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VOORWOORD

Door de Grontmij Groningen wordt in opdracht van KENETECH Ltd. een
milieu-effectrapportageopgesteld tenaanzien van een25 MWwindpark voor
twee potentiële lokaties in Noord-Groningen. Door de Grontmij is aan het
DLO-Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Wageningen, gevraagd om indit kader eenonderzoek teverrichten naarde mogelijke hinder
voorvogelsvaneenwindparkopdezelokaties.Deresultatenvanditonderzoek
zijn in 1993ineen IBN-rapport samengevat.
Door KENETECH isin aansluiting daarop verzocht om inde milieu-effectrapportageookeencombinatievandetweeoorspronkelijkealternatieven(Emmaen Eemspolder, Eemshaven/haven-en industriegebied Delfzijl) te betrekken.
DoordeGrontmij isaanIBN-DLOwederomverzocht demogelijkehindervoor
vogels voor de nieuwe lokatie inteschatten. Indeze appendix op het eerder
verschenen rapport wordt verslag vandit onderzoek gedaan.
Uit het onderzoek is gebleken dat de nieuwe lokatie (110windturbines) qua
aanvaringsslachtoffers ongeveer even hoog scoort als de lokatie Emma- en
Eemspolder en qua verstoring van pleisterende vogels een tussenpositie
inneemt ten opzichte van de oorspronkelijke alternatieven (elk 83windturbines). Ten aanzien van de trek scoort de nieuwe lokatie slechter dan de
alternatieve lokaties.Wanneer,tervergelijking,opdenieuwelokatiehetaantal
windturbines terug zou worden gebracht tot 83 (door 27windturbines in het
westelijkedeelvandelokatietelatenvervallen),verschiltdelokatietenaanzien
van aanvaringsslachtoffers en verstoring van pleisterende vogels nog maar
weinig vandelokatie Eemshaven/haven-en industriegebied Delfzijl,dieinhet
eerderverschenen rapportvanuit hetvogelstandpuntalsdemeestaantrekkelijkelokatie naarvorenkwam.

dr. J.Veen
hoofd afdeling Dierecologie
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1. INLEIDING

KENETECH Ltd., San Francisco, USA, heeft het plan opgevat om in NoordGroningen een25MWwindpark opterichten.DoordeGrontmij Groningen is
voortweepotentiëlelokaties(Emma-enEemspolderenerzijds,Éemshavenen
hethaven-enindustriegebied Delfzijlanderzijds) inopdracht van KENETECH
eenmilieu-effectrapportagevoorbereid.Inhetkaderhiervanheefthet DLO-lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO), Wageningen, in 1993 in
opdrachtvandeGrontmijeenonderzoekverrichtnaardemogelijkehinderdie
vogels op dezetwee lokatieszouden kunnen ondervinden vaneen windpark
(Vanden Bergh etal.1993).
Inmiddels heeft KENETECH aande Grontmij opdracht gegeven om nog een
derdelokatie indebeschouwing tebetrekken.Opnieuw heeftdeGrontmij het
IBN-DLOverzochtdemogelijkegevolgenvoordevogelsteevalueren.Indeze
appendix op het eerder geschreven rapport wordt verslag van dit onderzoek
gedaan.
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2. POTENTIËLE LOKATIE EN INRICHTING WINDPARK

