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VOORWOORD

Indeperiode 1984-1991werddoorhetDLO-Instituutvoor Bos-enNatuuronderzoek,Arnhem,inopdrachtvandeN.V.Samenwerkendeelektriciteits-produktiebedrijven (Sep),Arnhem,eenonderzoek verricht naarde invloedvan
deSep-proefwindcentrale teOosterbierum(Fr.)opvogels.Hierbijwerdaandacht geschonkenaanaantallenaanvaringsslachtoffers, aanaanvaringskansenvoor overdagen'snachtslangsvliegendevogels,aangedragvandeze
vogels overdag enaanverstoringvan broedvogels, pleisterende vogels en
langstrekkende vogels. Met de vier hierover verschenen eindrapportages
werdvoorheteersteen'overall'onderzoeknaarheteffectvanwindparkenop
vogelsafgerond.
Gezien de vele onzekerheden in dit nieuwe type van onderzoek werd het
vogelonderzoek inhetwindparkteOosterbierumzobreedmogelijkopgezet.
Hierbij is ook uitgebreid aandacht geschonken aan de methodologische
problemen die tijdens het onderzoek naar voren kwamen. In 1988 werd
beslotentoteentussenrapportoverdemethodologieindeperiode1984-1987,
teneindedemogelijkhedenenbeperkingenvoortoekomstigonderzoekineen
vroegtijdigstadiumvoorderdenbeschikbaartehebben.
Hetonderhavigerapportgaatinopdegevolgdemethodologie indeperiode
1988-1991,alsmedeopdeinhetvogelonderzoek op enigerleiwijzegeraadpleegdeliteratuur.Ditrapportmoetalseenaanvulling(deel2)wordengezien
op hetrapport uit 1988(deel 1).Beiderapportentezamengeveneengoed
overzichtvandeondervondenproblemenendemethodologiedieisgebruikt
omtot eenoplossing hiervante komen.Derapportages kondenmededank
zijeenaanvullendesubsidievanNOVEM,Utrecht,wordenopgesteld.

dr. J.Veen
hoofdafdelingDierecologie

J.E. Winkelman
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1 INLEIDING

Inde periode 1984-1990werd nabij Oosterbierum (Fr.) door de N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep),Arnhem,een proefwindcentrale gebouwd, welke inde herfst van 1990 volledig in gebruik kwam. Bij dit
windpark werd in opdracht van de Sep door het DLO-Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek (IBN-DLO),voorheenDLO-Rijksinstituutvoor Natuurbeheer
(RIN-DLO), Arnhem, in 1984-1991 een onderzoek verricht naar de eventuele
hinder dievogelsvandit windpark ondervinden.
Bij de start van dit onderzoek was over vogelhinder door windturbines nog
naar weinig bekend (vgl. Winkelman 1984a, 1988c, 1988d). Het onderzoek
werddaarom zobreed mogelijk opgezet. Naast studies naaraantallenvogelslachtoffers, (nachtelijke) aanvaringskansen en vlieggedrag (slachtoffer- en
gedragsonderzoek) isookaandacht besteedaandeverstoringvan broedvogels, pleisterende vogels en overdag langstrekkende vogels door aanwezigheid, beweging of geluid van de in het windpark opgerichte windturbines en
windmeetmasten(verstoringsonderzoek) enoverdetegebruiken methodologietijdens het onderzoek. Bijde effectberekeningen werden de bouwfase en
de half-operationele situatie steeds zoveel mogelijk gescheiden van de operationele fase. Over het slachtofferonderzoek isgerapporteerd in Winkelman
(1988c, 1990a, 1990c, 1992a, 1992b), over het gedragsonderzoek inWinkelman (1990c, 1992a, 1992c),overde resultatenvan het verstoringsonderzoek
inWinkelman(1990b,1992d)enoverdegebruiktemethodologie inde periode
1984-1987inWinkelman (1988c).Inbijlage7iseensamenvatting opgenomen
vande eindresultaten uit het vogelonderzoek.
Inhetonderhavige rapportwordteenoverzichtgegevenvande methodologie
inde periode 1988-1991. Daarnaast is eenvolledige lijst vande literatuur die
is gebruikt in het vogelonderzoek in de Sep-proefwindcentrale opgenomen.
Het methodologische deel indit rapport is bedoeld alsaanvulling opWinkelman (1988c), waarin de periode 1984-1987 aan de orde is gekomen. De
periode 1984-1987 komt daarom alleen in samengevatte vorm in dit rapport
aan de orde. Voor een uitgebreide documentatie over de probleemstelling
aangaande windturbines en vogels, de resultaten van onderzoek in binnenen buitenland over de invloed van windturbines en vogels tot 1988, de
Sep-proefwindcentrale endeachtergrondenvandeopzetvanendewerkwijze
binnen het vogelonderzoek in dit windpark wordt dan ook verwezen naar
Winkelman (1988c).
Literatuur: Arkesteijn et al. 1980, 1987, Berkhuizen ef al. 1988, Bleijenberg
1984, Bleijenberg & Feenstra 1982, 1983, Blok 1982, Van Bon & Boersema
1985(vgl.ookBuurmaefa/. 1987),Buurma 1981, Cingo 1980,Feenstra1982,
Inhaber 1979(vgl.ook Holdrenefal. 1980),Van Klinken 1981, Manning 1983,
Ministerie van Economische Zaken 1988, Mortimer 1981, Robson 1983,
Sorensen 1981, Winkelman 1985a, 1987a, 1988c, 1988d, 1988e, 1992a,
1992b, 1992c, 1992d (algemeen); Anonymus 1988, 1989, 1991,Berkhuizen
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1987, Böttger et al. 1990, Byrne 1983, Crockford 1992, Henderson 1986,
Jones & Stokes Associates 1987, Karlsson 1983, 1987,Lindell 1987, Meek ef
al. 1992,Moller & Poulsen 1984,Mustersetal. 1991,Orloffetal. 1991, Osieck
& Winkelman 1990, Pacific Gas & Electric Company 1985, Pedersen &
Poulsen 1988, 1991,Petersen & Nohr 1989, Rogers et al. 1977, Van Swelm
1988, Winkelman 1984a, 1984c, 1985a, 1985b, 1985c, 1986a, 1988c, 1988f,
1989a, 1989b, 1990d, 1990e, 1990f, 1991, 1992a, 1992b, 1992c, 1992d,
Winkelman &Van den Bergh 1987 (vogelsen windturbines).
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A

= telpost op waddendijk

B

= telpost in noorden park

C

= telpost in zuiden park
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Figuur1. LiggingvandeSep-proefwindcentrale (gearceerd) teOosterbierum, alsmede ligging
vandedrietrektelposten(A:telpostopdewaddendijk,B:telpostinhetnoordenvanhetwindpark,
C:telpostinhetzuidenvanhetwindpark).
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2 VOGELONDERZOEK PROEFWINDCENTRALE OOSTERBIERUM

2.1Inleiding
VooreengoedbegripvandeopzetvanhetvogelonderzoekteOosterbierum
endemethodologischeaspectendiedaarbijeenrolhebbengespeeld,iseen
korteschetsvanligging,omgeving,bouwverloop eninrichtingvandeproefwindcentralealsmedevanhetvogelleveninenrondhetwindparknoodzakelijk. De genoemde punten bepaalden immers in belangrijke mate welke
onderzoekaspecten endaarmee methodologische problemen in hetonderzoekteOosterbierumaandeordekwamen.Hieronderwordteersteenkorte
beschrijvingvandeproefwindcentraleenhetvogellevenvóórdebouwgegeven,alsmedeeensamenvattingvandeonderzoekaspecten.
Literatuur:Alsem1978,Baltjes&Jaarsma1985,Bornebroek 1987,BüroMaas
1986,Buurma1987,CentraleCultuurtechnische Commissie 1973,VanDobben&Makkink 1933a, 1933b,Fokkema1976,Fokkemaetal.1986,Helsloot
1986, Hutting 1990,Koops 1984,Lubbers 1988,Vander Ploegetal.1976,
1977, 1979,Sep 1983,Smit &Wdff 1981, SOVON 1987,Spruyt &Haverschmidt.1980,Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland 1963-1977,
Teixeira 1979,VanderToornetal.1990,Toussaint 1985, 1987,1990.

2.2 Deproefwindcentrale
2.2.1 Liggingenomgeving
DeSep-proefwindcentraleteOosterbierumligttennoordenvanFraneker,in
de kuststrook van noordwest Friesland (fig. 1). De omgeving betreft een
uitgestrekt,opengebiedmetverspreidliggendedorpen,waargrasland(veeteelt)enbouwland(akkerbouw) elkaarafwisselen.Debouwvanhetwindpark
isgepaardgegaanmetperceelverbeteringenenopbeperkteschaalookmet
grondruil,beideinhetkadervanderuilverkaveling DeBjirmen.
Literatuur: Winkelman 1988c, 1990a, 1990b, 1990c, 1992a, 1992b, 1992c,
1992d.

2.2.2 Inrichting
Hetwindpark (55ha) bestaat uit 18middelgrotewindturbines, eenuitzeven
masten bestaand windmeetsysteem gesitueerd rondom het windpark, een
bedienings-ofcontrolegebouw,tweeclustergebouweneneenaantalverbindingswegen(fig. 2-6).Degeproduceerdestroomwordtviaeenondergrondse
kabelafgevoerd.Dewindturbineszijnopgesteldindrierijen,welkeloodrecht
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staan op de meest voorkomende windrichting (westzuidwest). De onderlinge
afstandtussendeze rijen is240 m. Deafstandtussendewindturbines binnen
een rij bedraagt 300 (noordelijke driewindturbines) en 150 m (zuidelijke vier)
(fig.2).Dewindturbines hebbeneenhorizontaleas,eenupwind-rotor meteen
rotordiameter van 30 m endrie rotorbladen, eenashoogte van 35 m en een
vermogen van maximaal 300 kW. Het toerental is variabel (maximaal 48
omwentelingen per minuut, overeenkomend met een maximale tipsnelheid
van 270 km/uur). Het geluidsniveau bedraagt benedenwinds op maaiveldhoogte bij eenwindsnelheid van 7m/sec op 250 mafstandvan het windpark
37-40 dB(A) en op 400 m 34-37 dB(A). De windturbines starten bij een
windsnelheid van4 m/sec en stoppen bij 24 m/sec. Toren,gondel en bladen
zijnvanstaal.Dewindmeetmastenzijngetuid en50m (twee masten) of35 m
(vijfmasten) hoog.Detuidradenzijn nietvoorzienvanspeciale voorzieningen
om vogelaanvaringen te verminderen of te voorkomen. Het windpark is 's
nachts niet verlicht.

2.2.3 Bouwverloop
Volgensdeoorspronkelijke planninguit 1984,opgrondwaarvanhetvogelonderzoek aanvankelijk werd opgezet,zou hetwindpark uiterlijk bijde aanvang
van het broedseizoen 1986operationeel zijn. Deze planning werd echter niet
gehaald.In1984werdhetwindparkterrein bouwrijpgemaakt,werddewegenstructuur aangelegd en vond een perceelverkaveling plaats. De windmeetmasten werden inde winter van 1985/1986 opgericht. Inde herfst en winter
van 1986/1987werden de masten van de 18windturbines geplaatst. Tussen
eind mei en half november 1987 werden gondels en rotoren op de masten
bevestigd.Alspoedigdaarnastarttementijdenskantoorurenmetproefdraaien
(herfst 1987 en 1988ook 's nachts enkele windturbines operationeel). In het
voorjaar van 1988 en 1989 en in de tweede helft van het voorjaar van 1990
wassprakevan (overwegend) stilstaandewindturbines. Inde herfst van 1990
warentot 31oktober maximaal 17windturbines grotedelenvandedagende
nacht in bedrijf. Op 31 oktober 1990 kwam windturbine 23 en daarmee in
principe het gehelewindpark in bedrijf.

2.3 Vogelleven
Hetaanwezigevogelleven inenronddeproefwindcentrale bepaaldemedede
onderwerpen van onderzoek (vgl.Winkelman 1988c). In het gebied kwamen
voor de bouw redelijkeaantallenweidevogels (met name kievit,grutto,scholekstereninminderemateooktureluur)totbroeden,waarvangekwantificeerde
gegevensvoorhandenwaren. Langsde Friesekustlijnwaster hoogtevanhet
windpark sprake van massale herfsttrek van overdag trekkende zangvogels.
Over trek meer landinwaarts, inclusief het windpark, was uit incidentele
waarnemingen bekend dat deze ook daar soms massaal kan zijn, maar
kwantificering ontbrak. Over de mate van stuwing van de trek langs de
waddendijk en de breedte van de eventuele stuwbaan was bij aanvang van
het onderzoek weinig bekend. Ditzelfde gold voor de gezien de ligging nabij
de Waddenzee te verwachten getij-, voedsel- en slaaptrek van en naar het
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wad. Omtrent slaapplaatsen van soorten zoals spreeuw, kauw en houtduif,
was bekend dat zich 's winters een spreeuwenslaapplaats bevond te Leeuwarden en in de herfst te Hariingen en inde Makkumer Waarden. Nachttrek
komt in dit gebied op grote schaal voor. Over de pleisterende vogels waren
nauwelijks gekwantificeerde gegevens aanwezig.
Literatuur: Vogelwacht Franeker en Omstreken 1982-1992, 1987, Winkelman
1984b, 1985d, 1986b, 1987b, 1988a, 1988b, 1990b, 1992d.

2.4 Onderzoekaspecten
2.4.1 Algemeen
Hinder voor vogels door windturbines kan bestaan uit aanvaringen met
onderdelenvandewindturbinesofandereineenwindpark opgerichteobstakels en uit verlies of versnippering van het biotoop door geluid, beweging of
fysieke aanwezigheid vandewindturbines. Binnen het onderzoek leidt dit tot
een gedrags- en een verstoringsaspect. Bij het gedrag kan zowel aandacht
worden besteed aan de invloed op het algemene trekpatroon (lokale trek,
seizoentrek) enop hetvlieggedragvanvogelsdieeenwindturbineoverdagof
's nachts naderen, alsmede aan vogelslachtoffers ten gevolge van aanvaringen met windturbines. Deverstoring kan zich zowel richten op broedvogels
als opfoeragerende enrustendevogels.Ten behoevevaneenjuiste interpretatie van het slachtofferonderzoek is kennis over het aantal vogels op windturbinehoogte inde periodevoorafgaand aan hetzoekenwenselijk, alsmede
gegevens over de vindkans van eventuele slachtoffers. Immers, het niet
vindenvanslachtofferswilnognietzeggendatvogelsdewindturbinesteallen
tijde weten te ontwijken. De mogelijkheid bestaat ook dat voorafgaande aan
het zoeken, op windturbinehoogte nauwelijks of geen vogels hebben gevlogen, of aasetersdezoekersvoor zijngeweest. Inzicht in hetvlieggedrag kan
bovendien aanwijzingen verschaffen over eventueel aante brengen voorzieningen aan de windturbines teneinde eventuele vogelaanvaringen te beperken.

