspecies,however,lessthan100)thaninthe
otherarea.
IntheEmma-andEemspolderareathenumbersoftwospecies (threespecies
whenthedatacollectedoutsidetheregularwaterfowlcountsarealsoincluded)
regularly exceed the 1%level ofthe biogeographical populationto which the
birds belong by upto 200-300%.Because ofthisthe Emma-and Eemspolder
area can be qualified as a waterfowl area of international importance. In the
Eemshaven-Delfzijl area numbers of noneofthe speciesexceedthe 1%level.
Ofthe species of waterfowl migrating through orwintering inthe Emma-and
Eemspolder area ten are 'Red list' species (species which are threatened in
The Netherlands or are characteristic of that country). Eight species are
regularly present here(atleast25%ofthedays present) whiletwospeciesare
sometimes present. Forthe Eemshaven-Delfzijl areathesefigures areseven,
threeandfour, respectively.
Based onthelocal situation (locationandconfiguration ofwind park, illuminationofskylinefor springandautumnmigrants,movements ofbirdsasaresult
ofthetidalmovement intheWaddenSea)ithasbeencalculatedthat416(95%
confidence interval: 128-1,278) birds per annum will certainly or probably
collidewith awindturbine inthe Eemshaven-Delfzijl areaand464(176-1,438)
certainly, probably and possibly. For the Emma- and Eemspolder area these
figures are 492 (158-1,287) and 682 (316-1,823), respectively. Because the
upper limit ofthe95%confidence interval probably givestoo lowafigure,itis
estimated that between 1,500 and 2,000 birds will be killed each year in the
Eemshaven-Delfzijl area,while between 2,000 and 2,500 birdswill be killed in
the Emma-and Eemspolder area.
Disturbancetofeedingand restingbirdswilloccur at eachofthetwo localities
whenawind park isbuiltthere,withthe greatest negative effectstaking place
during the winter period. The numbers of birds which will be disturbed have
beencalculatedforeachlocality(numbersofbirdspresentinpeakperiodtimes
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theproportionoftheareadisturbedtimestheproportionofbirdsthatwillleave
the area,the lasttwo parameters beingtakenfromthe literature).
Inthe Emma- and Eemspolder area the disturbance will be greatest for the
Oystercatcher and the Curlew (at least a few thousands of birds for each
species), followed bythe Dunlin Calidris alpina (1,000-2,000), Golden Plover
and Common Gull (500-1,000 each) and Lapwing (100-500).The reduction in
numberswillamount toapproximately 10,000birdsfor allspecies combined.
IntheEemshaven-Delfzijlareathereductioninnumberswillbelessgreatthan
inthe Emma- and Eemspolder area (only afew hundreds of Oystercatchers,
Curlews, Common Gulls and Herring Gulls,and fewer than 1,000 birds for all
species combined leavingthe Eemshaven-Delfzijl wind parkarea).
Disturbancetobirdsflyingthroughthewindpark(autumnandspringmigration,
movements of birds under influence of the tides, and restingflights of birds)
will begreatest inthe Emma-and Eemspolder area.
Thestudy revealsthattheimpact ofa25 MWwindpark on birdsin north-east
GroningenwillbegreatestifthewindparkisbuiltintheEmma-andEemspolder
area. However in both localities the impact can be reduced by changing the
location of the wind turbines to some extent, especially in the Emma- and
Eemspolder area (e.g.fewerwindturbines inthe Emmapolder). Moredetailed
information onthedistribution ofthe birds overthearea isneeded inorder to
determinethebestlocationsforthewindturbinesfromthebirds'pointofview.
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Bijlage 1. Overzicht van de aantallen broedparen (gemiddelde ± standaardafwijking,
uitersten) van kluut, plevieren, meeuwen en sterns in 1987-1992 in de Emma- en
Eemspolder, Eemshaven en het haventerrein van Delfzijl (bron: Grauwe Gors 16: 7-15, 17:
28-35, 18: 14-21, 19: 15-20, 20: 17-20 en K. Koffijberg).

Soort

Emma- en Eemspolder

Kluut
Kleine plevier
Bontbekplevier
Strandplevier
Kokmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine mantelmeeuw
Noordse stern
Visdief

64
0
0
0
3
0
0
0,4
0,8

± 14

±

3

± 0,4
± 0,8

(46-118)

(0-16)

(0-2)
(0-4)

Eemshaven

11
0
4
0
51
5
0
13
0,2

±

3 (5-24)

± 0,3

(3-5)

± 47 (0-239)
± 5 (0-27)
± 4 (6-23)
± 0,2
(0-1)

Haven Delfzijl

2
0
5
0,8
0
1
0
1
2

±

1 (0-6)

±
±

0,4 (4-6)
0,4 (0-2)

±

0,7 (0-4)

±
±

1 (0-5)
0,7 (0-4)

Bijlage 2. Overzicht watervogeltellingen (gemiddelde ± standaardafwijking, uitersten) in
1982-1992 in het Emma- en Eemspoldergebied (bron: Wadvogelwerkgroep Groningen,
IKC-NBLF, IBN-DLO).