De alternatieve lokatie omvat de waddenzeedijk van het westelijke Eemshavengebied enhetoostelijkedeelvandeEmma-enEemspolders(inclusief het
zogenaamde defensieterrein, dat binnen het industrieterrein Eemshavenvalt)
metuitzonderingvanhetgedeeltevandeEmmapolderdattussendewaddenzeedijk endeoost-west doordezepolder lopendeontsluitingsweg ligt (figuur
1).Delokatiebestaatdusuiteenkoppeling vandelenvandetweelokatiesdie
eerderzijnonderzocht, metopvulling vanhetdaartussen gelegengebied.
Eenuitvoerigeterreinbeschrijving vandeEemshaven ende Emma-enEemspolders istevinden inhet hoofdrapport (Vanden Bergh eral.1993).Hier kan
wordenvolstaanmetoptemerkendathetwestelijkedeelvanhetEemshavengebied momenteel noggrotendeelsonbebouwd isendat hetgedeeltevande
Emmapolder dat aan het Eemshavengebied grenst door de paar gebouwen,
dewat opgaande beplanting endetenoosten vandemolen Goliath langsde
slaperdijk gelegen windturbines een wat minder open karakter heeft dan de
restvandeze polder.
Deinrichting van het windpark op deze nieuwe lokatie wijkt afvan die op de
twee eerder onderzochte lokaties, doordat inde nieuwe situatie wordt uitgegaan van 110middelgrote windturbines (type 33M-VS) in plaats van 83.Van
de110windturbineszullenernaarverwachting21 opdedijkvandeEemshaven
worden geplaatst, 56 in de Emmapolder (waarvan 19op en langs het zogenaamde defensieterrein), 16 op de slaperdijk tussen de Emmapolder en de
Eemspolderen 17inde Eemspolder (figuur 1).
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Figuur1. OverzichtpotentiëlewindparklokatieEmma-enEemspolder/Eemshaven(inclusiefhet
zogenaamde defensieterrein) metaanduiding plaatswindturbines (stippen, open
symbolen:windturbinesdiedemeestevogelhinderzullenteweegbrengen)englobale
aanduidingvanbelangrijkstefoerageergebiedvoorganzenindeEmmapolder(onderbroken lijn).
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3. GEBRUIK VAN POTENTIËLE LOKATIE DOOR VOGELS

Een uitvoerige beschrijving vanhetgebruik vandeEmma-en Eemspolderen
de Eemshaven door broedvogels, pleisteraars en doortrekkende vogels is
gegeveninhethoofdrapport (VandenBerghetal.1993).Alsaanvullingdaarop
kanwordenvermeld dat hetaantal pleisterendevogels binnenelkvandedrie
gebieden ongelijk verdeeld is,al kandat kwantitatief niet nauwkeurig worden
onderbouwd. Voor ganzen is vooral het centrale deel van het noordelijke
gebied van de Emmapolder vangroot belang; somsverblijft indat gebied de
helftvanalleganzenlangsdeGroningerkust(B.J.Koks,ziefiguur1).Ditgebied
overlapt nogjuist hetwestelijke deel van de hier besproken windparklokatie.
Ook voor de goudplevier is het westelijke deel van de lokatie een belangrijk
gebied (eigengegevens). Inzijnalgemeenheid kanworden gezegd datzowel
inde Emmapolder als inde Eemspolder devogeldichtheid in het centraleen
westelijke deelvande poldergroter isdan inhetoostelijke deel.
Hetwestelijke deelvanhet Eemshavengebiedwordt bij hoogwater alsgevolg
vande ruige begroeiing doorwadvogels nietals rustplaats gebruikt.Alleen in
het plasje in het noordwestelijke deel vertoeven soms wat steltlopers. Ook
kunnen er enkele honderden ganzen slapen. De laatste bereiken het gebied
vanuit de Emmapolder via hetwad endedijk van hetwestelijke havengebied
(B.J. Koks).
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4.HINDERVANWINDPARKVOORVOGELSOPPOTENTIËLELOKATIE