2.4.2 Het vogelonderzoek in Oosterbierum
In het vogelonderzoek in de proefwindcentrale bij Oosterbierum werd aandacht geschonken aan aanvaringsslachtoffers, vindkansen, aanvaringskansen,hetgedragvanopdewindturbines aanvliegendevogels (zowel 's nachts
alsoverdag) enaandeverstoringvanbroedvogels,foeragerende enrustende
vogels (in herfst, winter en voorjaar) en van langstrekkende vogels (herfst).
Deaanvaringskansen enhetvogelgedraggedurendedenachtwerdenbestudeerdmetgeavanceerde nachtzichtapparatuur, omdat hetmenselijkoogdan
faalt.Met namedebepalingvandevind-enaanvaringskansenendeaanwending van de nachtzichtapparatuur brachten eenflinke dosis methodologie in
het onderzoekin.
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Erwerd systematischrond dewindmeetmasten (tot eenafstandvan25m) en
windturbines (50 m) naar slachtoffers gezocht zowel in het voorjaar (een tot
twee keer per week) alsde herfst (meestalvijf keer per week). De zoekacties
startten zodra er inhetwindpark obstakelsverrezen (1986) envonden plaats
tot en met het voorjaar van 1991.Dit leidde tot gegevens over zes voorjaars
-envier herfstseizoenen. Ter bepaling van de vindkansen werd iedere herfst
zoweldezoekefficiëntievandezoekersalsdepredatiedooraasetersbepaald.
Broedvogels (enkeletellingen perseizoen) enpleisterendevogels (herfst een
tot twee keer per week, voorjaar eentot vier keer per maand) werden in de
periode 1984-1991 geteld in hetwindpark zelf enineenruim gebieddaaromheen (fig. 7, 8). Tevens werd ieder seizoen het steeds wisselende grondgebruik (gras- of bouwland) in kaart gebracht. Langstrekkende vogels werden
geteld op de waddendijk ter hoogte van het windpark (blanco) en in het
windparkzelf (fig. 1).Inhetwindparkwerden langstrekkende vogelszowel in
hetnoordenalsinhetzuidengeteld,teneindezonodigonderscheidte kunnen
makenineenverschillendematevanstuwingbinnenhetwindparkenteneinde
eventueel effecten veroorzaakt door verschillen in onderlinge afstanden tussendewindturbinesteonderzoeken.Dezetellingenvondenenkelekerenper
week plaats. Globale gedragswaarnemingen overdag nabij de windturbines
(tot een afstand van 100 m) vonden van 1986 tot 1991 plaats tijdens de
regulieretrektellingen in hetwindpark. Gedetailleerde gedragswaarnemingen
over grotere afstanden (200-300 m) vonden plaats inde herfst van1991.
Deaangewende nachtzichtapparatuur bestond uit het bijvoorkeur simultane
gebruik vantwee restlichtversterkers (43 nachten), een warmtebeeldcamera
(17 nachten) en een overzichtsradar (26 nachten) (fig. 9 en 10). Met deze
apparatuur koneenantwoordwordengegevenopdevraaghoeveelvogels 's
nachts opwindturbinehoogte passeerden, inwelke relatie deze stonden met
trekhogeropenhoedeopdewindturbinesaanvliegendevogelszich's nachts
nabijdewindturbines gedroegen.
De broedvogelgegevens en een deel van de slachtoffergegevens werden
verzameld in samenwerking met de Vogelwacht Franeker en Omstreken
(afdeling van de Bond van Friesche Vogelbeschermingswachten), de radargegevens insamenwerking met de Koninklijke Luchtmacht (vliegbasis Leeuwarden).Alleoverigegegevenswerdenverzamelddoormedewerkersvanhet
IBN-DLO, Arnhem.
Literatuur: Lubbersetal. 1990, Winkelman 1988c, Winkelman 1992a, 1992b,
1992c, 1992d.
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Figuur2.PlattegrondvandeSep-proefwindcentraleendirecteomgeving(perceelindelingbuiten
windpark:situatie 1988).
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Figuur3.Situatieinhetwindparkgebiedbijdeaanvangvanhetverstoringsonderzoek,maart1984
(foto: J.E.Winkelman).
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F/guur4. Telpost (ochten-enavondtrek) opde waddendijk, oktober 1990(foto:J.E.Winkelman).

Sep-proefwindcentrale: Methodologische aspecten

*

*4

f

V

M

-

* H* J*k+

-

*" * 1

A

J W . **Ï*T

^

f

**?

Figuur 5a. Sep-proefwindcentrale teOosterbierum, oktober 1990.Zichtbaar zijn vanrechts naar
linksde windturbines 23(met15direct erachter), 16-18en25-28(vgl.fig.2)(foto:J.E. Winkelman).
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Figuur 5b. Oostelijke rij windturbines (vanlinks naar rechts denummers 31-38, vgl.fig. 2)in de
Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum, gezien vanuit het zuidwesten, oktober 1990
(foto: J.E.Winkelman).
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Figuur6. DeSep-proefwindcentraie teOosterbierumvanuithetzuidoosten gezien, oktober1990.
In beeld zijn van links naar rechts de windturbines 17, 28, 16, 27, 26 en 15, alsmede de
windmeetmast 3 (vgl. fig. 2) (foto:J.E. Winkelman).
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Figuur7. Gebiedwaaruitin dejaren 1984 tot en met 1991weidevogelkarteringen werden
ontvangen,alsmededeindelinginafstandszones(1= windpark,afstandeninmeters).
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Figuur8. Bijhetverstoringsonderzœkvanfoeragerendeenpleisterendevogelsbetrokkengebied
(gestippeld)in en rond de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum, alsmedede indeling in
afstandszones(A= windpark(zone 1, gearceerd), afstandeninmeters).
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Figuur9. Liggingvan debijhetvogelonderzoek teOosterbierumbetrokkenradarposten en het
bereiktentijdevan hetonderzoek. A:SAP, Leeuwarden, 1985-1987 (bereik tijdens onderzoek
dubbelgearceerd), B:RadarPostNoord, Wier, 1988(bereikgearceerd).
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1200 m

1050 m

750 m
camera

Figuur 10.Zijaanzicht inoostelijke richting (vgl. fig.2)vandenachtzichtopstelling indeSep-proefwindcentrale teOosterbierum met radar (R), warmtebeeldcamera (caméra met 5-graden beeldhoek gericht op rotor 35,afstand 450m) en twee restlichtversterkers (H),oktober 1988.
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3 METHODOLOGIE SLACHTOFFERONDERZOEK

3.1 Inleiding
Over het slachtofferaspect bij hoge obstakels is veel literatuur verschenen.
Mede daardoor speelt dit aspect een belangrijke rol in veel onderzoek naar
hetinschattenvandeomvangvandeinvloedvanwindturbines opvogels. Het
zoekenvandodevogelsrondeenwindturbineisechtergeeneenvoudigezaak
gebleken. Juist bij dit onderzoekaspect kwamen nogal wat zoektechnische
problemen en problemen ten aanzien van de interpretatie van de verkregen
gegevens aan de orde (vgl. Winkelman 1988c). Onderzoekers zijn vaak
geneigd deze terzijde te schuiven, omdat incorporatie hiervan in de onder zoekopzet deze vaak gecompliceerd en daarmee tijdrovend en duur maakt.
Het onderzoek te Oosterbierumtoonde echter overtuigend aandat voor een
verantwoorde inschattingvandeomvangvanhetaantalvogelslachtoffers een
systematisch opzet van de zoekacties, uitgebreide vindkansproeven en een
vaststelling vande doodsoorzaak vanvondsten eenvereiste zijn.
Hieronder wordt ingegaan op de verzamelde gegevens ten aanzien van
doodsoorzaken, zoekfrequentie, vindplaatsen, maximale zoekafstand,
zoekefficintie, predatie, aantal vondsten in relatie tot het weer, de schatting
van hetwerkelijkeaantal slachtoffers, ende bepalingvande aanvaringskans
in relatie tot aanwezige aantallen. Een overzicht van opzet en resultaten van
hetslachtofferonderzoek bijwindturbines enandereobstakels (inclusiefbijbehorende literatuur) is gegeven in bijlage 1 en 2. Een overzicht van de
schattingen van jaarlijkse aantallen slachtoffers door verschillende niet-natuurlijke oorzaken,waaronder windturbines, isopgenomen inbijlage 3.
Literatuur: Averyefal.1980,Banks 1979,VanBon&Boersema 1985, Hodson
1960, Jaroslow 1979, Johnston & Haines 1957, Karisson 1977, Keim 1978,
Kemper 1958, 1964, Kerlinger & Moore 1989, Mayfield 1967, Müller 1981,
Sere 1984, Taylor & Kershner 1986, Verheijen 1980, 1985, Weir 1976 (algemeen); Anonymus 1988, Berkhuizen 1987, Van Bon & Boersema 1985,
Böttgeref al. 1990, Byrne 1983, Davidson 1988a, 1988b, Karisson 1983,
Moller & Poulsen 1984, Musters etal. 1991, Orloff etal. 1991,Pacific Gas &
Electric Company 1985, Pedersen & Poulsen 1991,Petersen & Nohr 1989,
Robson 1983,Rogersefal. 1977,VanSwelm 1988,Winkelman 1984a, 1989a,
1990a, 1992a (slachtoffersbij windturbines); Andersen-Harild & Bloch 1973,
Anonymus 1990, Banks 1979, Bergmann 1974, Bévanger 1988, Brouwer
1929, Dunthorn& Errington 1964,Fuellhaesefal. 1989, Hansen 1954, 1969,
1982, Heijnis 1976, Hodson 1960, Hodson & Snow 1965, Hoerschelmann et
al. 1988, Johnson 1989, Jonkers & Jongejan 1983, Karisson 1977, Klem
1990b, KNJV 1991, Koops 1986, Mehlum 1977, Preesman 1978, Renssen
1977, Rettig 1965, Scott 1979, Scott ef al. 1972, Smit & Buurma 1975,
Timmerman 1969 (slachtoffersbij andere obstakels).
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3.2 Doodsoorzaken
Algemeen blijkt dat een nabij een windturbine gevonden vogel niet door
aanvaring hiermeeom hetlevenbehoeft tezijngekomen (tabel 1).Daarnaast
volgt uit tabel 1dat niet altijd met zekerheid de doodsoorzaak kan worden
vastgesteld. Met name bij grote tussenpozen tussen de zoekronden bestaat
er de mogelijkheid om niet-verse vogels te vinden,welke over het algemeen
nietgeschiktzijnvoornaderonderzoeknaardedoodsoorzaak.Vogelskunnen
ook indevormvanveerhopenworden gevonden.Onderscheid tussen het uit
elkaar geslagen zijn door een draaiende windturbine en een predatierest is
dan bijzonder moeilijk. Ook kan secundaire predatie (het (deels) verorberen
van eenwindturbineslachtoffer) hierbij een rol spelen. Vogels kunnen voorts
alsprooihetwindpark wordenbinnengebracht, ofdaarwordengevangen.De
resten blijven dan in hetwindpark liggen, en kunnen door de zoekers foutief
als aanvaringsslachtoffer worden aangemerkt. In Oosterbierum is dit diverse
keren waargenomen. Daarnaast kunnen gewonde nog levende vogels op
eigen kracht het windpark of het af te zoeken gebied verlaten, waardoor zij
aan de aandacht van de waarnemers ontsnappen. Ook dit laatste is in
Oosterbierum enige keren vastgesteld. Uit het onderzoek bleek voorts dat
complete, ogenschijnlijk ongeschonden vondsten wel degelijk aanvaringsslachtoffers kunnen zijn (inwendige verbloedingen,trauma) (vgl.tabel2).
Geregeld en bij voorkeur dagelijks zoeken zal het aantal vondsten waarvan
met enige zekerheidde doodsoorzaak kanworden vastgesteld,doentoenemen en daarmee de betrouwbaarheid van de schattingen van de werkelijke
aantallen aanvaringsslachtoffers.
Literatuur: Böttgerer al. 1990, Byrne 1983, Davidson 1988a, 1988b, Faanes
1987, Keim 1978, Wem 1990a, 1990b, Musters etal. 1991. Orloff etal.1991,
Pacific Gas& Electric Company 1985,Pedersen &Poulsen 1991, Winkelman
1988c, 1989a, 1992a.
Tabel 1. Zekerheid waarmee de in de Sep-proefwindcentrale gevonden
vogels door aanvaring met obstakels in hetwindpark werden gedood (19861991,N = 76).

Categorie
Zeker
Zeer waarschijnlijk
Mogelijk
Onbekend
Niet

N (%)
11 (14)
17 (22)
17 (22)
26 (34)
5 (7)
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Tabel2. Belangrijkstetypenverwondingenopgelopennamechanischgeweld
tengevolgevaneenbotsing met eenobstakel inde Sep-proefwindcentralete
Oosterbierum. Alleenvondsten (inclusief levendevogels) van zekere en zeer
waarschijnlijke aanvaringen metdewindturbines (1986-1991, N = 29).

Toestand

N (%)

Levend, gewond of versuft
Dood, met gebroken poot, vleugel of nek
Dood, trauma/inwendige verbloedingen (ogenschijnlijk ongeschonden)
Idem, alsmede uitwendige verwondingen en/of breuken
Dood, met afgehakte onderdelen

5
4
0
2
8

(17)
(14)
(34)
(7)
(28)

3.3 Zoekfrequentie
InOosterbierum was het aantal vondsten gering (totaal 76invier herfsten en
zesvoorjaren) entamelijkgelijkoverdetijdverdeeld.Erkwamenindeperiode
1986-1991geen rampnachten voor, waarbij tientallen slachtoffers vielen.Wel
werden bij eenverhoogde zoekfrequentie meer vondsten gedaandan bij een
lage zoekfrequentie.
Rampnachten zijn blijkens de literatuur zeldzaam, en komen voornamelijk
tijdensspecifiekeweerssituatiesvoor bijobstakelsvan150mhoogteof meer.
Dit betekent dat bij windturbines, waarvan ook de grote als relatief lage
obstakels kunnen worden beschouwd, frequent moet worden gezocht om
voldoende materiaal voor het aantonen van de omvang van de invloed op
vogels bijeente brengen.
Literatuur: Averyetal. 1980, Crawford 1981,Karlsson 1977,Taylor & Anderson 1973,Weir 1976,Winkelman 1988c, 1992a.
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3.4 Vindplaatsen
InOosterbierumwerdenvogelsoverhetgehelewindparkverdeeldgevonden
(fig.11).OokbijonderzoekeneldersinNederland(Urk,Kreekraksluizen)bleek
dit hetgeval.WelleekerinOosterbierumsprakevanietsminder slachtoffers
bijdemiddelsterijwindturbinesinvergelijkingmetbeidenoord-zuidlopende
buitenste rijen. Voorts bleek in Oosterbierum dat vanvondsten uit nachten
waarvandewindrichtingbekendwasendaarmeedestandvanderotor,71%
aan de achterzijde van de rotor lag en de overige 29% in het kwadrant
rechtsvoor (fig.12).
Indien eenwindpark niet inzijn geheel kanwordenafgezocht, verdient het
aanbeveling de omgeving van een aantal windturbines verspreid over het
windpark goed af te zoeken. Als dit geregeld gebeurt en de windrichting
bekend is en in de nacht(en) voorafgaande aan de zoekactie uit dezelfde
richtingwoei,kaneventueelwordenvolstaanmethetafzoekenvanhetgebied
achter de rotor en het kwadrant rechtsvoor. Dit reduceert de voor zoeken
benodigdetijdmet25%.
Literatuur: Mustersetal. 1991,Winkelman 1989a,1992a.
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+ zeker en zeer waarschijnlijk

? onbekend

+ mogelijk

— niet

Figuur 11. Vindplaatsenvanalletussen 1986en1991gevondenvogelsindeSep-proefwindcentraie teOosterbierum.
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neergaande bewegingrotorbladen
opgaande beweging rotorbladen

Figuur12. Vindplaatsen vanzekere, zeerwaarschijnlijke enmogelijkeslachtoffersinrelatie tot
destandvanderotor(c.q. deheersendewindrichting)indenachtvoorafgaandeaandevondst.
Alleenversevondstenonderoperationelewindturbinesindeherfstzijningetekend.

3.5 Maximalezoekafstand
Erzaleenmaximaleafstandbestaantotwaaroptijdenseenbotsingmeteen
rotorblad een (gedode) vogel kan worden weggeslingerd. Ook zal er een
afstand bestaanwaarbinnen het merendeelvandeslachtoffers terechtkomt.
Bijhettijdrovendesystematischafzoekenvanhetterreinrondeenwindturbine
ishetderhalvedevraagtotopwelkeafstandvandewindturbineditnogzinvol
is.
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InOosterbierum bedroeg de maximaleafstand bijdesystematisch uitgevoerde zoekacties rond dewindturbines 50 m (hoogtewindturbines 50 m), terwijl
tot een afstand van 75 m extra werd gelet op de aanwezigheid van grote
vogels. Daarnaast werd het gehele windpark iedere zoekronde globaal afgezocht. Demaximaleafstandwaaropnogeendooraanvaringgedodezangvogel in hetwindpark te Oosterbierum werd aangetroffen, bedroeg 50 m. Voor
grote vogels bedroeg deze afstand daar 101-200 m (exacte afstand niet
bekend). Deaangehouden 50 mlijkt inieder gevalvoor zangvogels juist. Uit
de beelden verzameld tijdens het nachtonderzoek in Oosterbierum (vgl.
hoofdstuk4),bleekdatdehoekwaaronderzangvogelsdiemeteendraaiende
windturbineinaanrakingkwamen,nietveelverderdan50mterecht gekomen
kunnen zijn. Inandere onderzoeken varieerde de zoekafstand tussen 30 en
100 m. Bij middelgrote windturbines en een zoekafstand van 60-62,5 m
werden de meeste echte aanvaringsslachtoffers binnen 50 m gevonden
(maximale afstandvoor eenzangvogel 48 m,voor een meeuw 65 m en voor
eenwilde eend 250 m). Dezelaatste vondst betrof echter een uitzondering.
Literatuur: Byrne 1983, Musters étal. 1991,Orloff étal. 1991,Pacific Gas &
Electric Company 1985,Pedersen&Poulsen 1991,Winkelman 1988c, 1989a,
1992a, 1992b.