Soort

Aalscholver
Blauwe reiger

Jan

0

Mei

Jun

0,4 + 0,2
(0-1)
0,5±0,3
(0-2)

13

0

0

0

524 ± 4 4 2
6±4
(0-1837)
(0-18)
2+2
4±3
(0-8)
(0-10)
1025±513 2 1 7 ± 2 0 1
(0-1576)
(0-820)
48 ± 2 3 5 1 8 ± 4 7 1
(0-110)
(0-1930)
17±17
76 ± 7 2
(0-52)
(0-293)
0
256

0

0

0,3 ± 0 , 3
(0-2)
0

0

353 ±81
(91-725)
0

0

Feb

Mrt

0

0,8±0,8
(0-6)

Zwanen

1 ±1
(0-11)
190±71
Rietgans
(0-600)
Grauwe gans
23 ± 2 3
(0-230)
85 ± 4 9
Brandgans
(0-500)
Rotgans
126 ± 5 2
(0-510)
Overige ganzen 26± 16
(0-146)
Bergeend
736±178
(140-1563)
Smient
36 ± 2 0
(0-147)
Wintertaling
1±1
(0-10)
Wilde eend
3361 ± 8 4 5
(681-8080)
Pijlstaart
60 ± 2 3
(0-173)
Slobeend
0,8±0,8
(0-6)
Overige eenden
11 ± 4
(0-28)

0
0

0

0

724

0

10

350

816

0

93

0

0

0

16

Scholekster 6876 ±2285
(400-18045)
Kluut
0

.

6060

-

0

Bontbekplevier 0,4 ± 0 , 4
(0-3)
Goudplevier
66 ± 4 5
(0-365)
34±21
Zilverplevier
(0-173)
Kievit
0,9±0,9
(0-7)
Kanoetstrand-• 0,1 ±0,1
loper
(0-1)
Bonte strand- 440 ± 1 9 2
loper
(20-1555)
1 ±1
Rosse Grutto
(0-8)

-

61

-

269

-

808

-

230

-

0

-

2927

-

0

Apr

137±15
(66-190)
0,3±0,3
(0-2)
0,8±0,8
(0-6)
87 ± 8
(54-131)
4±2
(0-20)
0,5±0,3
(0-2)
27±18
(0-132)
- 1744 ± 1 3 6
(1128-2088)
100±13
(48-161)
336±189
(2-1585)
20±12
(0-99)
- 1266 ± 2 5 5
(156-1978)
17±6
(0-53)
90 ± 3 8
(0-290)
- 3356 ±1023
(866-8782)
567±119
(0-1176)

0

0

0
31
0
0
193
0
5
457

501
120
22
0
91
1
0
0
4

Soort

Aalscholver
Blauwe reiger

Zwanen
Rietgans
Grauwe gans
Brandgans
Rotgans
Overige ganzen
Bergeend
Smient
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Overige eenden

Scholekster
Kluut

Jul

Aug

Sep

10±10
(0-19)
8

60 ± 5 2
(5-163)
13±5
(5-22)

2±2
(0-3)
0

0
0

11 ± 1 1
(0-21)
0

227±171
(10-733)
0

3±3
(0-6)
0

30 ± 2 4
(0-99)
0

46 ± 7
945 +292
(39-53) (538-1511)
25 ± 2 5
83 ± 4 0
(0-50)
(6-137)
24 ± 2 4
142 ± 9 6
(45-334)
(0-48)
- 1527 + 1197
2703 ±485
(330-2724) (2046-3650)
50 ± 3 2
36±36
(0-72)
(11-112)
10±10
7+4
(0-19)
(0-15)
0
247 ±223
(17-693)
1047
80

Bontbekplevier

330

Goudplevier

325

Zilverplevier

1127

Kievit

85

Kanoetstrandloper
Bonte strandloper
Rosse grutto

38
215
1221

Okt

19±5
(14-24)
3±2
(1-4)

Nov

1
0

42 ± 4 2
75+25
(0-83)
(50-99)
0 161 ± 1 6 0
(0-800)
2 4 3 ± 1 4 6 539 ± 1 9 5
(28-820)
(0-930)
0
29 ± 2 9
(0-86)
45±31 232±100
(0-488)
(0-131)
37 ± 3 7
62 ± 3 7
(0-110)
(0-191)
2014
1458±1193
(265-2651)
76+ 0,5
51
(75-76)
156 ± 8 3
60
(73-239)
2036 ± 1 0 6 2
3030
(974-3098)
46 ± 2
482
(44-48)
1
9+ 0,5
(8-9)
0
9±9
(0-17)