Hinder van windturbines voor vogels kan bestaan uit (1) aanvaringen van
vogelsmetderotor,mastofhetzogachterdewindturbines(aanvaringsaspect)
en (2) verlies ofversnippering van het leefgebied van vogels door aanwezigheid, beweging ofgeluid vandewindturbines (verstoringsaspect).
4.1. Aanvaringsslachtoffers
In het hoofdrapport is aangegeven dat de meeste aanvaringsslachtoffers 's
nachts en in de schemering vallen, in het bijzonder tijdens slechte vlieg-en
zichtomstandighedengedurendedenajaars-envoorjaarstrek. Deaanvaringskansishetgrootst wanneerdehorizondonker is(Vanden Berghetal.1993).
Gezien de ligging van de Emma- en Eemspolder en de Eemshaven zal de
nachtelijkenajaars-envoorjaarstrek overdetweegebiedenweinigverschillend
zijn.Dematewaarindehorizonachterdewindturbines isverlicht,isechterwel
verschillend (Van den Bergh etal.1993).Voor 19van de21windturbines op
de waddenzeedijk zal de achtergrond voor de in het najaar uit het oosten
komendenachttrekkersdonkerzijn. Ditzalookgeldenvoordevogelsdieover
de Emma- en Eemspolder trekken en voor soorten die 's nachts ter plekke
getijdetrek vertonen (zieVanden Berg etal.1993).
Voor de voorjaarstrek ligt de situatiejuist andersom. Voor de uit het westen
komende nachttrekkers zullen de windturbines in de Emma-en Eemspolder
endetweemeestzuidelijkewindturbines op dewaddenzeedijk vandeEemshaven duidelijk afsteken tegen een verlichte horizon. Voor de overige 19
windturbines opdewaddenzeedijk vandeEemshavenzaldeachtergrond vrij
donker zijn (vgl.Vanden Berghetal.1993).
BijberekeningvanhetaantalslachtoffersdatopjaarbasisopdelokatieEmmaen Eemspolder/Eemshaven naar verwachting tegen eenwindturbine zal botsen, is uitgegaan van dezelfde aannames als in het hoofdrapport (Van den
Berghetal.1993).Voordebetrokken lokatiekomenwijdangemiddeld op701
zekereenzeerwaarschijnlijkeaanvaringsslachtoffers (266-1920op grondvan
95%-betrouwbaarheidsintervallen)en945(474-2624)zekere,zeerwaarschijnlijkeenmogelijkeslachtoffers,metalseindschatting (zieverderVandenBergh
etal.1993)eenmaximumvan2000-3000slachtoffers.Zoudenwij uitgaanvan
83windturbines(hetzelfdeaantalalsvoorgesteldindetweeinhethoofdrapport
besproken lokaties), waarvan 62 in de Emma- en Eemspolder (inclusief het
zogenaamdedefensieterrein),danzouhetaantalzekereenzeerwaarschijnlijkeslachtoffers541 (215-1501)bedragenenhetaantalzekere,zeerwaarschijnlijke en mogelijke slachtoffers 723 (372-2031), met als uiteindelijke schatting
eenmaximum van 1500-2000slachtoffers.
4.2. Verstoringsaspect
Voor de lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven wordt hier alleen nader
ingegaan op heteffect vaneeneventueelwindpark op langstrekkende en
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pleisterendevogels. Erzijn namelijkgeenhardegegevensbekenddieaannemelijk maken dat windturbines verstorend werken op de verspreiding van
broedvogels en de aantallen broedvogels in en rond een windpark (zie Van
denBerghefa/. 1993).
Inhethoofdrapport isaangegevendat langstrekkendevogels(seizoentreken
lokale trek) hinder ondervinden van een windpark, maar dat dit zich vrijwel
beperkttothettijdigverleggenvanhetvliegpad. Ditgeldtzoweloverdagals's
nachts(VandenBerghefa/. 1993).Dematevanverstoring hangtnauwsamen
methetaantalvogelsdatpasseert,degrootteenconfiguratievanhetwindpark,
alsmededeliggingervantenopzichtevandebelangrijkstevliegbanenvande
vogels.Eenlijnopstellingevenwijdig aandevliegbaanvanvogelseneenopen
cluster-opstelling scoren in dit opzicht beter dan een lijnopstelling loodrecht