3.6 Zoekefficiëntie
Niet iederewaarnemer zalevenervarenzijn inhetopsporenvandode vogels
in het veld. Veel onderzoekers zijn zich hiervan wel bewust en noemen dit
verschijnsel in hun rapportages. Weinigen doen echter een poging om tot
kwantificering hiervan te komen, teneinde deze in berekeningen van het
werkelijke aantal slachtoffers op te nemen. In Winkelman (1988c) is een
methode beschreven om op relatief eenvoudige wijze een maat voor de
zoekefficiëntie te verkrijgen. Hierbij werden gemerkte dode vogels onafhankelijk van elkaar en 'at random' uitgelegd zonder dat dezoekers hiervan iets
wisten. Daarna werd gekeken welk percentage door de zoekers werd teruggevonden. Dit percentage kon worden gebruikt als correctiefactor bij het
bepalen van hetwerkelijke aantal gevallen aanvaringsslachtoffers.
InOosterbierumwerdendeze proeven uitgevoerd inde herfstvan 1987,1988
en 1990.Deresultaten hiervanzijn samengevat intabel 3.Uitdezetabel blijkt
dat, zoals kan worden verwacht, grote vogels beter worden gevonden dan
kleine. Voor kleine vogels kan de zoekefficiëntie ook bij ervaren zoekers
tegenvallen. Voorts valt op dat van jaar tot jaar de zoekefficintie nogal kan
verschillen.Belangrijk blekendetijddieaaneen zoekrondewerdbesteed,de
wisseling in de deelnemende zoekers en de afzoekbaarheid van de bodem,
waarbij relatief hoge vegetatie en diepgeploegde akkers de zoekbaarheid
duidelijk verminderden. Deze resultaten staan niet op zichzelf, maar worden
bevestigd door de schaarse literatuur.
De in Oosterbierum verzamelde gegevens leiden tot de aanbeveling ieder
onderzoek waarbij naarslachtofferswordt gezocht, zo systematisch mogelijk
op te zetten ensteedste laten begeleiden door proeven ter bepaling van de
zoekefficiëntie. Hetaandeeldoordezoekersgemistevogelskanimmerssterk
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oplopen, waardoor correctie hiervoor bij het vaststellen van het werkelijke
aantal aanvaringsslachtoffers noodzakelijk is.
Literatuur: Byrne 1983, Faanes 1987, Musters ef al. 1991,Orloff ef al. 1991,
Pacific Gas & Electric Company 1985, Tobin & Dolbeer 1990, Winkelman
1988c, 1989a, 1990a, 1992a.

Tabel 3. Resultaten zoekefficiëntieproeven in de Sep-proefwindcentrale te
Oosterbierum inde herfst van 1987, 1988 en 1990. Zoekafstand:50 m rond
eenwindturbine, benodigde zoektijd perwindturbine:45-60minuten.

Type

Aantal
zoekpogingen (N)

Percentage
gevonden (gem.)

Kleine vogels 1987
Kleine vogels 1988
Kleine vogels 1990

18
21
86

39
52
40

Grote vogels 1987
Grote vogels 1990

9
12

89
75

3.7 Predatie
Demogelijkheid bestaatdat predatoren of aasetersdewaarnemersvoor zijn,
zodat ophettijdstipvanzoekendegevallenslachtoffers (vooreendeel) reeds
zijn verdwenen. Bij predatoren of aaseters moet niet alleen worden gedacht
aangrondpredatoren,zoalsrat,hermelijn,wezelenvos,maarookaanvogels
(bijvoorbeeld sommige roofvogels, ekster, kraaien, meeuwen).
In Oosterbierum werden in de herfst van 1986, 1987, 1988 en 1990 proeven
uitgevoerdter bepalingvandematevanpredatie.Deopzetvandeze proeven
is uitvoerig beschreven in Winkelman (1988c). De methode komt erop neer
dat verse vogelkadavers onafhankelijk van elkaar en 'at random' in het
zoekgebied worden uitgelegd,waarna gedurende een aantal dagenfrequent
wordt gecontroleerd of deze kadavers nog aanwezig zijn. Het is hierbij van
belangdezecontrolesminimaalgedurendedeperiodetussentweezoekacties
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uit te voeren. De kadavers moeten onafhankelijk en 'at random' van elkaar
worden uitgelegd teneinde het toevalsaspect en het aantrekken van (extra)
aasetersdoor conditioneringzoveelmogelijktevoorkomen.Ditbetekent inde
praktijkdat relatief veeltijd isgemoeid met het steeds maarweer uitleggenen
controleren van een of enkele kadavers. Blijkens de literatuur verkiezen veel
onderzoekers daaromtoch voor het eenof enkele keren gelijktijdig uitleggen
van een groot aantal kadavers. Zij lopen daarbij de kans dat of deze niet
wordenaangetastomdatdeaanwezigepredatorendezetoevallignietontdekken (onderschatting predatie) of dat deze wel worden ontdekt en snel (in
enkeleurenofdagentijd)wordenverwijderd (overschatting predatie).Bovendien is het voor de simulatie van de werkelijke situatie, waarin over het
algemeen geregeld kleine aantallen slachtoffers blijken te vallen (vgl. 3.3),
beter gedurende het gehele zoekseizoen geregeld kleineaantallen kadavers
uitteleggen.
Intabel 4 zijn de resultaten vande aaseterproeven in Oosterbierum weergegeven. Uitdezetabelblijktdat inOosterbierum,afhankelijk vanhetjaar ende
groottevandekadavers,sprakewasvaneenrelatiefsnellepredatievankleine
vogels (10% in de eerste nacht van uitleggen verdwenen, na een etmaal
maximaal 50%verdwenen). Grote vogels bleven over het algemeen langer
liggen. De predatiedruk nam af naarmate de kadavers langer lagen. De
predatie kan ook variëren binnen een etmaal (tabel 5), binnen een seizoen,
tussen seizoenen (tabel 4-7),tussenlocaties entussen vegetatietypen (tabel
6), en kan afhankelijk zijn van het aantal slachtoffers dat valt (conditionering
vanaaseters). Daarnaast behoeft eenkadaver nietinzijngeheelteverdwijnen
(tabel 7). Ook kunnen predatoren een kadaver verslepen, maar dit bedraagt
meestal maar enkele (tientallen) meters (vgl.Winkelman 1988c).
Geziende grote kans opveelvuldigvoorkomenvan snelle predatie bij onderzoek naarvogelslachtoffers onder obstakels,verdient hetaanbevelingdergelijk onderzoek altijd gepaard te laten gaan met op de juiste wijze opgezette
predatieproeven.Daarnaastverdient hetaanbevelingpredatiezoveel mogelijk
voortezijndoorzofrequentmogelijkenzovroegmogelijkopdedagtezoeken.

Literatuur: Balcomb 1986, Faanes 1987, De Jong 1976, Jonkers & De Vries
1977, Keim 1978, Klem 1981, Ouweneel 1987, Renssen 1977, Scott et al.
1972, Smit & Buurma 1975,Van Swelm 1988,Tobin & Dolbeer 1990,Winkelman 1988a (overzicht), 1992a.
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Tabel 4. Verdwijnsnelheid in uren van onafhankelijk van elkaar in de Sepproefwindcentrale in de namiddag/vroege avond uitgelegde kadavers van
kleineengrotevogels indeherfstvan 1986,1987, 1988en 1990(1986:alleen
eendagskuikens, overige herfsten: eendagskuikens en wilde vogels) ten
gevolgevanaaseterij.N = aantaluitgelegde kadavers.

Grootte
vogel

Seizoen

Percentage vedwenen
10

Klein
Klein
Klein
Klein

1986
1987
1988
1990

Groot
Groot

1987,1988
1990

5-7
8-12
8-29
14-16
>123
0-4

25

50

13-15 17-20
16 33-39
36
78
43
77
>123
4-81

>123
101

75

N
90

64-69 102-139
?
?
114
?
?
?
>123
?

>123
?

50
43
16
48
5
6

Tabel5. Percentageverdwenen kleine kadaversverdeeldovervier perioden
binnen een etmaal in de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum in 1986,
1987, 1988 en 1990. Vroege ochtend: van één uur voor tot drie uur na
zonsopgang,overdag:vandrieuurnazonsopgangtottweeuurvoorzonsondergang, namiddag/vroege avond: van twee uur voor tot één uur na
zonsondergang, nacht: van één uur na zonsondergang tot één uur voor
zonsopgang.

Tijd

1986

1987

1988

1990

Vroege ochtend
Overdag
Namiddag/vroege avond
Nacht

45
29
5
21

33
38
8
21

15
15
0
69

17
21
13
50

N kadavers

38

24

13

24
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Tabel6. Verdwijnsnelheid(inuren)vankleinekadaversuitgelegdopverschillende ondergrond indeSep-proefwindcentralete Oosterbieruminde herfst
van1986,1987en1990(kaal:beton,asfalt,bestrating;kortevegetatie:minder
dan10cmhoog,inclusiefkaleengeploegdeakker;lang =vegetatie10-30cm
hoog).

Seizoen

Ondergrond

1986, 1987

1990

Percentage verdwenen

Kaal
Kort
Lang
Kaal + kort
Lang

N

10

25

50

5-6
7-8
8-15

12-13
15
25-42

15-16
26-31
>64

17
55
17

12-13
17-40

34-42
46-50

78-81
77

37
17

Tabel7. Lotvanuitgelegde kleine kadavers (percentages) indeSep-proefwindcentrale te Oosterbierum in de herfst van 1986, 1987, 1988 en 1990.
Plukresten: resterende veren en lichaamsdelen, *: lijk in sterke mate van
ontbinding/verrot;anders:doormenselijktoedoenverdwenen(doorlandbouwer ondergeploegd, door zoeker of werklui ondergetrapt, platgereden door
verkeer inwindpark).

Wijze verdwijnen

1986

1987

1988

1990

Geheel verdwenen
Aangevreten
Plukresten
Onaangeroerd*
Anders

72
6
4
12
6

48
4
13
28
7

56
13
6
19
6

46
10
15
27
2

56
8
10
22
5

N kadavers

50

46

16

48

160

1986-1990
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3.8 Aantallenvondsten inrelatietotdematevantrek enhetweer
Doorsommigeonderzoekerswordtwelgeopperdalleennaarslachtofferste
zoekenwanneersprakeis(geweest)vanveeltrekofslechteweersomstandigheden, namelijk bij die omstandigheden waarbij de aanvaringskansen het
grootstzoudenzijn.Opgrondvanradarbeeidenvanoperationeleradarsdie
eengrootdeelvannoordNederlandenomgevingbeslaan,zougewaarschuwd
moetenwordenwanneerveelvogelsoptrekzijn.HetonderzoekinOosterbierum heeft echter uitgewezendat sterketrekwelkezichtbaar is opderadar,
nietaltijdgepaardgaatmetveelvogelsopwindturbinehoogte.Bovendienzijn
tijdenssterketrekoverhetalgemeendeweersomstandigheden endaarmee
de zicht- envliegomstandigheden gunstig ende aanvaringskansen gering.
RelatiefveelvogelswerdeninhetwindparkbijOosterbierumjuistopwindturbinehoogtegezienalsergeensprakewasvangrootschaligetrekbewegingen
(Winkelman 1992b).Wat hetweer betreft, vielen inOosterbierum inderdaad
meer vogelslachtoffers wanneer sprake was van zowel slechte zicht- als
vliegomstandigheden (mist, duisternis, harde (tegen)wind, neerslag). Maar
ook tijdens minder ongunstige weersomstandigheden kunnen slachtoffers
vallen (tabel8),zodathetalleenzoekentijdens ennaslechtweergeenjuist
beeldzal gevenvandeaantallen slachtoffers diewindturbines opjaarbasis
vergen.
Literatuur: Alerstam 1982,Alerstametal.1973,Avery etal.1980,Brewer&
Ellis 1958,Jacksonetal.1974,Kennedy 1970,Mehlum 1977,Mustersetai
1991,Qrloffetal. 1991,Richardson 1978,Verheijen 1980,Winkelman1989a,
1992a.

Tabel8. Vlieg-enzichtomstandigheden inde herfstvan 1988en 1990,het
aantal nachten waarin deze zich voordeden, alsmede het aantal (verse)
vondstenvanzekereenzeerwaarschijnlijke (Z+ZW), enzekere,zeerwaarschijnlijkeenmogelijke(Z+ZW+M)slachtoffers(tussenhaakjeshetgemiddelde aantal vondsten per nacht). -/-: zowel vlieg- als zichtomstandigheden
slecht,(+)/(-):vliegomstandighedenmatig-goed,zichtomstandighedenmatig,
+/(+):vliegomstandighedengoed,zichtomstandighedenredelijk-goed.

Vlieg- enzichtomstandigheden
-/(+)/(-)
+ /(+)
Totaal

Aantal nachten

Z+ZW

30 (39%)
29 (37%)
19 (24%)

12 (0,40)
4 (0,14)
0 (0)

18 (0,60)
9 (0,31)
2 (0,11)

16 (0,21)

29 (0,37)

78

Z+ZW+M
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3.9 Schatting van het werkelijke aantal slachtoffers
Uit bovenstaande volgt dat voor eenverantwoorde inschattingvan hetaantal
aanvaringsslachtoffers, hetaantalvondstendatwerkelijkdooreenwindturbine
werdgedood,moetwordengecorrigeerdvoor invloedenvanpredatie,zoekefficiëntie, afgezochte oppervlakte, dagen met zoekacties, en immigratie en
emigratievangewonde of dodevogels. Ondankszeer systematisch opgezette, frequent uitgevoerde en door uitgebreide vindkansproeven begeleide
zoekacties bleek hierbij in Oosterbierumtoch sprake van niet onaanzienlijke
onzekerheden bijdeschattingvanhetwerkelijkeaantalslachtoffers (vgl.tabel
9). Het ishierbij vooral de vraag in hoeverre de bijde schattingen betrokken
factoren onafhankelijk van elkaar zijn, in hoeverre de verzamelde waarden
voor deverschillendefactorenvoldoende statistischedraagkracht hebben en
welke rolniet onderzochtefactoren (zoals 'emigratie'van (dodelijk) gewonde
vogels uit en 'immigratie' (binnenbrengen) van elders gedode prooien in het
zoekgebied) hebbengespeeld.Bijdeberekeningenmoestdanookeenaantal
aannamen worden gedaan (bijlage 4), terwijl sprake was van soms grote
statistische marges bijde uitkomsten. Dezeaannamenenmarges blijken niet
op zichzelf te staan, maar bij nagenoeg ieder slachtofferonderzoek voor te
komen. Bij de per seizoen en per type obstakel voor grote en kleine vogels
afzonderlijk gemaakte schattingen is gebruikgemaakt van de volgende, in
verband met develeonzekerheden,eenvoudige formule (vgl.ook Winkelman
1988b, 1992a):

N-geschat = (Na-Nb)/P*Z *O*D

waarin Na het totale aantal gevonden vogels is, Nb het aantal waarvan de
doodsoorzaak nietisterugtevoerenopdewindturbines,Phetaandeelvogels
dat niet volledigwordt gepredeerd,Z hetaandeel gevonden vogels (zoekefficiëntie), O het aandeel afgezochte oppervlakte van het totale af te zoeken
gebied (rond 18 windturbines respectievelijk zeven windmeetmasten), en D
het aandeel zoekdagen van de in beschouwing te nemen periode. In het
onderzoek te Oosterbierum zijn immigratie en emigratie verwaarloosbaar
geacht. De bij de predatie aangehouden correctiewaarden zijn steedsafhankelijk gesteld van het tijdstip waarop in het betreffende seizoen de meeste
zoekacties plaatsvonden.
Literatuur: Byrne 1983, Faanes 1987, Hoerschelmann et al. 1988, Koops
1986, Musters etal. 1991, Orloff eral. 1991, Pacific Gas & Electric Company
1985, Rohlf & Sokal 1969: 208, Scott ef al. 1972, Smit & Buurma 1975,
Winkelman 1988c, 1989a, 1992a.
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Tabel 9. Degehanteerde correctiefactoren in het slachtofferonderzoek inde
Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum in de twee seizoenen met volledig
draaiende windpark (P*ZO*D (aandeel predatie, zoekefficiëntie, afgezochte
oppervlakte, zoekdagen), met tussen haakjes minimum en maximum van
P*Z«0*D op grond vande 95%-betrouwbaarheidsintervallen).