6556 ±649 9077 ±1331
(5800-7847) (7746-10408)
463 ±271
259±125
(192-734)
(60-489)
10±5
151 ±65
(5-14)
(64-277)
125±117
174±174
(5-359)
(0-347)
346 ± 7 0
626±176
(283-867)
(276-415)
56±51
97 ± 7 5
(12-246)
(5-106)
72 ± 11
11 ± 8
(61-82)
(1-27)
1390 ±796 4835 ±2749
(173-2887) (2086-7584)
10±10
131 ±25
(99-179)
(0-19)

Dec

11 +11
(0-45)
57 ± 3 3
(0-150)
173+ 112
(0-500)
99 ± 5 5
(0-259)
6±6
(0-18)
-

5686

-

0

-

0

-

248

-

23

-

37

-

0

-

198

-

0

-

Vervolg bijlage 2.

Soort

Jan

Feb

Wulp

Mrt

Apr

1537 ± 2 5 6
(360-2278)
Zwarte ruiter
0

2269

Tureluur

1450

0

339 ± 1 0 7
(18-987)
Groenpootruiter
0
Steenloper

-

0

33 ± 1 4

53

(0-98)
Overige steltlopers

0

0

Kokmeeuw

95 ± 3 7
(3-300)
Stormmeeuw 472 ± 1 6 5
(4-1295)
Kleine mantelmeeuw3± 2
(0-15)
Zilvermeeuw 766 ±371
(80-3164)
Grote mantelmeeuw 6 ± 2
(0-13)
Visdief
0
Overige sterns

Aantal tellingen1

147
0
308
1
0

8(10)

0
0

1(4)

2

1(4)

Jun

40± 15
(3-125)
44± 14
(5-106)
831 ± 1 7 3
(146-1670)
275±115
(52-1024)
160 ± 4 6
(51-460)
5±4
(0-35)

5
0
32
0
13
1

510±155
(193-1542)
74± 23
(7-176)
3±2
(0-17)
211 ± 3 0
(70-356)
0,5 ±0,3
(0-2)
14±5
(0-32)
0,6±0,6
(0-5)
3±2
(0-7)

118

0

Overige watervogels 2±2
(0-10)

Mei

0(0)

8(8)

'februari alleen aalscholver, zwanen, ganzen en eenden, augustus één telling exclusief
blauwe reiger, steltlopers, meeuwen en sterns, november zwanen 2 tellingen; getallen
tussen haakjes betreffen aantallen ganzentellingen (februari brandgans 3 tellingen,
december rotgans 5 tellingen).

640
2
0
28
0
19
16
0

1(0)

Soort

Jul

Wulp

Aug

1331
7

Zwarte ruiter
Tureluur

2026

Groenpootruiter

498

Steenloper

23

Overige steltlopers

10

Kokmeeuw

4126

Stormmeeuw

616

Kleine mantelmeeuw
Zilvermeeuw

4
396

Grote mantelmeeuw
Visdief

4
75

Overige sterns

5

Overige watervogels

0

Aantal tellingen1

0(0)

2(2)

Nov

Dec

2228+450 4 3 0 9 ± 3 2 1 3
(1342-2805) (1096-7522)
13±4
22±10
(10-41)
(9-16)
1119±231
483 ± 2 9
(450-541)
(888-1349)
28±16
65+45
(12-44)
(6-153)
28±2
37 +17
(26-29)
(5-61)
2+2
0
(0-5)

2437

-

0

-

351

-

0

-

30

-

2936 ±883 1906 ±1771
(135-3677)
(1790-4673)
662 ±262
1190 ± 6 2 7
(270-2387)
(400-923)
2+1
8±1
(0-4)
(7-9)
438 ±194
821 ±320
(137-801)
(501-1141)
8+2
5±3
(2-7)
(6-11)
0
23 ± 2 3
(0-70)
0
5±5
(0-15)
2
0

2050

-

329

-

0

-

410

-

0

-

0

-

0

-

1

-

1(4)

0(4)

Sep

3(4)