op de vliegbaan en een dichte cluster-opstelling. Door de grootte van het
windpark en de ligging ten opzichte van de belangrijkste vliegbanen van de
vogels scoort de lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven slechter dan de
alternatieve lokaties. Indien men hetaantalwindturbines reduceert alsaangegeven in 4.1, zal de verstoring in dezelfde orde van grootte liggen als op de
lokatie Emma-enEemspolder.
Op pleisterendevogelsheefteenwindpark somseenaanzienlijke invloed.De
afstand waarover ende matewaarin die invloedzichdoet gelden,zijn echter
soortafhankelijk. Voor de meestesoorten gaatdeinvloed nietverder dan 100
tot 250m, bij enkele soorten tot 500m. Deaantalsvermindering indeverstoringszone kan bij sommige soorten oplopen tot meer dan 90%(zieVan den
Bergh efal.1993voor detailgegevens).
Qua oppervlakte betekent een invloed tot 100 m van de buitenrand van het
windpark voor de lokatie Emma-en Eemspolder/Eemshaven eenverlies aan
voedsel-enrustgebiedvan508ha.Bijeenverstorendeinvloedtot250mtreedt
een verlies van 710 haop en bij een negatieve invloed tot 500 meen verlies
van 1133ha.Zoumenhetaantalwindturbinesbeperkentot83(voorargumentatieenkeuzevandewindturbineszie4.1),danzouhetverliesaan leefgebied
respectievelijk 408, 582en996hazijn.
In het gedeelte van de lokatie binnen de Emma- en Eemspolder zal een
windpark vooralvaninvloedzijnopdeaantallen binnendijksfoeragerendeen
rustende steltlopers en meeuwen, en mogelijk op die van wilde eend, kleine
zwaan en ganzen, in het Eemshaven deel ook op het aantal buitendijks
pleisterendezeeduikers,futen,duikeendenenmeeuwen(VandenBerghetal.
1993).
Wanneerwordt uitgegaanvaneengelijkeverspreiding van devogels binnen
respectievelijkdeEmmapolder,deEemspolderendeEemshaven,danzoude
aantalsreductie op de lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven (zie voor
wijzevanberekeningVandenBerghefal.1993)hetgrootstzijnvoor scholeksterenwulp (elk 1000-2000),gevolgddoor bontestrandloperen stormmeeuw
(enkele honderden), goudplevier en zilvermeeuw (paar honderd), en kievit
(100).Voordewildeeendisgeenaantalsindicatietegeven,omdatnietbekend
is hoeveel eenden binnendijks pleisteren. Ook voor de kleine zwaan en de
ganzeniseenaantalsindicatieniettegeven,omdatdematevanverstoringniet
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bekendis.Voorallesoortentezamenzoudemaximaleaantalsreductieenkele
duizenden kunnen bedragen. Bij uitvoering van het kleinere alternatief (83
windturbines) zoudeaantalsreductieonderdezelfdeaannamealnaargelang
desoortzo'n 10-20%geringer zijn.
Binnen de drie gebieden is de verdeling van de vogels echter allerminst
gelijkmatig (zie3).IndeEmma-enEemspolderverblijveninhetoostelijkedeel
aanzienlijk mindervogelsdan meernaarhetwestentoe,terwijlindeEemshaven het oostelijke deel het hoogste scoort. Dit betekent dat de werkelijke
verstoring minder isdan hier is berekend. Dat geldt in het bijzonder voor de
kleinerevariantvanhetalternatiefEmma-Eemspolder/Eemshavenalsmende
reductie in aantallen windturbines zoekt in hetwestelijke deel van de lokatie
(figuur 1).Omdat de microverspreiding vandevogels overde poldersonvoldoende isgekwantificeerd, iseen nauwkeurige aanduiding van de aantalsreductie niet te geven. Voor alle vogels te zamen ligt in het eerste geval (110
windturbines) de aantalsreductie misschien in de orde van grootte van zo'n
2000eninhettweedegeval(83windturbines) van 1000-2000.
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5. WEGING HINDER VOOR VOGELS OP DE DRIE LOKATIES