Type vogel

Seizoen

Windmeetmasten

Grote vogels
Grote vogels

Herfst 1990
Voorjaar 1991

2,4 (1,6-8,1)

Kleine vogels

Herfst 1990

4,2 (3,0-6,4)

Operationele
windturbines
5,5 (3,6-18,4)
36,5 (32,5-112,7)
4,2

(3,0-6,4)

3.10 Aantal slachtoffers inrelatietot aanwezige aantallen
Het gevonden of berekende aantal slachtoffers zegt nogniets overdeaanvaringskansen dievogels lopen bij naderingvan eenwindturbine. InOosterbierum ister oplossingvandezevraag het nachtonderzoek (hoofdstuk 4) enhet
gedragsonderzoek (hoofdstuk 5) aan hetvogelonderzoek toegevoegd. Voor
dekansdateenaanvliegendevogelmeteendraaiendewindturbine botst, kan
worden verwezen naar Winkelman 1988c, 1992a, 1992b, 1992d.
Uitde beleidsmatige hoek wordt vaak aangegeven dat het ook interessant is
tewetenwelkdeelvandenabijdewindturbinesaanwezigevogelsdaadwerkelijk slachtoffer van deze windturbines wordt. Hierbij wordt dan niet zozeer
gedacht aande relatie met langsvtiegendevogels, maar meer aan de relatie
metde inhetgebiedaanwezige, broedende of pleisterende,vogels. Over het
algemeen staanhiervoor gegevens overaanwezige aantallenvogels overdag
ter beschikking. Daarbij moet overigens worden bedacht dat vogels overdag
zelden slachtoffer van de windturbines zullen worden. Over de 's nachts
aanwezige aantallen vogels is meestal bijzonder weinig bekend. Bovendien
is het onduidelijk welk gebied hiervoor moet worden bekeken. Uit de
berekeningendievoordezevraagstelling inhetvogelonderzoek inOosterbierumzijnverricht,isgeblekendat maareenkleindeelvandeovervliegende of
aanwezigevogelsdaadwerkelijkbotst(tabel10).Ookuitincidenteel uitgevoerde berekeningen inandere onderzoeken volgde dit. Wanneer het betrokken
gebied voor broedvogels en pleisterende vogels intabel 10wordt uitgebreid
naar 1000m (hetgebiedwaarinhetverstoringsonderzoek zichafspeelde,vgl.
Winkelman 1992d), dan nemen de genoemde percentages vanzelfsprekend
sterk af. Bijdit soort berekeningenwordt natuurlijk niet devraag beantwoord
wat de aangegeven percentages op populatieniveau betekenen.
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Literatuur: Anderson 1978, Van Bon & Boersema 1985, Manning 1983,
Mayfield 1967, Mortimer 1981, Musters étal. 1991,Orloff étal. 1991, Winkelman 1992a.
Tabel 10. Aantal geschatte nachtelijke vliegbewegingen per soortgroep (N
vbw) door het windpark (0-60 m hoogte) in de herfst van 1990 (boven),
minimale aantal geschatte vliegbewegingen per soortgroep (Nvbw) door het
windpark in de herfst van 1990 gedurende de nacht en de dag (op 0-60 m
hoogte) (midden), enaantal geschatte vogeldagen per soortgroep (Nvd) op
grondvanhetaantalinhetwindparkentoteenafstandvan500mdaaromheen
aanwezige broedparen en pleisterende vogels in het voorjaar van 1991
(onder), enhet gemiddelde en maximale percentage aanvaringen, steeds op
grond van het aantal zekere en zeer waarschijnlijke en tussen haakjes het
aantal zekere, zeer waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers.

Soortgroep

N
vbw

% aanvaring
gem.

Eenden
15600
Meeuwen
7300
Steltlopers 20750
Zangvogels 27360
Overig
?

0
0,08
0
0,18

Totaal

0,10 (0,17)

Soortgroep

71010

N
vbw

(0,04)
(0,16)
(0,06)
(0,28)
?

max.
0
0,18
0
0,37

0,22 (0,40)

% aanvaring
gem.

Eenden
32200
Meeuwen 130100
Steltlopers 142950
Zangvogels459760
Overig
21400
Totaal

786410

(0,09)
(0,37)
(0,13)
(0,64)
?

0
0,01
0
0,01
0,08

(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,02)
(0,08)

0,01 (0,02)

max.
0
0,01
0
0,02
0,17

(0,04)
(0,02)
(0,02)
(0,04)
(0,19)

0,02 (0,04)
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Soortgroep

N
vd

% aanvaring
gem.

Eenden
13250
Meeuwen 43800
Steltlopers 69300
Overig
3050

0,28
0,08
0,05
0

Totaal

0,06 (0,10)

129400

(0,28)
(0,08)
(0,11)
(0)

max.
0,85
0,26
0,16
0

(0,85)
(0,26)
(0,33)
(0)

0,12 (0,22)

41

42

J.E. Winkelman

4 METHODOLOGIE NACHTONDERZOEK

4.1 Inleiding
Overnachtelijkevlieghoogtenvanvogelsisvooralveelbekendoverluchtlagen
die zich (hoog) boven de windturbines uitstrekken. Over het aantal 's nachts
teverwachtenvogelsopwindturbinehoogtewasbijaanvangvanhetvogelonderzoek in Oosterbierum weinig bekend. Ook over nachtelijk gedrag bij
obstakels inhet algemeen zijnde gegevens schaars envaak incidenteel van
aard.
Er kan op verschillende manieren 's nachts naar langstrekkende vogels
worden gekeken. Genoemd kunnen worden 'moon-watching', ceilometrie,
geluidwaarnemingen, waarnemingen uit een vliegtuig, infraroodkijkers, restlichtversterkers,warmtebeeldcamera en radar (vgl.Winkelman 1988c). Hieronder wordt volstaan met het geven van enkele aanvullingen op Winkelman
(1998c)aangaande uitbreidingenvanproeventer bepalingvandedetectiecapaciteit van de aangewende restlichtversterkers (fig. 13a) en warmtebeeldcamera (fig. 13b), hetvermeldenvan nieuw ontwikkelde methodologie in het
vogelonderzoek indeSep-proefwindcentraleteOosterbierum enenigeniet in
Winkelman (1989c) genoemde methoden.
Er kan worden opgemerkt dat naar aanleiding van Winkelman (1988c) door
de Vereniging Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), Utrecht, een prijsvraag werd uitgeschreven teneinde goedkopere, minder arbeidsintensieve
middelen voor automatische detectie van vogelaanvaringen bij windturbines
te kunnen ontwikkelen.Toendit niets opleverde,werdaan ECOFYS, Utrecht,
de opdracht gegeven hierop in rapportvorm eenantwoord te geven (Dunselman1990).Maarookditleiddeniettotconcreteaanbevelingenvoorgoedkope
enweinig arbeidsintensieve oplossingen. In Dunselman (1990) wordt bovendienvoor eendeel ingegaan opde reeds inOosterbierum gebruikte apparatuur, waarbij de gebruiksmogelijkheden echter niet altijd correct worden
aangehaald.
Daarnaastdienteropdezeplaatsoptewordengewezendatinmiddelsdiverse
typenwarmtebeeldcamera'sinverschillende prijsklassenopdemarkt zijn. Bij
veel van deze apparaten is het echter de vraag of zij voor het beoogde doel
onderscheidend genoeg zijn (het waarnemen van (het gedrag van) vogels
(relatief kleine objecten) bijwindturbines enhetbepalenvan soort(groep)en).
Vooral bij de goedkopere typen bestaat het gevaar dat bij detectie op een
monitor slechts een grote, uitwaaierende vlek iste zien. Het type object, de
grootte daarvan en het eventuele gedrag zijn dan natuurlijk niet te herleiden.
Literatuur: Lowery &Newman 1955,Nisbet 1959,Tunmore 1956 ('moon-watchinçf); Able & Gauthreaux 1975,Avery etal. 1976, Byrne 1983, Gauthreaux
1969, Howell er al. 1954, Lindgren & Nilsson 1975, Pacific Gas & Electric
Company 1985, Rogers ef al. 1977 (ceilometrie); Buurma 1977, Clemens
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1978, Cochran & Graber 1958, D'Arms & Griffin 1972, Dierschke 1989, Van
Dort & Poot 1986, Graber & Cochran 1959, 1960, Griffin 1976, Griffin &
Hopkins 1974, Lindgren & Nilsson 1975, Lowery & Newman 1955, Thorpe
1969, Vleugel 1954, 1960 (geluidwaarnemingen); Bellrose 1971, Mitchell
1955, 1957, 1964 (waarnemingenuiteenvliegtuig); BraunHill&Clayton1985,
Rogers étal. 1977,Winkelman 1988c (infraroodkijkerä); Braun Hill& Clayton
1985, Buurma 1982, 1986a, Gauthreaux 1979, Huckabee 1985, Hume 1990,
Pedroli 1982, Swanson & Sargeant 1972, Winkelman 1984a, 1988c, 1992b
(restlichtversterkers); BraunHill&Clayton 1985,Buurma 1986b,1988b,Hume
1990, Marti & Heiniger 1987, Philips Usfa z.j., Winkelman 1984a, 1988c,
1992b (warmtebeeldcamera); Able 1970, 1974, Balcomb 1977, Bruderer
1969,1971,1975,1976,1977, Bruderer &Jaquat 1972,Bruderer &Joss 1969,
Bruderer & Steidinger 1972, Buurma 1983, 1985, 1986a, 1986b, 1988a,
Buurma & Bruderer 1990,Buurma &VanGasteren 1989,Buurmaetal. 1986,
Clemens 1978, Drost 1949 (zie ook Schwartzkopff 1950), Eastwood 1967,
Eastwood & Rider 1965, Evans 1966, Gehring 1967, Huckabee 1985, Jellmann 1979, Korschgen et al. 1984, Lanyon 1971, Larkin 1978, Larkin &
Eisenberg 1978,Mascherefal.1962,Nisbet 1963,Pedersen & Poulsen 1988,
1990, 1991,Williams 1984, Winkelman 1988c, 1992b, Winkelman & Buurma
1986 {radar); Able 1974, Avery et al. 1976, Balcomb 1977, Bellrose 1971,
Bruderer 1971,Bruderer & Steidinger 1972, Buurma & Van Gasteren 1989,
Buurmaetal. 1987,Cochran & Graber 1958,Cuthill & Guilford 1990, Graber
1960,Griffinétal. 1974,Herbert 1970,Hilgerloh 1990,Jaroslow 1979,Jellman
1979, Larkin 1978, Larkin & Fraser 1988,Larkin & Sutherland 1977, Larkin et
al. 1975, Pedersen & Poulsen 1990,Rogers era/. 1977, Schwartzkopff 1950,
Sè're 1984, Winkelman 1992b (nachtelijk gedrag); Able & Terrill (1987),
Demong & Emlen (1978), Dunselman (1990), Gustafson era/. 1973, Korschgen & Green (1983) (overigemethoden).

4.2 Detectieproeven restlichtversterkers 1988
Zoals beschreven inWinkelman (1988c) werdenin 1986en 1987ter bepaling
vandedetectiecapaciteit vandeaanwezige restlichtversterkers onder andere
levende vogels 's avonds op bekende afstanden van de restlichtversterkers
losgelaten. Naderhand werd op de videobeelden gekeken welke vogels
daarop nog konden worden teruggevonden. Deze proeven werden in 1988
herhaald. In tabel 11 staat een samenvatting van de resultaten van de
detectieproeven in 1986-1987 en 1988. Dezetabel diende als basis voor de
berekeningen van de aantallen gepasseerde vogels op grond van de
videobeelden verkregen met behulpvan de restlichtversterkers.
In 1987 resulteerden de loslaatproeven in combinatie met andere detectieproeventot de conclusie dat kleinezangvogels zekertot 60-70 men grotere
vogels (meeuwgrootte) minimaal tot 75 m zichtbaar waren. Daarbuiten nam
hetaantalgedetecteerde en/oflateropdebandenteruggevondenvogelssterk
af. In 1988 bleek de gevoeligheid van de versterkers een stuk minder te zijn
dan inde jarendaarvoor. Kleine zangvogels konden toen nog maar tot 20 m
wordenwaargenomen,voor kleinelijsterachtigen namvanaf 25mdedetectie
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snel af, voor grote lijsterachtigen en middelgrote steltlopers was dit vanaf 30
m het geval,envogels van postduifgrootte waren inieder geval tot 40 m nog
voor 100%detecteerbaar. Ookleekiniedergevalin1988dedetectiecapaciteit
van de ene restlichtversterker iets minder te zijn dan van de andere. Van
enkele proeven met de restlichtversterkers uit Oosterbierum van nog latere
datum is bekend dat de gevoeligheid toen nog verder was afgenomen. De
apparatuur kanderhalve nietwordenaanbevolenvoorlanglopend onderzoek.

Tabel 11. Bij de berekeningen voor de restlichtversterkers aangehouden
detectiepercentages perafstandenperonderscheiden soortgroep inrespectievelijk 1986-1987 (boven) en 1988 (onder).

Afstand (m)

Soortgroep
<50
Kleine zangvogels
Grote zangvogels,
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers,
duiven, kraaien
Meeuwen, eenden

76-100

100

50

0

100
100

100
100

50
50

100
100

100
100

100
100

Afstand (m)

Soortgroep

21-30

31-40

41-50

100

0

0

0

100
100

60
65

45
50

0
0

100
100

100
100

100
100

50
100

<20
Kleine zangvogels
Grote zangvogels,
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers,
duiven, kraaien
Meeuwen, eenden

51-75
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4.3 Detectieproevenwarmtebeeldcamera 1988
Zoalsbeschreven inWinkelman (1988c, 1992b) werdenin 1986en 1987ter
bepaling van de detectiecapaciteit van de aanwezige warmtebeeldcamera
levendevogels 'savondsop bekendeafstandenvandecameralosgelaten.
Naderhand werd op de videobeelden gekeken welke vogels daarop nog
kondenwordenteruggevonden. Dezeproevenwerden in 1988 herhaald.In
tabel 12staateensamenvattingvanderesultatenvandedetectieproevenin
1986,1987en1988voordedrieinditonderzoekgebruiktetypen.Dezetabel
diendealsbasisvoordeberekeningenvandeaantallengepasseerdevogels
opgrondvandevideobeeldenverkregenmetbehulpvandewarmtebeeldcamera.
Opde3-gradencamerawasindevroegeavondeenwildeeendnogzichtbaar
enherkenbaarop3kmeneenspreeuwnogzichtbaar, maarmoeilijkherkenbaar, op 900 m afstand. Bij de 15-gradeninstelling bleek de maximale
detectieafstand indeeerste helft vande nachtvoor zangvogels, afhankelijk
van de grootte, 50-250 m, voor een postduif was dit 250-300 m. Bij de
5-gradeninstelling was dit respectievelijk ongeveer 450-600 m en minstens
750 m. Zeer kleine zangvogels (bijvoorbeeld goudhaantje) werden altijd
gemist.Afhankelijkvandegroottevandevogelmoetdusinmeerofmindere
mate rekeningwordengehouden met eenverminderd percentage gedetecteerdevogelsbijtoenemendeafstandtotdecamera.
Eenvoordeel vande camera metde 15-gradeninstelling ishet relatief grote
beeldveldtenopzichtevandecamerameteenuittreehoekvan3of5graden
(vgl.fig.13c,13d).Eennadeelvande15-gradencamerableekhetfeitdatde
soortdeterminatie lastiger was envogels met een achtergrond met warme
luchtlagenslechterwerdengedetecteerddanbijde3-of5-gradencamerahet
gevalwas.Bovendienwashetveelalmoeilijktezienofvogelsvoor ofachter
eenwindturbinelangsvlogen.
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Tabel 12. Bij de berekeningen voor de warmtebeeldcamera's aangehouden
detectiepercentages perafstandenperonderscheidensoortgroep(gemiddelden,afgerond opvijftallen) (3-gradencamera boven,5-gradencameramiddelstetwee, 15-gradencamera onder) (vgl.Winkelman 1992b).

3-gradencamera:
Soortgroep

Afstand (m)
<500

Kleine zangvogels
Middelgrote zangvogels
Grote zangvogels,
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers.
duiven en kraaien
Meeuwen, eenden

501-700

701-900

901-1100

100
100

75
100

40
50

10
25

100
100

100
100

100
100

75
100

100
100

100
100

100
100

100
100

5-gradencamera:
Soortgroep

Afstand (m)
< 4 0 0 401-500 501-600 601-700

Kleine zangvogels
Middelgrote zangvogels
Grote zangvogels.
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers,
duiven en kraaien
Meeuwen, eenden

80
100

50
100

40
50

20
30

0
0

100
100

100
100

100
100

75
100

60
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

Soortgroep

Afstand (m)
801-900 901 -1000 1001 -1100

Kleine zangvogels
Middelgrote zangvogels
Grote zangvogels.
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers,
duiven en kraaien
Meeuwen, eenden

701-800

>1100

0
0

0
0

0
0

0
0

30
100

0
0

0
0

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100
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15-gradencamera:
Soortgroep

Afstand (m)
<.50

Kleine zangvogels
Middelgrote zangvogels
Grote zangvogels,
kleine steltlopers
Middelgrote steltlopers
Grote steltlopers,
duiven en kraaien
Meeuwen, eenden

51-100 101-150 151-200 201-300 301-500

100
100

30
50

0
25

0
0

0
0

0
0

100
100

100
100

75
100

25
50

0
25

0
0

100
100

100
100

100
100

100
100

50
100

0
100
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Figuur 13a. Een vande twee in Oosterbierumgebruikte restlichtversterkers met tweeinfraroodlampen en stuurmechanisme waarmee vanuit de caravan met begeleidende apparatuur de
versterkerindejuiste positie kanwordengezet. VeldopstellingOosterbierum, oktober 1986 (foto:
J.E. Winkelman).