Okt

2(5)
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Bijlage 6. Latijnse namen van vogel(onder)soorten genoemd in de tekst, tabellen en
bijlagen.
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Barmsijs Carduelis flammea
Bergeend Tadorna tadoma
Blauwborst Luscinia svecica
Blauwe kiekendief Circus cyaneus
Blauwe reiger Ardea cinerea
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Bonte kraai Corvus corone comix
Bonte strandloper Calidris alpina
Boomleeuwerik Lullula arborea
Boompieper Anthus trivia/is
Boomvalk Fa/co subbuteo
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Bosruiter Tringa glareola
Brandgans Branta leucopsis
Brilduiker Bucephala clangula
Bruine kiekendief Circus aeruginosus
Buidelmees Remiz pendulinus
Buizerd Buteo buteo
Canadese gans Branta canadensis
Dodaars Podiceps ruficollis
Dwergmeeuw Larus minutus
Dwergstern Sterna a/bifrons
Eidereend Somateria mollissima
Fazant Phasianus colchicus
Frater Carduelis f/avirostris
Fuut Podiceps cristatus
Gele kwikstaart Motacilla flava
Geoorde fuut Podiceps nigricollis
Gierzwaluw Apus apus
Goudplevier Pluvialis apricaria
Graspieper Anthus pratensis
Grauwe gans Anser anser
Grauwe gors Miliaria calandra
Groenling Carduelis chloris
Groenpootruiter Tringa nebularia
Grote lijster Turdus viscivorus
Grote mantelmeeuw Larus marinus
Grote zaagbek Mergus merganser
Grutto Limosa limosa
Havik Accipiter gentilis
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Huiszwaluw Delichon urbica
Useend Clangula hyemalis
IJsgors Calcarius lapponicus
Kanoetstrandloper Calidris canutus
Kauw Corvus monedu/a
Keep Fringilla montifringilla
Kemphaan Philomachus pugnax
Kievit Vanellus vanellus
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Kleine mantelmeeuw Larus fuscus
Kleine plevier Charadrius dubius

Kleine rietgans Anser brachyrhynchus
Kleine zwaan Cygnus columbianus
Kluut Recurvirostra avosetta
Kneu Carduelis cannabina
Knobbelzwaan Cygnuso/or
Kokmeeuw Larus ridibundus
Kolgans Anser albifrons
Koperwiek Turdus iliacus
Koolmees Parus major
Krakeend Anas strepera
Kramsvogel Turdus pilaris
Kuifduiker Podiceps auritus
Kuifeend Aythya fuligula
Kwartel Coturnix coturnix
Kwartelkoning Crex crex
Meerkoet Fulica atra
Middelste zaagbek Mergus serrator
Nonnetje Mergus albellus
Noordse gele kwikstaart Motacilla flava thunbergi
Noordse stern Sterna paradisaea
Oeverzwaluw Riparia riparia
Parelduiker Gavia arctica
Patrijs Perdix perdix
Pijlstaart Anas acuta
Pimpelmees Paruscaeru/eus
Porseleinhoen Porzana porzana
Regenwulp Numenius phaeopus
Rietgans Anser fabalis
Rietgors Emberiza schoeniclus
Ringmus Passer montanus
Rode Wouw Milvus milvus
Roek Corvus frugilegus
Roodhalsfuut Podiceps grisegena
Roodkeelduiker Gavia stellata
Rosse grutto Limosa lapponica
Rotgans Branta bernicla
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
Scholekster Haematopus ostralegus
Slechtvalk Falco peregrinus
Slobeend Anas clypeata
Smelleken Falco columbarius
Smient Anas penelope
Sneeuwgans Anser caerulescens
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
Sperwer Accipiter nisus
Spreeuw Sturnus vulgaris
Steenloper Arenaria interpres
Stormmeeuw Larus canus
Strandleeuwerik Eremophila alpestris
Strandplevier Charadrius alexandrinus
Tafeleend Aythya ferina
Taigarietgans Anser fabalis fabalis
Tapuit Oenanthe oenanthe
Temmincks strandloper Calidris temminckii
Toendrarietgans Anser fabalis rossicus
Toppereend Aythya marila
Torenvalk Falco tinnunculus
Tureluur Tringa totanus

Veldleeuwerik Alauda arvensis
Velduil Asio flammeus
Vink Fringilla coelebs
Visarend Pand/on haliaetus
Visdief Sterna hirundo
Waterhoen Gallinula chloropus
Watersnip Gallinago gallinago
Wilde eend Anas platyrhynchos
Wilde zwaan Cygnus cygnus
Wintertaling Anas crecca
Witte kwikstaart Motacilla alba
Wulp Numenius arquata
Zeearend Haliaeetus albicilla
Zeekoet Uria aalge
Zilvermeeuw Larus argentatus
Zilverplevier Pluvialis squatarola
Zwarte kraai Corvus corone corone
Zwarte ruiter Tringa erythropus
Zwarte stern Chlidonias niger
Zwarte zeeëend Melanitta nigra