5.1. Aanvaringsslachtoffers
Bij uitvoering van het windparkproject op de lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven conform het voorstel (110 windturbines, waarvan 89 in de
Emma-enEemspolder)zullenerperjaar naarschatting maximaal 2000-3000
vogelsverongelukken alsgevolgvaneenbotsing meteenwindturbineofdoor
hetzog achter dewindturbines. Zou hetaantalwindturbines worden beperkt
tot 83 (zelfde aantal als oorspronkelijk gepland voor de lokatie Emma- en
Eemspolder en de lokatie Eemshaven/haven- en industriegebied Delfzijl),
waarvan 62 inde Emma-en Eemspolder, dan zou dit aantal maximaal 15002000 bedragen.Voor 83windturbines inde Emma-en Eemspolder werd een
aantal van maximaal 2000-2500 aanvaringsslachtoffers berekend, voor 83
windturbines in de Eemshaven en het haven-en industriegebied Delfzijl een
aantalvan maximaal 1500-2000.
5.2. Verstoringsaspect
De lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven scoort bij uitvoering van de
oorspronkelijkeopzettenaanzienvandetrekslechterdandetweealternatieve
lokaties. Bij een reductie tot 83 windturbines is deze lokatie in dit opzicht
vergelijkbaarmetdelokatieEmma-enEemspolder.Quaverstoringvandetrek
scoort de lokatie Eemshaven/haven- en industriegebied Delfzijl van de vier
mogelijkheden hetgunstigst.
Uitgaande van de voorgestelde variant voor de lokatie Emma- en Eemspolder/Eemshaven (110windturbines,waarvan 89inde Emma-en Eemspolder)
zal 508-1133 haaan rust- en foerageergebied verloren gaan (invloed tot 100
respectievelijk 500mvanhetwindpark merkbaar) enkaneen aantalsreductie
inhetwindparkenomgevingwordenverwachtvanongeveer2000vogels.Voor
de aangepaste variant (83 windturbines, reductie windturbines in westelijke
deel) zal hetverliesaan rust-enfoerageergebied 408-996 habedragen en de
aantalsvermindering aanvogels 1000-2000.Voor de lokatie Emma-enEemspolderwerd inhethoofdrapport eenoppervlakteverlies van651-1205haberekendeneenaantalsvermindering van 10000vogels.VoordelokatieEemshaven/haven-en industriegebied Delfzijl zal het oppervlakteverlies 455-2088 ha
bedragen endeaantalsvermindering aanvogels minder dan1000.
5.3. Eindconclusie
Wanneer we de drie onderzochte lokaties (Emma-en Eemspolder, Eemshaven/haven-en industriegebied Delfzijl met elk 83windturbines, en Emma-en
Eemspolder/Eemshaven met110windturbines)opeenrijzetten(Tabel1),dan
scorendelokatiesEmma-enEemspolder/Eemshaven enEmma-enEemspolderquaaanvaringsslachtoffers (respectievelijk maximaal2000-3000enmaximaal 2000-2500 vogels) en het verstoringsaspect bij langs trekkende vogels
(invloed respectievelijk meestenintermediair) ietshogerdandelokatieEemshaven/haven-enindustriegebied Delfzijl(maximaal 1500-2000aanvarings-
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slachtoffers enverstoring trek minst). Quaaantalsreductie van pleisterende
vogelsscoortdeEmma-enEemspolder(reductievan10000vogels)aanzienlijk hoger dan detwee overige lokaties (Emma-enEemspolder/Eemshaven
2000vogels, Eemshaven/haven-enindustriegebied Delfzijl < 1000vogels).
Zou hetaantalwindturbines opdelokatie Emma-en Eemspolder/Eemshaven
wordenteruggebrachttot83windturbinesopdeinfiguur 1 voorgesteldewijze,
dan zullen hetaantalaanvaringsslachtoffers (maximaal 1500-2000vogels)en
de aantalsreductie van pleisterende vogels (1000-2000) slechtsweinig groter
zijndanopdelokatieEemshaven/haven-enindustriegebied Delfzijl (maximaal
1500-2000 aanvaringsslachtoffers, aantalsreductie < 1000vogels). Qua trek
scoort de lokatie Eemshaven/haven- en industriegebied Delfzijl echter wat
gunstiger dandekleinevariantvandelokatieEmma-en Eemspolder/Eemshaven.
Tabel1. Overzicht van de hinder voor vogels van een33M-VSwindpark op drie lokaties in
Noord-Groningen (voor Emma-enEemspolder en Eemshaven-Delfzijlzie Van den
Bergh etal.1993, voorEmma-enEemspolder/Eemshaven(inclusief het zogenaamde
defensieterrein) ziehetonderhavige rapport). Voor de lokatie Emma-enEemspolder/Eemshavenzijntweevariantenonderscheiden, devoorgenomen variantmet110
windturbines eneenvariantmeteenvergelijkbaar aantalwindturbines alsopdetwee
anderelokaties(83).
Vogelhinder