Sep-proefwindcentrale: Methodologische aspecten

Figuur 13b. WarmtebeeldcameravanPhilipsUsfa,typeUA9053.Veldopstellingin Oosterbierum,
oktober 1986(foto: J.E.Winkelman).
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Figuur 13c. (Gespiegeld) videobeeld van warmtebeeldcamera UA9090 met beeldhoek van15
graden. Inbeeld zijn vanlinks naarrechts windturbines 31, 33,35,windturbinemast 36en 37en
windturbine 21zichtbaar.Veldopstelling Oosterbierum, oktober 1987 (foto:J.E. Winkelman).

Figuur 13d. (Gespiegeld) beeld van warmtebeeldcamera type UA9090 met beeldhoek van5
graden. Inbeeld zijn vanlinks naarrechts tweewilde eenden, tiprotorblad windturbine 33,rotor
35enmiddendeel windturbine 36zichtbaar.Veldopstelling Oosterbierum,28oktober 1988, 00.35
uur (foto: J.E.Winkelman).
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4.4 Verwerking videobeelden
Zoals reedswerd verwoord inWinkelman (1988c), bleek het niet mogelijk de
verkregen videobeelden geheel often deleautomatisch teverwerken. Na het
verschijnen van Winkelman (1988c) werden nog enkele pogingen ondernomenfirma's tevinden diewel mogelijkheden hiertoe zagen. Dit bracht echter
geen oplossing, zodat werd besloten de toen reeds aangevangen uitlezing
van de videobanden volgens een 1:1 principe voort te zetten, waarbij een
kwartier werd uitgelezen en het volgende kwartier werd overgeslagen. Het
uitlezen van de videobanden is mede daardoor een zeer tijdrovend karwei
geweest.
Literatuur: DataTranslation,Inc. 1986,Hulshof 1988,Preston &Molinari 1986,
Sayer 1965, Siemens 1987, Winkelman 1988c, 1992b.

4.5 Vlieghoogte- en vliegafstandbepalingen

4.5.1 Inleiding
Eenvandehoofdvragenvanhetonderhavigeonderzoek betrofdevraagnaar
het aanbod aan vogels op rotorhoogte, ter interpretatie van de gevonden
aantallen aanvaringsslachtoffers. Omdat de voorgenomen kruispeiling met
behulp van de beide restlichtversterkers nagenoeg geheel mislukte (Winkelman 1988c, 1992b), konden hoogtebepalingen niet op deze wijze worden
verkregen. Bovendien was steeds maar één warmtebeeldcamera aanwezig,
zodat ook hiermeegeen directe hoogtebepalingen mogelijk waren.Om toch
tot eeninschattingvandevlieghoogtevanophetbeeldscherm waargenomen
vogelstekomen,zijnuitgaandevandebeschikbare gegevensendeliteratuur
eenaantal aannamen gedaan. Dezeworden hieronder kort toegelicht.
Literatuur: Winkelman 1992b.

4.5.2 Berekeningswijze
In het onderhavige geval stond bij de berekeningen hetaantal videobeeldjes
nodig voor het passeren van het beeldscherm en daarmee de daarvoor
benodigde tijd (voor vogels die horizontaal over het beeldscherm vlogen),
ledereseconde bestond uit25videobeeldjes. Deafstand inhetveldwaarmee
depassageoverhetschermovereenkwam,laatzichuitdrukkenvolgens:A =
(nb/N) * Vg, waarin nb het aantal beeldjes nodig voor passage over het
beeldscherm is, Nde beeldfrequentie (aantal beeldjes per seconde) van de
camera en Vg de vliegsnelheid van de vogel tijdens passage uitgedrukt in
m/sec.Omdat ookde uittreehoek (u)vandecamera bekendwas,kondaarna
de afstand (D) van de waargenomen vogel tot de camera worden berekend
volgens de formule (vgl.fig. 14a): D = (1/2«A)/tg(1/2«u). D betreft hierbij de
afstandvandevogeltotdecameradoordeluchtophet momentvanpassage
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van het midden van het scherm (fig. 14b). Devlieghoogte (H) kon vervolgens
worden berekend via de formule: H =D *sina, waarin a de hoek van D met
het aardoppervlak voorstelt (fig. 14b, 14c). Deze hoek a correspondeert met
de hoogte waarop de vogel het beeldscherm passeert. Deze beeldschermhoogte is per vogelpassage steeds genoteerd (in- en uitvlieghoogte in cm
gerekend vanaf de onderzijde van het beeldscherm). Via reconstructie met
behulp van bekende afstanden en hoogten was vervolgens voor iedere
beeldschermhoogte decorresponderende hoek uitterekenen(vgl.bijlage5).

Bijdewarmtebeeldcameraisaangenomendatdebeeldenophetbeeldscherm
verticaal ten opzichte van het aardoppervlak staan. Inverband met de kleine
hoekdiedewarmtebeeldcamera bijdegebruikteopstelllingmaakte,isdit niet
geheel juist. De hierdoor gemaakte fouten in de hoogteberekeningen zijn
echter gering. Bij de onder een veel grotere hoek (45 graden) opgestelde
restlichtversterkers is in het onderzoek te Oosterbierumwel rekening gehouden metdezehoek (fig.15a).Voorvogels die bovende horizontale middellijn
van het beeldscherm werden waargenomen, zijn de volgens bovenstaande
formules berekende vlieghoogten derhalve gecorrigeerd door deze hoogten
doorV2tedelen,voor vogels onderdeze middellijn isgecorrigeerd door met
V2te vermenigvuldigen (vgl.fig. 15a, 15b).
Literatuur: Oehme 1984, Sayer 1965, Winkelman 1992b.
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Figuur 14. Berekeningswijze van de afstand (A, B) en de hoogte (B, C) van een op het
videoscherm waargenomenvogeltotdeindeSep-proefwindcentrale teOosterbierum opgestelde
warmtebeeldcamera.
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Figuur 15. Berekeningswijze vande vlieghoogte van eenvogel bij een inde Sep-proefwindcentraleteOosterbierum onder eenhoek van45graden opgestelde restlichtversterker.

4.5.3 Vliegsnelheden
Voor de onder 4.5.2 gegeven berekeningswijze voor de vlieghoogte is het
noodzakelijk de vliegsnelheid van een over het beeldscherm passerende
vogelinhetveldophetmomentvanpassage(Vg)teweten.Dezevliegsnelheid
is op zich onbekend, maar kan op grond van aannamen en wel bekende
grootheden worden herleid,zoals hiernawordt aangegeven.
De zich in hetveld voordoende vliegsnelheid van een vogel op een bepaald
moment (Vg) isdezogenaamde 'ground speed'vaneenvogel.Deze 'ground
speed' betreft eentweedimensionalevectordiedeprojectievandevogels op
het aardoppervlak beschrijft. Degroottevan de 'ground speed' is afhankelijk
vandedoordevogel ondervondenwindkracht ('windspeed').Dewindkracht
is eentweedimensionale vector diede projectie van de wind op het aardoppervlak beschrijft. Deresultantevan'ground speed'en'wind speed'vormt de
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zogenaamde 'airspeed' (fig.16),eendriedimensionalevectordiedebeweging
vandevogeltenopzichtvandeluchtbeschrijft,enovereenkomt metde'eigen'
snelheid die eenvogel min of meer onafhankelijk van dewind bij het vliegen
ontwikkelt. Deze 'air speed' laat zich omschrijven volgens de formule: Va =
Vg 2 +Vw2- 2VgVwCos,waarinVa de 'air speed'voorstelt, Vw de 'windspeed'
en Vgde voor de hoogteberekeningen benodigde 'ground speed'. Uit deze
formulevolgtvoorrespectievelijktegenwind(hoektussenwindenvliegrichting
vogel 180graden;cosa 180 = -1),meewind(cos0graden = 1)enzijwind(cos
90 graden = 0):V g = V a - VWl Vg = Va + Vw en V g = V (V a 2 - V w 2 ). In het
onderhavige onderzoek was V w bekend. V a is via een aantal aannamen
herleid enVgdaarmeeook.Opdebepalingvandedoordevogelondervonden
tegen-, mee- ofzijwind wordt nader ingegaan in4.5.4.
Voor de herleiding van Va is uitgegaan van het feit dat iedere vogelsoort bij
windstilte een karakteristieke eigen snelheid heeft ('still air speed'). Tussen
deze 'still air speed' en de door de vogel ondervonden windkracht en windrichtingbestaanafhankelijkvandesoort(groep) minof meervasterelaties:de
vogel past de energie die hij in het vliegen steekt en daarmee zijn 'eigen
snelheid' aan de ondervonden wind aan. Uitdeze door de vogel zelf aangepaste'airspeed'ende 'wind speed'isvoordeberekeningen benodigdeVgaf
te leiden. De in de onderhavige studie aangehouden 'still air speeds' zijn
opgenomen intabel 13.Dematewaarindevogeldezeaanpastaanwindrichtingenwindsnelheid,isopgenomen intabel 14.Voordelaatsterelatieworden
in de literatuur niet of nauwelijk waarden opgegeven, zodat hiervoor in het
vogelonderzoek te Oosterbierum eigen metingen werden verricht (vgl. Winkelman 1992b).
Literatuur: Bloch&Bruderer 1982,Blocheral. 1981, Bruderer 1971, Campbell
& Lack 1985,Cottamefai. 1942, Emlen 1974,Gatter 1979, Greenewalt 1962,
1975, Klomp 1956, Meinertzhagen 1955, Noer 1979, Oehme 1984, Oehme &
Franz 1987, Oldén & Peterz 1985, Pearson 1961, Pennycuick 1969, 1981,
Preuss 1960, Rayner 1979, Sayer 1965, Schnell & Heilack 1978, Schnitzler
1972, Tucker 1973,Tucker & Schmidt-Koenig 1971, Winkelman 1992b.

a i r speed

w i n d speed

g r o u n d speed

Figuur 16. Relatie tussen 'airspeed', 'windspeed'en 'groundspeed' (vectoren).
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Tabel 13. Bij de berekeningen in het nachtonderzoek in de Sep-proefwindcentraleteOosterbierumaangehouden 'stillairspeed'voorde onderscheiden
soort(groep)en, gebaseerd op de literatuur (vgl.Winkelman 1992b).

Soort(groep)

Still air speed (m/sec)

Blauwe reiger
Ganzen en zwanen
Wilde eend
Overige watervogels (1)
Buizerd
Kleine steltlopers (2)
Middelgrote steltlopers (3)
Grote steltlopers (4)
Meeuwen (5)
Kleine zangvogels (6)
Middelgrote zangvogels (7)
Grote zangvogels (8)
Duiven (9)
Kraaiachtigen (10)

14
22
18
17
12
11
12
12,5
13
11
12
13
16
14

(1) kuifeend, meerkoet, duikeend, eend spec, (2) 'kleine' strandlopers, (3) goudplevier, grote
strandlopers, (4) scholekster, kievit, wulp, (5) kok-, storm- en zilvermeeuw, meeuw spec, (6)
graspieper, veldleeuwerik en kleiner (exclusief zeer kleine zangvogels als goudhaantje en
winterkoning), (7) kwikstaart, vinkachtigen, gorzen en ongedetermineerd, (8) lijsters, spreeuw,
(9) houtduif en ongedetermineerde duiven, (10) ekster, kauw, kraai.

Tabel 14. Bijde berekeningen inhet nachtonderzoek inde Sep-proefwindcentraleteOosterbierumaangehoudenreductiesencompensatiesvande'air
speed' (vgl.tabel13)voordeonderscheidensoort(groep)envoormeewinden
voorzij-entegenwind,enzwakke(< 10m/sec),matige(10-15m/sec)enharde
( > 15m/sec)wind,gebaseerd opdeliteratuureneigenmetingen (vgl. Winkelman 1992b).
Ganzen en zwanen:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

0
0
0

0
0
0
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Blauwe reiger, eenden, buizerd, meeuwen:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

0
-25
-50

+10
+25
+50

Kleine steltlopers, grote zangvogels:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

-10
-10
-15

0
+20
+50

Middelgrote steltlopers:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

-10
-15
-30

+10
+25
+50

Grote steltlopers:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

-5
-25
-50

+10
+25
+50

Kleine zangvogels:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

-10
-15
-33

+20
+40
+80

57

58

J.E. Winkelman

Middelgrote zangvogels:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

-10
-15
-33

+15
+30
+65

Duiven en kraaiachtigen:
Windkracht Windrichting t.o.v. vogel
(m/sec)
Mee
Zij en tegen
< 10
10-15
> 15

0
-10
-15

0
+20
+50

4.5.4 Vliegrichting en ondervonden windrichting
Uit4.5.3volgtdatdevliegrichtingvaneenvogelendeoptredende windrichting
(tegen-, mee-ofzijwind) belangrijke onderdelenvande gewenste afstand-en
noogteberekeningenvormen.Bijdedoor dewarmtebeeldcamerawaargenomen vogels die zowel de rechter- als de linkerzijde van het beeldscherm
passeerden, kon de vliegrichting (in graden) worden bepaald uit het verschil
tussenin-enuitvlieghoogtevandeop hetbeeldschermwaargenomen vogels
en de kijkrichting van de camera (vgl. bijlage 5). Bij de restlichtversterkers
konden de vliegrichtingen worden afgeleid uit de denkbeeldige kompasrichtingen,welkeophetbeeldschermkondenwordengeprojecteerd.Hetabsolute
verschil tussen de zo gemeten vliegrichting van de vogels (Rv) en de windrichting (Rw)(beideingraden:noord = 0graden,oost = 45graden,enzovoort)
geeftdeondervondenwindrichting (Ro)aanvolgens:|Rv- Rw|= Ro.IndienRo
ligttussen0en45graden,danondervonddevogeltegenwind,tussen 135en
225 graden meewind, en tussen 46 en 134 graden en 226 en 359 graden
zijwind. Hierbij is aangenomen dat alle vogels een horizontaal vliegpad
aflegden tijdens de passage over het beeldscherm, en dus niet in hoogte
stegen of daalden.
Literatuur: Winkelman 1992b.

Sep-proefwindcentrale: Methodologische aspecten

59

4.6 Overige methoden
In Winkelman (1988c) kwamen aan de orde 'moon-watching', ceilometrie,
geluidwaarnemingen, waarnemingen uit een vliegtuig, infraroodkijkers, restlichtversterkers,warmtebeeldcameraenradar. Ook kan het gebruikvanlaser
worden genoemdteneinde eennachtelijk beeldteverkrijgenvandeverdeling
vanvogels inzowel tijd als ruimte. Korschgen & Green (1983) plaatsten een
transmitter eneenontvanger op 10mhoogte enop850mafstandvan elkaar.
Zij gebruikten een Class III medium-power GaAs-laserbundel (Gallium Arsenide, 904 nm) met een uittreehoek van 2 milliradialen. Bij de ontvanger was
de laserbundel door divergentie 1,7m breed. De transmitter werkte op een
batterij van 12V,de ontvanger op 115V.Wanneer eenvogel ter grootte van
eentennisbal of groter de bundeldoorkruiste, ontstond eenverandering inof
een onderbreking van het uitgezonden lasersignaal. De uitgezonden en
ontvangen signalen en eventuele veranderingen hierin werden door randapparatuur,ondergebrachtineencaravan,omgezetenuiteindelijkverwerkt door
eenmicrocomputer. Aanhetsysteem kaneencamerawordengekoppeld die
afgaat op het moment dat een vogel de bundel passeert. Nadeel van de
methode isdat kleine vogels niet worden gedetecteerd, dat de onderzochte
luchtstrook minimaal was, dat de bundel gevaar voor het onbeschermde
(menselijke) oog kan opleveren, en dat de intensiteit van de uitgezonden
signalensterkafhankelijkisvanhetweer.Ditlaatstebetekentdateencontinue
meting hiervan nodig is, teneinde de drempelwaarden steeds bij te kunnen
stellen.
Door Dunselman (1990) wordt ingegaan op het gebruik van goedkope infrarood-sensoren,zoals gebruikt bij beveiliging van bijvoorbeeld gebouwen. Hij
concludeert dat deze sensoren inversterkte mate de problemen hebben die
reeds door Winkelman (1988c) werden genoemd bij meer geavanceerde
apparatuur (teweinigruimtelijkoplossendvermogen bijeenminimaalvereiste
openingshoek). Bovendien zijn dit soort goedkope sensoren alleen in de
handelvoor hetdetecterenvangrote objecten (mensen,grote huisdieren) en
zijndezebijvoorbeeldookgevoeligvoorluchtturbulenties,diebijwindturbines
veelvuldig aanwezig zijn.
Ook noemt Dunselman (1990) het meten van impulsoverdrachten (mechanischetrillingen) bij botsing van eenvogel met eenrotorblad.Hij demonstreert
dit aande handvan een rekenvoorbeeld met eenvogel van 1kg,waarbij de
impulsoverdracht tussende50 en 100 kg.m/s ligt, ende opgewekte trillingen
van dezelfde orde van grootte zijn als de trillingen die optreden bij normaal
gebruik van eenwindturbine (in zijn voorbeeld een 500 kWwindturbine met
een rotordiameter van 35 m). Een vogel van 1 kg is echter een niet al te
realistisch uitgangspunt, in die zin dat het merendeel van de ('s nachts)
trekkende vogels maar enkeletot enkeletientallen grammen (zangvogels) of
enkele honderden grammen (veel steltlopers) zwaar zijn. Bovendien isuit het
onderzoek te Oosterbierum geblekendat eendeelvandevogels niet met de
windturbine zelf botst maar met het achterliggende zog. Nog eendoor Dunselman (1990) genoemde methode betreft het gebruik van ultrageluid, maar
deze optiewerkte hij,geziende teverwachten kosten, niet verder uit.
Voorhetobserverenvangedragvan'snachtsopdewindturbinesaanvliegende vogels kan soms het kleine aantal passanten een probleem zijn. Om dit
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aantaltevergroten,kunnenlevendevogelsopdegewenstehoogteindelucht
wordenlosgelatenenvianachtzichtapparatuurwordengevolgd.InOosterbierumwas hiervoor een proef opgezet waarbij kleine enmiddelgrote vogels op
rotorhoogtevanaf eenhoogwerker openkeletientallenmetersafstandvande
windturbine in het beeld van de aanwezige warmtebeeldcamera los zouden
worden gelaten. De komst van de hoogwerker in het windpark werd echter
uitgesteld, zodat geen warmtebeeldcamera meer aanwezig was toen deze
proef had kunnen worden uitgevoerd. Demong & Emlen (1978) en Able &
Terrill (1987) beschrijven een methode om vogels in een doosje dat is
opgehangenaaneenmetheliumgevuldeweerballon,opdegewenstehoogte
lostelaten.
Voorts kandevlieghoogte van eenvogeldirect worden gemeten met behulp
van een aan een (grote) vogel bevestigde hoogtemeter (Gustafson er al.
1973). De gemaakte fout in de hoogteschattingen kan volgens Gustafson et
al. (1973)echteroplopentot 100-200m,zodatdezemethodebijwindturbines
vooralsnog niet geschikt lijkt.Welkomen steeds gevoeliger hoogtemeters op
de markt.
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5 METHODOLOGIE GEDRAGSONDERZOEK TIJDENS DAGLICHT

5.1 Inleiding
Bij het gedrag van op windturbines aanvliegende vogels spelen diverse
aandachtspunteneenrol.Zokanmenzichafvragenwelkpercentagevogels
zichtbaaropdewindturbinesreageert.Ditpercentagekanwordenbeschouwd
alseenmaatvoordehinderdiepasserendevogelsondervinden,maargeeft
ookaaninhoeverrevogelsoverdaginstaatzijndedraaiendewindturbineste
ontwijkenteneindeaanvaringentevoorkomen.Hetwelof niet reagerenkan
voortswordengerelateerdaanfactorenzoalshetwelof nietoperationeelzijn
vandewindturbines, de soort(groep), passagebijzonderheden (vtieghoogte
endepassage-afstandofeencombinatiehiervan),dewindrichting,dewindkracht, en de windturbinedichtheid (in Oosterbierumverschillen tussen het
noordenenhetzuidenvanhetwindpark). Daarnaastkanmenzichafvragen
opwelkeafstandophetwindpark aanvliegendevogels reageren,enwaaruit
deze reacties precies dan bestaan. Deze vraag kan inzicht geven in het
aandeelvogelsdat(eendeelvan)hetwindparkmijdt,enopwelkewijzezijdit
doen.Hetaanvlieggedragvanvogelsisdaaromoptweemanierenonderzocht.
Daarbij werd onderscheid gemaakt in het vastleggen van het wel of niet
reagerenvanvogelsnabijdewindturbines enhetvastleggenvanvliegpaden
overgrotereafstanden.Vanbeidewordtdemethodehieronderweergegeven.
Literatuur: VanBeek 1988,Vanden Bergh 1990,Böttger efal.1990,Bussel
1990, Byrne 1983, Faanes 1987,Fredrickson 1983,Gatter 1976,Gloe1984,
1988,Gunter1956,Henderson1986,Hoerschelmannera/.1988,Hume1990,
Hummel & Beukenberg 1989, Kerlinger & Moore 1989, Leene 1990,MeyerPeters&Weich1983,Morkill&Anderson1991,Nisbet1955, Orloffefa/.1991,
Pacific Gas &Electric Company 1985, Pedersen &Poulsen 1991,Petersen
&Nohr 1989,Renssen1977,Smit &Buurma1975,VanSwelm1988,Willard
& Willard 1978,Winkelman 1984a,1992d.

5.2 Hetwelofnietreageren
Tijdens de trektellingen in het windpark (vgl. Winkelman 1992c) werd van
zoveel mogelijk op de telpost in het noorden endie in het zuiden van het
windpark (fig. 2) binnen 100 m van de waarnemer passerende vogels of
vogelgroepen genoteerd of deze binnen het waarnemingsveld een reactie
vertoonden. De notering gebeurde door op het trektelformulier achter een
waarnemingeen + (vogelofgroepvertoondeeenreactie)ofeen-(vertoonde
geenreactie) tezetten.Daarbijwerdtevens getracht de geschattepassageafstandtotdedichtstbijzijndewindturbinetenoteren.Inditgevalisondereen
reactieiederezichtbareafwijkingvanhetnormalevlieggedragbinnen 100m
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vandewaarnemerverstaan.Metdezenoteringwerdeenbescheiden aanvang
gemaakt toen in het windpark de eerste windturbinemasten waren opgericht
(herfst 1986). De notering werd voortgezet in de situatie met stilstaande
windturbines (herfst 1987). De meeste gegevens werden verzameld in de
situatie met overwegend draaiende windturbines (herfst 1990).
Inde praktijk bleek het meestal niet mogelijk om van alle passerende vogels
het wel of niet reageren en de passage-afstand te noteren. Er werd daarom
getracht om minimaal van iederevijfde passant in ieder geval het wel of niet
reageren op te schrijven. Hierbijwerd zoveel mogelijk voorrang gegeven aan
passerendezangvogels, omdatalsnelbleek datdezegroep andersonderbelichtzoublijven.Vaniederepassantwerdenvoortsallepuntendienormaal bij
de trektellingen werden genoteerd, opgenomen (tijdstip, soort, aantal,vliegrichting (in zestien kompasrichtingen), vlieghoogte (0-2, 3-10, 11-20, 21-50,
51-100, 101-200 of hogerdan200 m), weerbeeld).
Literatuur: Winkelman 1992c.

5.3 Vastlegging van het vliegpad
Indeherfst van 1986en 1987werd met behulp vantweewaarnemers die met
elkaar in verbinding stonden met een portofoon, het vliegpad van op het
windpark aanvliegende vogels vastgelegd. De waarnemers bevonden zich
minimaal 400 m van elkaar, waarbij de een op de oostelijke weg in het
windpark nabijeenwindturbinewasgestationeerd endeandertenoostenvan
het windpark in het verlengde van de hoofdtrekrichting, welke in de herfst,
afgezien van de getijdetrek, naar westzuidwest loopt (fig. 1, 2). De eerste
waarnemer trachtte het eerste deel van de vliegroute vast te leggen door
notering vanvliegrichting,vlieghoogte en eventueledaarin optredendeafwijkingen, waarna de tweede op de weg gesitueerde waarnemer dit voor het
tweede deel van de vliegroute overnam.
Omdat deze methodeop zichnogal moeizaamleek, is nogevengewerkt aan
hetopzettenvaneendeelsgeautomatiseerd systeem,waarbijopeenzogroot
mogelijke afstand van het windpark (500-1000 m) met behulp vantwee aan
digitizers gekoppelde telescopen op ongeveer 100 m van elkaar en ieder
bediend door een waarnemer het vliegpad vastgelegd zou moeten worden
(kruispeiling) (vgl. Eisner 1978). Afgezien van de hiervoor benodigde, maar
niet beschikbare,extra menskracht opzoweltechnisch gebied,inhetveldals
naderhand voor de zeer ingewikkelde uitwerking, bleek het niet haalbaar dit
systeemoptijdwerkzaamtehebben.Vaneenverdereontwikkelingisdaarom
afgezien.
Inde herfst van 1990werd met behulpvanveldwaarnemingen met het blote
oogenverrekijkersvanzoveelmogelijkvogelsofgroepenvogelsdieminimaal
200 m voor de waarnemer werden opgepikt en in totaal minimaal 300 m
werden gevolgd,vastgelegd of vluchtcorrecties werden uitgevoerd, enzo ja
waaruit deze bestonden. Dewaarnemer stelde zich hiertoe maximaal op een
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afstand van 100 m van een windturbine op. Werden er vluchtcorrecties
uitgevoerd, dan werd aan de hand van een standaardformulier beschreven
waaruit deze correcties bestonden (op welke afstand van de dichtstbijzijnde
windturbine dezewerden uitgevoerd,ofdezevoldoendewarenom aanvaring
tevoorkomen,enopwelkewijzedevogelsnacorrectiehunvluchtvervolgden).
Tevens werd hierop het vliegpad zo nauwkeurig mogelijk ingetekend. Naast
tijdstip, soort, aantal en weerdetails werden de aanvlieg- en de passagerichting, de aanvlieg- en passagehoogte, de afstand waarop met een reactie
werd begonnen en de passage-afstand geschat. Daarnaast werd genoteerd
hoe vaak een passagepoging werd ondernomen, of de groep zich (blijvend)
opsplitste, en of er sprake was van een versnelde vleugelslag of van het
kantelen van het lichaam. Hierbij werd tevens voor ieder onderdeel van de
reactie genoteerd of dit voor, tijdens of na passage van de dichtstbijzijnde
windturbine gebeurde.
Literatuur: Eisner 1978, Winkelman 1984a, 1992c.

5.4 Statistische bewerking
De vraag of er verschillen in afstand tussen wel en niet reagerende vogels
optraden, is uitgevoerd met behulpvande Mann-Whitney U-toets (vgl.Siegel
1956: 116-127). Alle overige toetsen bij zowel het aandeel reacties als de
vliegpadanalyses zijn uitgevoerd met behulp van een gegeneraliseerde regressie-analyse voor het eventueelvoorkomen van multiplicatieve interacties
(vgl. G-test for independence, Sokal & Rohlf 1969) tussen wel of niet reagerendevogelseneenanderefactor (welennietdraaienvanderotoren,locatie,
vlieghoogte, vliegrichting, reactie-afstand, passage-afstand, windrichting, reactietypen), of tussen wel of niet draaiende rotoren en een andere factor
(afstand, vlieghoogte). Hierbij is aangenomen dat er steeds sprake was van
een Poisson-verdeling. Hierbij moet worden bedacht dat de verschillende
toetsen binnen een soort(groep) in belangrijke mate op hetzelfde waarnemingsmateriaal zijn gedaan. De toetsingsresultaten kunnen dus onderling
afhankelijkzijn. DeaannamevaneenPoisson-verdeling klopt danvermoedelijk alleenalsalle nulhypothesen (geenverschillen) juist zouden zijn. Dit is op
telossendoor per soort(groep) het gehele materiaal via een matrixte onderwerpen aan een logistische of loglineaire analyse waarbij alle factoren tegelijkertijd worden bekeken. Aanvankelijk werd bij de analyse van het aandeel
reactiesvoor deze laatste methode gekozen. Er bleek hiervoor echter alleen
minofmeervoldoendemateriaalaanwezigtezijnbijdekokmeeuw(vlieghoogteoprotorhoogtehoofdverantwoordelijkvoorwelofnietreageren),zodattoch
overgegaan moest worden op afzonderlijke bewerking van de verschillende
factoren. Indien bijdefactorenvlieghoogte enafstandsignificante verschillen
werden gevonden, danwerd met behulp van het uitvoeren van de G-test op
delen van het hierbij betrokken materiaal achterhaald welke hoogte- of afstandsklasse(n) deze significantie veroorzaakte(n) (vgl. STP-analyse, Sokal
& Rohlf 1969:582).
Literatuur: Rohlf & Sokal 1969, Siegel 1956, Sokal & Rohlf 1969, Winkelman
1984a, 1992c.
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6 METHODOLOGIE VERSTORINGSONDERZOEK

6.1 Inleiding
Inhetonderzoek teOosterbierumwerd eenantwoord gezocht op devraagof
dekomstvanhetwindpark heeftgeleidtotveranderingen inde waargenomen
aantallen broedende, pleisterendeenovertrekkendevogelster plaatse.Naast
dezehoofdingreepwarennogeenaantalneveningrepenteonderscheidendie
mogelijkookvaninvloedopdeaantallenvogelszijngeweest.Hiertoebehoren
debouwfaseendeperiodevanproefdraaien,waarinvanveelmeer menselijke
verstoring sprake isgeweest dan inde operationele fase,alsmede het wel of
niet operationeel zijn van (delen van) het windpark. Daarnaast kunnen ook
bepaaldeweersomstandigheden endetijdstippenvanhoog-enlaagwater en
dievanzonsopgangenzonsondergangdeaantallenpleisterendeoflangsvliegende vogels hebben beïnvloed. Als extra storende factor op de aantallen
broedende en pleisterende vogels speelde voorts de geleidelijke toeneming
van de oppervlakte bouwland ten koste van grasland een rol. Bovendien
tradenwerkzaamheden inhet kadervande ruilverkaveling DeBjirmenop,die
zich eveneens vooral hebben geuit in het zich (tijdelijk) wijzigen van het
percentage bouwland ten opzichte van grasland. Bij de verwerking van de
gegevens en de effectberekeningen is steeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de effecten van genoemde hoofd- en neveningrepen (vgl. ook
Winkelman 1992d). Inbijlage6 is een overzicht opgenomen van verstoringsafstanden van broedende weidevogels.
Literatuur: Dobson 1983, Mardia 1976, McCullagh & Nelder 1989, Rohlf &
Sokal 1969,Sokal&Rohl 1969, Stewart-Oatenetal. 1986,Winkelman 1990b,
1992d {statistischebewerking); Van Bon& Boersema 1985, Boyle&Samson
1985,Burger 1981, VanCalmthout 1991, Dufour 1981, Goss-Custard & Durell
1990, Inglis 1980, KNMI 1984-1991, Liddle & Scorgie 1980, Slater 1980,Ward
1990, Winkelman 1992d (verstoring algemeen); Andersen et al. 1989, Beintema & Van den Bergh 1977, Böttger et al. 1990, Buker er al. 1984, Erwin
1980, Henderson 1986, DeJong 1977, Karlsson 1987, Koopman 1977, Meek
etal.1992,Moller & Poulsen 1984,Mustersetal.1991, VanOrdenetal. 1973,
Orlofferal. 1991, Pedersen&Poulsen 1991, Pfluger&Ingold1988,Reichhdf
1976, Reijnen & Foppen 1991a, 1991b, Reijnen & Thissen 1986, Robertson
& Flood 1980, De Roos 1981, Saris 1976, Severinghaus & Severinghaus
1982, Smit & Visser 1989, Tydeman 1977, Veen 1973, Verstrael étal. 1983,
Waardenburg 1976, Wiehe 1973, Wind 1977, Winkelman 1984a, 1988c,
1992d, Yalden &Yalden 1989, 1990,Van der Zande 1975, Vander Zande et
ai. 1980a, 1980b, 1984, Van der Zande & Vos 1984 (broedvogels); Bamford
er a/. 1990, Batten 1977, Bélanger & Bédard 1990, Bell & Austin 1985,
Blankesteijn etat. 1986,Böttger etal. 1990, Brouwer & Daalder 1984, Burger
1981, 1986, Cryer etal. 1987, Gerdes & Reepmeyer 1983, Glimmerveen &
Went 1984, Henderson 1986, Hume 1976,Jones & Stokes Associates 1987,
Keller 1991, Van Koersveld & Kooy 1976, Korschgen etal. 1985, Kuyk 1985,
Madsen 1985,Moller & Poulsen 1984,Mooij 1982,Mustersetal. 1991, Norris
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& Wilson 1988, Orloff etal. 1991,Owen 1972, 1973, Owen & Williams 1976,
Owens 1977, Pedersen & Poulsen 1991, Petersen & Nohr 1989, Platteeuw
1987, Schilperoord & Schilperoord-Huisman 1981, Smit 1986, Tuite ef al.
1984a, 1984b, Visser 1986, Ward 1990, Winkelman 1984a, 1989a, 1989b,
1990b, 1992d,Zegers 1973(pleisterendevogels); Alerstam 1976,1978, 1982,
Alerstam&Ulfstrand 1975,Böttgerefal. 1990, Byrne 1983,Daanje 1933,Van
Dobben 1955, Van Gasteren 1987, Gatter 1976, Gruys-Casimir 1965, Henderson 1986, Hume 1990, Jones & Stokes Associates 1987, Karlsson 1987,
Kerlinger & Moore 1989, Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen 1985, 1987,
Lensink 1985, Meiler & Poulsen 1984, Pacific Gas & Electric Company 1985,
Pedersen&Poulsen 1991, Rabol1974,Rabol& Noer 1973,Richardson 1978,
Van Swelm 1988. Winkelman 1984a, 1989a, 1989b, 1990b, 1992d (trekvogels).