Emma- en
EemshavenEemspolder Delfzijl
(83)
(83)

Emma- en Eemspolder/
Eemshaven
(110)
(83)

Aanvaringsslachtoffers

2000-2500

2000-3000

Verstoring
broedvogels

geen

Verstoring
pleisteraars 2

10 000

Verlies leefgebied (ha) 3

1500-2000

geen

< 1000

geen

2000

1500-2000

geen

1000-2000

455-2088

508-1133

408-996

Verstoring trek interoverdag
mediair

minst

meest

intermediair

Verstoring trek inter'snachts
mediair

minst

meest

intermediair

651-1205

1

enkeleakkersoortenonzeker,2alleenwatervogels,3negatieveinvloedtot100
respectievelijk 500mvanhetwindpark (kwaliteit habitat echtersterkverschillendtussenlokaties, kwantitatievevergelijking derhalvediscutabel).
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SAMENVATTING

Indezeappendixwordteenschattinggemaaktvandemogelijkehindervoor
vogelsvaneenwindparkinhetoostelijkedeelvandeEmma-en Eemspolder
(inclusief hetzogenaamdedefensieterrein) enop dewaddenzeedijk vanhet
westelijke deelvande Eemshaven.Delokatiebestaat uiteenkoppelingvan
delenvantweeeerderonderzochtelokaties(Emma-enEemspolderenerzijds
enEemshaven/haven-enindustriegebied Delfzijlanderzijds),meteenopvullingvanhetdaartussengelegengebied(hetdefensieterrein).
Uitdeanalyseblijktdatdenieuwelokatie(110windturbinesinplaatsvan 83,
zoalsopdetweeeerderonderzochtelokaties)quaverstoringvandevogeltrek
slechterscoortdandeoorspronkelijkealternatieven,quaaanvaringsslachtoffersongeveerevenhoogalsdelokatieEmma-enEemspolderenquaverstoring van pleisterende vogelseentussenpositie inneemt tenopzichte vande
oorspronkelijkealternatieven
Indienopdenieuwelokatiehetaantalwindturbinesterugzouwordengebracht
tot 83 (door 27 windturbines in het westelijke deel van de lokatie te laten
vervallen),verschiltdezelokatieinditopzichtmaarweinigmeervandelokatie
Eemshaven/haven-en industriegebied Delfzijl,die in het eerder verschenen
rapportvanuithetvogelstandpunt alsdemeestaantrekkelijkelokatietenaar
vorenkwam.QuaverstoringvandetrekscoortdelokatieEmma-en Eemspolder/Eemshaven(variantmet83windturbines)vandetweeietsmindergunstig,
maar wat het oppervlakteverlies aan rust- en foerageergebied betreft, wat
gunstiger.
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SUMMARY

In this appendix to an earlier published report (Van den Bergh era/. 1993) we
assessthe possible impact ofaplanned windpark of 11033M-VSwind turbines
on birds (collisionswith wind turbines and disturbance ofpassing, feeding and
resting birds) in north Groningen, and compare the results with the estimates
madefor two alternative locations inthat region.Thenew location (Emma- and
Eemspolder/Eemshaven) combines parts of the two locations studied earlier
(Emma-and Eemspolder and Eemshaven/Delfzijl, respectively).
It has been calculated that in the new location 701 (95% confidence interval:
266-1,920) birdsperannumwillcertainly orprobably collidewithawind turbine,
and 945 (474-2,624) birds certainly, probably or possibly. If 83 wind turbines
are built (as planned for the two alternative locations mentioned) these figures
will be 541 (215-1,501) and 723 (372-2,031), respectively. Because ever the
upper limit of the 95%confidence interval probably gives atoo low figure, it is
estimated that maximally 2,000-3,000 (110wind turbines) and 1,500-2,000 birds
(83 wind turbines), respectively, will be killed in the area per annum.
Thenumbersofbirddisturbed (numbersofbirdspresent inperiodwith greatest
negative effect times the proportion of the area disturbed times the proportion
of birdsthat will leavethe area) areestimated at afew thousands for all species
combined with greatest values for Curlew and Oystercatcher. If a wind park
will bechosen with 83wind turbines (taking out 27wind turbines inthe western
portion of thewind park) the figure amounts to 1,000-2,000.
The study reveals that the impact of a 25 MW wind park (83 wind turbines) in
northern Groningen is smallest when it is built either in the Eemshaven/Delfzijl
areaor inthe Emma-and Eemspolder/Eemshaven area.Theimpact isgreatest
when thewind park isconcentrated inthe Emma-and Eemspolder. The impact
of awind park with 110wind turbines inthe Emma- and Eemspolder/Eemshaven area is (1) larger than the impact of a wind park with 83 wind turbines in
the Emma-and Eemspolder asfar asthe disturbance of passing birds (seasonal migration, local bird movements) isconcerned, (2) roughly as large as the
impact of such apark inthese polders asfar asthe number of collision victims
is concerned, and (3) in-between the impact of the two other locations as far
as the disturbance of feeding and resting birds is concerned.
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