6.2 Toegepaste modellen entoetsen

6.2.1 Algemeen
Destatistische analysevandeverzamelde gegevens heeft betrekking op een
zogenaamde 'impact assessment', waarbij er in de nulhypothese van wordt
uitgegaandataanlegeningebruiknemingvanhetwindpark opde betreffende
plaats en in de betreffende periode geen effect op de vogelstand in en nabij
het windpark heeft gehad. Generalisaties (extrapolatie van resultaten naar
anderelocatiesenandereperioden)zijnderhalvealleenopgrondvanexterne
argumenten mogelijk. De voor toetsing verzamelde gegevens zijn van het
BACI-type: erzijnwaarnemingen voor (before, B) en na (after, A)de ingreep,
op zowel een controleplaats (control, C) als op de plaats van de ingreep
(impact, I) (vgl. Stewart-Oaten ef al. 1986). In het BACI-model wordt aangenomen dat overige effecten op de aantallen vogels die tegelijkertijd groot,
plaatselijk enlangdurig ('large, local,long-lasting') kunnenzijn,ontbreken.
Gegevens verzameld volgens het BACI-model kunnenals nadeel hebben dat
zijnietaltijd onafhankelijk vanelkaarzijn intijd of ruimte. Stewart-Oatenefal.
(1986) geven echter aandat er met het BACI-model geen problemen behoeven te zijn met genoemde afhankelijkheid. In het BACI-model worden de
effectenvan plaats,tijdstip enwindpark danook multiplicatief verondersteld.
De nulhypothese 'geen effect' kandan bij voldoende meetpunten (tellingen)
worden getoetst met behulp van de per tijdstip berekende verhoudingen
tussen de aantallen vogels op detwee plaatsen C en I inde periode zonder
endiemetwindturbines. Deprecisievandegeschatteverhoudingen hangtaf
vandeomvangvandegeteldeaantalleninteller ennoemer. Hiermee isinhet
onderhavige onderzoek rekening gehoudendoor eengegeneraliseerd lineair
model voor aantallen te gebruiken (Poisson-regressie).
Bij de broedvogels vormen de aantallen broedparen in de acht betrokken
voorjaren de basis voor de effectberekeningen. Deze acht telmomenten zijn
echtertegering om het hierboven geschetste BACI-model volledigtevolgen.
Bijdebroedvogelswerddaaromgewerkt meteentrendanalyse gebaseerd op
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bovengenoemd BACI-principe. Bij pleisterende vogels entrekvogels vormen
de afzonderlijke tellingen het uitgangspunt voor de effectberekeningen. Bij
beide waren welvoldoende telmomenten aanwezig om het bovengeschetste
BACI-modelvolledig te volgen. Bij beidewaren echter aanpassingen aan het
model nodigom bepaaldeneveneffectenvanhethoofdeffect (windparkeffect)
te scheiden of hiervoor te corrigeren. Bij pleisterende vogels betrof dit het
steedswisselendeaandeelbouwlandtenopzichtevangrasland.Bijtrekvogels
bleekvooraldewindrichtingeenverstorendefactor bijde effectvoorspellingen
te zijn.
Degebruikte modellenenaanpassingenworden hierondervoor broedvogels,
pleisterende vogels entrekvogels afzonderlijk gegeven en toegelicht. Bij de
toetsingenvormde hetwindparkgebied (zone 1bij broedvogels enzone 1en
2 te zamen ('1+2') bij pleisterende vogels) het ingreepgebied. De overige
afstandszones fungeerden ieder afzonderlijk (bij voldoende aantallen) of in
combinatiealscontrolegebied.Hierbijwerduitgegaanvandegedachtedat in
het windpark en eventueel ook in de aan het windpark grenzende zones bij
een verstorende werking bij onderlinge vergelijking geen verschillen zullen
optreden, terwijl inverderweg gelegen zones het BACI-model bij vergelijking
met het windpark of aanliggende zones welverschillen zouden optreden. De
eerste zonewaarin wel eenverschil optreedt, isdan de grens tot waarop de
verstoring zichvanaf hetwindpark uitstrekt.

6.2.2 Model entoets bij broedvogels
Voordebroedvogels isvoordeachtbeschikbarejareneenanalysevantrends
van aantallen in het betrokken telgebied (fig. 7) gemaakt. Er werd hierbij
uitgegaan van de veronderstelling dat de aantallen broedparen konden zijn
beïnvloed door de per voorjaar wisselende oppervlakte bouw- en grasland
(gebruikstype-effect), de plaats in hettelgebied tenopzichtevan het ingreepgebied (het windpark), hier uitgedrukt inafstandszones (zone-effect), de per
voorjaar wisselende aantallen in het gehele telgebied (jaareffect), de per
voorjaar wisselende verspreiding binnen het telgebied (jaar.zone interactie)
en de verschillende oppervlakten van de betrokken afstandszones. Hierin
kunnenbovendiendeachtbeschikbarevoorjarenwordenvervangendoordrie
perioden met verschillende mate van ingreep (voor, tijdens en na de bouw)
(periode-effect, periode.zone interactie). Daarna zijn de verschillen van de
verhoudingentussendegemiddeldenvanbovengenoemde hoofdeffecten en
interacties paarsgewijs getoetst, teneinde de in de trendanalyse eventueel
geconstateerde significante verschillen nader te kunnen kwantificeren of
eventueel niet-significante trends te kunnen opsporen.
Detrendanalyse leidde tot het volgende voor toetsing gebruikte hoofdmodel
enafgeleide model:
Eriijk =Qjk«gi*tj *zi<*t.zjk (hoofdmodel)
Eniik= Oiik*gi *pi*zk *p.zik (afgeleide model)
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Hierin is n het waargenomen aantal broedparen, En het verwachte aantal
broedparen, O de correctiefactor voor de oppervlaktes van de verschillende
afstandszones,ghetgebruikstype-effect,thettijdseffect (jaar),zhetafstandseffect (zone),t.zdetijd.afstand(jaar.zone) interactie,pdeperiodevoor,tijdens
of naaanlegvan hetwindpark, enp.z de periode.afstand interactie. De index
islaat op het gebruikstype (bouw- ofgrasland),j op hettijdstip (jaar),kop de
afstandtot dewindturbines (afstandszones) enIopdeperiode (1 = blanco,2
= bouwfase/stilstaande windturbines, 3 = operationeel windpark). Bedacht
moet wordendat detijdstippen (jaren) ook metde perioden zijnverweven en
de tijdstip.zone interacties metde periode.zone interacties.
In beide modellen is in verband met de schatbaarheid het produkt van alle
zone-effecten, tijdstip- of periode-effecten en interacties tussen tijdstip en
zone,of periodeenzone, ieder gelijk gesteld aan 1. Er issteeds aangenomen
dat de waarnemingen onafhankelijk van elkaar zijn en dat de afwijkingen
tussendewaarnemingen en hunaangepaste waarden elk eenverwachting 0
hebben en trekkingen zijn uit een kansverdeling die tot de exponentiële
kansverdelingen behoort. Ook is verondersteld dat de variantie van elke
waarneming steeds een constante maal de bijbehorende verwachting is
(var(nijk) = c* Enyk). Deze constante wordt dispersie genoemd;voor c werd
opgrondvandedeviantie bijhetbovenstaande model dewaarde 1aangenomen (c =1). De aanpassing aan de modellen is uitgevoerd met behulp van
eengegeneraliseerde lineaire regressie (algemene statistischetheorievande
gegeneraliseerde lineaire modellen), waarbij gebruik is gemaakt van 'quasi
likelihoods'. In deze situatie bestaat de linkfunctie uit natuurlijke logaritmen.
Deaanpassingenzijnsteeds per soort afzonderlijk uitgevoerd.Bijde toetsing
is gecorrigeerd voor de verschillende oppervlaktes vande bij de betreffende
toets betrokkenzones.
Deeffectenwerdenbenaderend getoetstmetF-toetsen.Voordeverschillende
effectenwerd het modelvergeleken metdeaanpassingvan het uitgebreidere
model aan het betreffende effect. Zo werd bij het model met jaren als basis
voor het bodemgebruik Eriijk = Oijk*tj *Zk«t.Zjk vergeleken met Enyk= Oijk*
gi*tj *Zk*t.Zjk- Voor de jaar-zone interactie Emjk= O p *gi *tj *Zkmet Enyk=
Oijk*gi*tj *Zk*t.Zjk.Voor dejaareffecten Enyk=Oijk*gi*Zkmet Enp= Oijk*
gi *tj *Zk (toets alleen geldig als jaar-zone interacties ontbreken). Voor de
zone-effecten Enp=Oijk*gi*tj met Enyk=Oijk*gi*tj »zk(toetsalleen geldig
alsjaar-zone interacties ontbreken). De benaderde restvariantie werd bij alle
toetsen gebaseerd op de aanpassing van hetvolledige model Enjjk=Oijk*gi
*tj *Zk *t.Zjk. Ditzelfdewerd gedaanvoor het periode-model.
Alle schattingen entoetsen met periode-effecten en periode-zone interacties
werden gebaseerd op vergelijkbare modellen en vergelijkingen als die met
jaareffecten enjaar-zone interacties. Dezo verkregen schattingen van effectenenstandaardfoutenzijnalleengeldigindiendezegrovereindelinginplaats
van de fijnere in de tijd verantwoord is. Deze toetsen zijn steeds geldig
aangezien voor de benaderende F-toetsende restvariantie van het volledige
model metjaareffecten enjaar-zone interacties is gebruikt.
Daarna zijn de verschillen tussen de logaritmen van de gemiddelden van de
afzonderlijke hoofdeffecten (jaarofperiodeenzone) paarsgewijsgetoetst met
benaderende t-toetsen. De gemiddelden werden hiervoor getransformeerd
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volgens y = ln(x). Hierbij werd bovendien gecorrigeerd voor verschillen in
oppervlaktevandeverschillende zones envoor verschillen ingebruikstype in
deverschillende jarenof perioden.Devariantiesvande gemiddelden werden
getransformeerd volgens var(y) =var (x) *x" 2 , de covarianties volgens
cov(yi,y2) =cov(xi,X2)/(xi *X2).Ditgeeft bijbenaderingvariantiesencovarianties op de logaritmische schaal.
Dezo getransformeerde gemiddelden zijn op grootte gesorteerd,waarna op
grond van de paarsgewijze verschillen de paarsgewijze overschrijdingskans
werd berekend. De bij elkaar behorende, niet significant verschillende waardenendeafwijkende significantewaardenzijndaarna grafischuitgezet. Deze
vergelijking werd uitgevoerd voor het hoofdeffect zone onder het volledige
hierboven beschreven regressiemodel,waarbij jaren als afzonderlijke eenhedenfungeerden,voor hethoofdeffectjaar onder hetvolledige model,voor het
hoofdeffect zone onder het model voor perioden, en voor het effect periode
(benaderd) als verdere jaareffecten enjaar.zone interacties ontbraken.

6.2.3 Model entoets bij pleisterende vogels
Het bijde effectberekeningen vande pleisterendevogels gehanteerde model
luidt:

E(nu)= exp{a + « i +/3t+y*fl= =2.and.t >to)}i = 1 ,2,t =1...nt
<x\=/Si =y\ =0
var(nit) =a2.E(nit)

Indit modelstelt mthetgeteldeaantalvogelsvoor op locatie ientijdstipt. Dit
aantalwordt geacht eenPoisson-verdeling tevolgen,eventueel navermenigvuldiging met een correctiefactor. Devariantie (var(nit)) wordt dus verondersteld evenredigtezijn met E(nit). Hetverwachte aantalvogels zonder invloed
vanhetwindparkisgemiddeldexp{u},ajsteltheteffectvanlocatieivoor (met
i = 1 voordecontrolelocatieeni = 2voorhetwindparkgebied) en/3thet effect
van tijdstip t, waarbij op elk van de in totaal nttijdstippen het gemiddelde
willekeurig hoger of lager kanliggen. Belangrijk inhet model isde parameter
y. Deze speelt alleen een rol in het gebied van hetwindpark (i = 2) envanaf
het tijdstip waarop de windturbines aanwezig zijn. Deze parameter stelt dus
precies de (constant veronderstelde) invloedvandewindturbines voor ende
te toetsen nulhypothese luidt dan ook:y =0 (geen effect). Detoets is uitgevoerd door een deviantietabel te berekenen, waarin de reductie in deviantie
ten gevolge van het toevoegen van de termyin het model wordt vergeleken
metderesidueledeviantie.Hierbijvolgt deratiovandegemiddeldedevianties
een F-verdeling onder de nulhypothese y =0 met aantallen vrijheidsgraden
zoals behorend bij de devianties inteller en noemer (vgl. Dobson 1983).
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In het hierboven beschreven model is de aanname dat er geen interactie is
tussen plaats- entijdseffecten vanwezenlijk belang voor het kunnen trekken
vanconclusies. Hetwindparkeffect gedraagt zich immers alseen component
vandeze interactie. Omdat er eengrote variatie kanoptreden inaantallen en
plaatstussendeverschillendejaren,kanaanhetmodeleenextratermworden
toegevoegd diedeinteractietussenjaar enplaats nade ingreep beschrijft. Bij
de verwerking van de gegevens uit bouwfase en half-operationele situaties
(Winkelman 1990b) werd deze jaar.plaats interactie daarom aan het model
toegevoegd. Bij de verwerking van de gegevens uit de operationele fase is
deze toevoeging achterwege gelaten, omdat slechts uit één herfst en één
winter/voorjaar gegevens over de volledig operationele situatie aanwezig
waren.
Bij pleisterende vogels is de oppervlakte aanwezig bouwland eveneens van
invloedgeblekenopdeaanwezigeaantallen.Voordit bouwlandeffect isbijde
verwerking van de gegevens aan het model een extra term (percentage
aanwezig bouwland) toegevoegd. Dit iszowel voor als natoevoeging van de
term voor windparkeffect gedaan, terwijl steeds ook het windparkeffect sec
(zondertoevoegingvaneentermvoor bouwlandeffect) isbekeken.Dooreerst
determvoorhetbouwlandeffecttoetevoegen,wordtbekekenwatnacorrectie
voor het bouwlandeffect nog resteert voor het windparkeffect. Door eerst de
term voor het windparkeffect toe te voegen, volgt het eventueel resterende
effect voor het bouwlandeffect. De resultaten van beide geven inzicht in de
mate van gestrengeldheid.
Medeomdat hetpercentagebouwlandindeherfstbelangrijk kanafwijkenvan
dat in de winter- en voorjaarsperiode daarna, zijn de gegevens uit de herfst
enuitdewinter-envoorjaarsperiode zoveel mogelijkgescheidenverwerkt. Bij
detoetsing issteeds gecorrigeerdvoor deverschillende oppervlaktes vande
bijde betreffende toets betrokkenzones. Deonderscheiden zones buiten het
windpark fungeerden iederapart of incombinatie als 'blanco'.

6.2.4 Model entoets bij trekvogels
Trekvogelsvliegenoverdagvaakingroepen.Dit betekent dat hettotaleaantal
per ochtend- of avondtelling waargenomen vogels een afgeleide is van het
aantalwaargenomen groepenendebijbehorende groepsgroottes. Bijtrekvogels isdaarom bij de effectberekeningen uitgegaan van het per telling waargenomen aantal groepen en de gemiddelde groepsgrootte per telling. Bij
trekvogels is voorts de heersende windrichting mogelijk van invloed op de
waargenomen aantallen c.q. de aantallen groepen en de groepsgrootte gebleken. Dewindrichting was nagenoeg constant gedurendeelketelling en op
de drie onderscheiden locaties, maar varieerde tussen de tellingen. De
overheersende windrichtingtentijdevaneentelling isdaaromalsextrafactor
inhet modelopgenomen.
Eenprobleem bij hetmodellerenwerd gevormd door hetfeitdatdewindrichting een circulaire grootheid is, terwijl de waargenomen vogelgroepen en
groepsgroottes lineairevariabelenzijn. Ditprobleemisopgelostdoorde hoek
die de per telling overheersende windrichting maakte met een referentielijn,
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derichtingvandewaddendijkopdetelpostlangsdekustgenomen.Dezeloopt
westzuidwest, evenals de breedteas van het windpark en de meestvoorkomende trekrichting van trekvogels langs de kust en door het windpark. De
cosinushoekgeeft hierbijheteffectlangsdereferentierichtingweer (vooreen
trekkendevogel het mee-oftegenwindeffect). Desinushoek geeft het effect
loodrechtopdereferentierichtingweer(zijwindeffectnaardijkofnaarwindpark
toe). De modellering van de relatie tussen een continue en een circulaire
variabeleviahetvariabelenpaar {sin(0),cos(0)} isooktoegepastdoorbijvoorbeeldMardia(1976).Zijbeschrijventezamendeinteractietussenwindrichting
enlocatie.
Voorzowelhetaantalwaargenomengroepenalsdegemiddeldegroepsgroottepertellingiseenloglineairmodelgebruiktomdeverschillentussentijdstippenenlocaties,ende effectenvanwindrichting enwindparkte modelleren.
Hetmodelvoorhetaantalwaargenomengroepen (mit)luidt:

E(mjt) = exp{IA + a\ + ßt + yisin(öt) + <$jcos(0t) + eilt*%}
meta i = ß\ = yi = <5i = ei = 0,
var(mjt) = cf.E(m)

Voorde gemiddelde groepsgrootte (nit) kaneenzelfdemodelwordenopgesteld:

E(nit) = exp{/i + a\ + ßt + yisin(0t) + <5icos(0t) + eilt;*r}
metai = /?1 = yi = <5i = a = 0
var(rm) = ofE(nit)

E(rrct)isdeverwachtingswaardevoorhetaantalwaargenomengroepen, E(nn)
voor de gemidddelde groepsgrootte;n is een constante term, die door de
gekozenparametriseringdelogaritmevanhetverwachteaantalgroepen (de
verwachte groepsgrootte) op locatie 1 (kust) in periode 1 (blanco-situatie
zonderwindpark) voorstelt,a\isdetermvoor hethoofdeffectvanlocatiei(1
= kust,2 = noordenwindpark,3 = zuidenwindpark),/3tisdetermvoorhet
hoofdeffectvanperiodet (1 = zonderwindpark, 2 = metwindpark),y, en<$j
zijnlocatie-afhankelijkecoëfficiëntenvoortweeonderlingorthogonalecomponentenvandewindrichting0t inperiodet.eilt;> ris determvoor heteffectei
vandeaanwezigheidvanhetwindparkoplocatie1= 2of1 = 3 ,voortellingen
t vanafde eerstetellingrnaplaatsingvanhetwindpark, har iseenindicatorfunctiemetwaarden1(aisdevoorwaardewaaris)of0.Determeiltetisalleen
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in het model opgenomen bij de analyse van de totale set gegevens (19841990).
Var(mit)envar(nit)zijndevariantiesvanmitenmt, datwilzeggendespreiding
die menzouverwachten ineen(hypothetische) reeksvanwaarnemingenm
ennonderongewijzigde omstandigheden. Eenvoor dehandliggendeaannamevoor aantallen zoals m en n,zou die van een Poisson-verdeling zijn,
waarvoor geldt: var(mit) = E(mjt) of var(nit) = E(njt). Vaak wordt echter niet
geheel voldaan aan de voorwaarden die tot deze verdeling leiden (onder
andere onafhankelijkheid vande individuele waarnemingen). Eenpragmatischeoplossingisdanhetintroducerenvaneenextradispersiefactora2,zoals
in het onderhavige model is gebeurd (McCullagh & Nelder 1989).Toetsing
vande significantie vaneffecten isdan mogelijk met behulpvande 'mean
deviance ratio',dit isde ratiotussende 'meandeviance'voor detetoetsen
termende 'residual meandeviance'. Dezelaatse isgelijk aandegeschatte
dispersiefactoraz enbehoort bijeenechtPoisson-proces nietwezenlijkvan
1teverschillen.Demeandevianceratio heeftonder denulhypothese (geen
effect) bij benadering een F-verdeling met aantallen vrijheidsgraden zoals
behorendbijdedeviantiesintellerennoemer.Inplaatsvandemeandeviance
ratiokanookdePearson-ratiowordengebruikt.Bijdegenoemdetoetsingzijn
aanvankelijk beideratio'sinbeschouwinggenomen.
Inhetmodelisgeenhoofdeffect voorwindrichting opgenomen,omdatdeze
volledigisgestrengeldmethethoofdeffectvandetelperioden(alleverschillen
tussenteldagenzijnreeds'verklaard'metbehulpvandetermß\,inclusiefde
verschillentengevolgevandewindrichtingseffecten oplocatie1).
Inhetopgestelde model kanhetwindrichtingseffect anderszijnvoordedrie
betrokken locaties (kust, noorden en zuiden windpark). Om antwoord te
kunnengevenopdetweehoofdvragen (heeft hetwindpark eenverstorende
invloedoptrekvogels,enisdewindturbinedichtheid hieropvaninvloed),isin
hetmodeleenbeperkingingebouwddoorTZ=XZenóz=03 tevereisen,dat
wilzeggenwelverschillendewindrichtingseffecten mogelijktussenwindpark
enkust,maarniettussendetweelocatiesbinnenhetwindpark.Opsoortgelijke
wijze is ook het windparkeffect gelijk verondersteld voor de noordelijk en
zuidelijketelpostdoorez gelijkte stellenaan£3(£2 =£3).Bijhettoetsenvan
de effecten zijndetotale effecten (verschillen tussendrie locaties) derhalve
opgesplitst in een effect met betrekking tot het onderscheid kust/windpark
enerzijds en een effect met betrekking tot verschillen binnen het windpark
anderzijds.

6.3 Berekeningvandeomvangvandeeffecten

6.3.1 Broedvogels
Opgrondvanhetvoorperiodeaangepasteregressiemodelisvoordeinteractieperiode.zoneeenpredictietabelopgesteld.Hierinzijnvoordedrieonderscheidenperiodendevooroppervlakteengebruikgecorrigeerdegemiddelden
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per zone opgenomen. Vergelijking van deze gemiddelden geeft per zone
inzicht inde kwantitative toeneming of reductie van de aantallen broedparen
persoort bij overgangvande enenaardeandere periode (voor, tijdens enna
de bouw).

6.3.2 Pleisterende vogels
Bij pleisterende vogels is een berekening van de omvang van de effecten
gemaakt voor die situaties waarin het windparkeffect (ten dele) kon worden
gescheiden van een eventueel bouwlandeffect en bovendien significant was
(P<0,05). Voor deze gevallen is de omvang van het effect bepaald door op
grondvandeverhoudingvandewaargenomenaantalleninhetcontrolegebied
voor en na plaatsing (beide gemiddelden uit betreffende perioden) en de
waargenomen aantallen in het ingreepgebied voor plaatsing (eveneens gemiddelden) te berekenen wat de verwachte gemiddelde waarde voor het
ingreepgebied na plaatsing en zonder aantoonbaar windparkeffect zou zijn
geweest. De ratio van de verwachte waarde en de gevonden waarde in het
ingreepgebied geeft dan de gemiddelde reductie ten gevolge van het windparkeffect weer. Deze berekeningswijze isgebaseerd op de aanname dat de
ratio in zowel controle- als ingreepgebied zonder invloed van het windpark
steeds constant blijft (BACI-model).

6.3.3 Trekvogels
Bij trekvogels was een simpele berekening zoals bij broed- en pleisterende
vogelswerduitgevoerd,nietgoedmogelijk, omdatdevoorkomendewindrichtingentussen de betrokken herfsten sterk kondenverschillen. Daarom isaan
deeffectberekeningen voordetrekvogelseenmodelvoorspelling toegevoegd
waarbij voor vier kompasrichtingshoeken (0, 90, 180 en 270 graden ten
opzichte van de referentielijn) de verwachte verdeling van respectievelijk het
aantal groepen en de gemiddelde groepsgrootte (uitgedrukt in percentages)
over de drie locaties in de controleperiode en in de ingreepperiode werd
berekend. Deverschillen hiertussengeveneenmaatvoor de omvangvanhet
effect bij winden uit deze vier hoeken. Er is voor deze vier hoeken gekozen
omdat uit de vogels gezien, deze meewind, tegenwind, zijwind naar de dijk
toe (uit het windpark gezien) en zijwind van de dijk af (eveneens uit het
windpark bekeken)vertegenwoordigen.Tevenswerdberekend bijwelkehoek
deverschuiving inaantalgroepenvandewindparklocatie naarde kusttoe het
grootst en het kleinst was (dat wil zeggen yisin(öt) + <5icos(0t) minimaal
respectievelijk maximaal). Ook voor deze beide hoeken zijn bovenstaande
aantalsvoorspellingen gemaakt.
Voordegemiddeldegroepsgrootte (n)zijnsoortgelijketabellenvoor0,90,180
en270graden,alsmedevoorde hoekenmeteenminimaalenmaximaal effect
gemaakt, maar nu gebaseerd op aantallen in plaats van percentages. In dit
laatste geval is de groepsgrootte op locatie 1 (kust) altijd gelijk, omdat
datumverschillen (inclusief verschillen inwindrichting aan de kust) zijn uitgemiddeld.

Sep-proefwindcentrale: Methodologischeaspecten
Devoorspellingenvondenoptweeniveaus(kustenwindpark) plaatswanneer
binnen hetwindpark (tussendetelpost inhet noorden endie inhetzuiden)
geen sprake wasvan significante windeffecten. Indien binnen het windpark
wel significante windeffecten optraden, vonden de voorspellingen op drie
niveausplaats(kust,noordenwindparkenzuidenwindparkgescheiden).
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7 RESULTATEN

Over de resultaten van het vogelonderzoek inde Sep-proefwindcentrale is
uitvoerig gerapporteerd indiverse rapporten enpublikaties, welkealle inde
literatuurlijstvanditrapportzijnopgenomeneninbovenstaandehoofdstukken
zijn aangehaald. In ieder rapport zijn zoveel mogelijk de voor interpretatie
relevante basisgegevens opgenomen. Daarnaast is steeds uitgebreid ingegaanopdebestaandeliteratuurbetreffendehetonderwerp.Daarbijwerdniet
alleenverwezennaarliteratuur overvogels enwindturbines, maarook naar
algemene literatuur over het betreffende onderwerp. Een samenvattingvan
debelangrijksteresultatenisopgenomeninbijlage7.Indeeindrapportages
(Winkelman 1992a, 1992b, 1992c, 1992d) is eveneens ingegaan op de
implicatiesvandezeresultatenvoortoekomstigelocatiekeuzenenopstellingswijzenvandewindturbines.Ookdezewordenkortinbijlage7gememoreerd.
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Inde periode 1984-1991werddoor het DLO-Instituutvoor Bos-enNatuuronderzoek (IBN-DLO), Arnhem, in opdracht van de N.V. Samenwerkende elektriciteits-produktiebedrijven (Sep),Arnhem,eenonderzoekuitgevoerd naarde
mogelijke invloed van de Sep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) op
vogels. Omdat bij aanvang van het onderzoek de onzekerheden over de
mogelijke invloeden op vogels groot waren, werd dit onderzoek zo breed
mogelijk opgezet. Er werd daarbij aandacht besteed aan het aantal vogelslachtoffers, aan de vindkansen van dode vogels in het windpark, aan de
aanvaringskansen overdag en 's nachts, aan het gedrag van overdag en
's nachts langsvliegende vogels, en aan de verstoring van broedvogels,
pleisterendevogelsinherfst,winter envoorjaar enindeherfst langstrekkende
vogels. Het nachtelijk onderzoek werd uitgevoerd met behulp van speciale
nachtzichtapparatuur, die voor een deel nog voor ons doel moest worden
uitgetest. Overde resultatenvan hetonderzoek isuitvoerig gerapporteerd in
Winkelman (1992a, 1992b, 1992c, 1992d).
Het is onvermijdelijk dat bij een zo nieuw type onderzoek als dat in het
windpark bijOosterbierum hetmethodologisch onderzoek eenbelangrijke rol
heeft gespeeld. Teneinde de mogelijkheden en beperkingen van dit type
onderzoek reeds in een vroeg stadium voor toekomstige onderzoekers
beschikbaar te hebben,werd al in 1988uitvoerig gerapporteerd overde toen
ondervonden methodologische problemen en oplossingen (Winkelman
1988c). Maar ook na diedatum vond nog voor diverse aspecten aanvullend
of nieuw methodologisch onderzoek plaats. De resultaten van dit laatste
onderzoek zijn in het onderhavige rapport opgenomen. Dit rapport vormt
derhalve met heteerstedeelvandemethodologische rapportage eengeheel.

Na een korte schets van het vogelonderzoek inde Sep-proefwindcentrale te
Oosterbierum (hoofdstuk 2)volgt eenuitgebreideaanvulling op de methodologiebijhetslachtofferonderzoek (hoofdstuk3),waarindeinvloedvandoodsoorzaken, zoekfrequentie, vindplaatsen, maximale zoekafstand, zoekefficiëntie,predatiedooraasetersenhetweeropdeaantallenslachtoffers nader
onder de loupe worden genomen. Daarnaast wordt ingegaan op de gehanteerde schattingsmethodevoor hetwerkelijkeaantal slachtoffers ende relatie
tot aanwezige aantallenvogels. Inhoofdstuk 4volgt de methodologie uit het
nachtonderzoek,waarbijde nadruk ligt op de mogelijkheden en beperkingen
van de in Oosterbierum gebruikte apparatuur (restlichtversterkers, warmtebeeldcamera, overzichtsradar). Hierin wordt ook een algemeen geldende
methode gegeven om de met restlichtversterker en warmtebeeldcamera
verkregen tweedimensionale beelden om te zetten in driedimensionale. De
gevolgde werkwijze bij het gedragsonderzoek overdag is samengevat in
hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6wordt eenoverzicht gegeven vande toegepaste
modellen entoetsen (inclusief beperkingen) bij het bepalenvan de (omvang
van de) verstoring van broedvogels, pleisterende vogels en trekvogels. Per
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hoofdstuk worden inleiding en zo nodig ook de afzonderlijke paragrafen
afgesloten met een opsomming van de relevante literatuur. Achterin het
rapportiseenvolledigelijstmetliteratuurdieisgebruiktinhetvogelonderzoek
teOosterbierumopgenomen.
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Bijlage 1.

UverzU-hr van aantallen «erapporteerde dode vogeli rond windturbines in de USA en In Europa
(a) downwind rotor. (b) met obsrake1ver1lehr Ing, (r) In aanbouw, (d) beperkt o p e r a t i o n e e l , (e) tot half februari 1988 alleer
overdag operationeel, (f) nabij ( v e r l i c h t ) slultencomple*, hoogspannlngsleldlng en weg gelegen. - geen, . wel <enlge)
vindkansproeven uitgevoerd. * onbekend, l) turbine niet operationeel, wieken In s t i l s t a n d h o r i i o n t u l . waardoor t o t a l e hoogt
30,5 ra, 2] t o t a a l slechts LU nachtelijke draaiuren. 1) ten del« n i e t operationeel. U) alleen roofvogels. 361 gedood door
elektrokutle , 5] waarvan slechts ID vondsten vers, 6) waaronder een roofvogel, 7) a l l e <t3 slachtoffers botsten op 13 oktobei
1982 on 07 00 uur t^gen de mast van de s t i l s t a a n d e turbine, 8) 686 draaiuren
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Bijlage2.
Literatuuroverzieht van vogelslachtoffertellingen in noordwest Europa bij zendmasten, vuurtorens (gemiddeLd
aantaL/obstakeL/dag),hoogspanningsleidingen en verkeer (gemiddeld aantal/km/dag) Onderscheid Ls gemaakt in
het aantal gevonden en het aantal op grond van vindkansen en vondsten geschatte totale aantal sLachtoffers.

Gevonden
(x/obstakel/dag,
x/km/dag)

Plaats,
bijzonderheden

Geschat
(x/obstakel/dag,
x/km/dag)

ZENDMASTEN
Timmerman 1969

Karlsson 1977

Böttger
et al. 1990

LopIk, Nederland
3 antennes van 84:
4 antennes van 40:
5 antennes van 25:
2 antennes van 15i
gehele park

open
agrarisch

Zweden
< 100 m
100-299 m
> 300 m

gehele land

Sylt, Duitsland
getuid, obstakelverlichting, 194 m;
nadruk op grote vogels

waddeneiland

1 aug 19601 jan 1967

0,008
0,003
0,001
0.001
0,04

nooit slachtoffers
zelden bij 25X masten, nooit bij 75X
zelden bij 341. va*k bij 34Ï. nooit
bij 32%
24 apr 1989aug 1990

0,84

VUURTORENS
Brouwer 1929

Goeree, Nederland
onverlicht, 52 m

Hansen 1954

49 locaties. Deneaarken, onverlicht

Scott et
1972

Bardsey, Engeland

kust

Oslofjord, Noorwegen

kust

al.

Hehlum 1977

kust

1-31 okt 1976

HOOGSPANNINGSLEIDINGEN
Dungeness, Engeland
400 kV

kust

nov 1964- •okt 1970
feb-mrt
apr-mel
Jun-Jul
aug-sep
okL-nov
dec-Jan

0,22
0,21
0.21
0,06
0.11
0,52
0,18

Andersen-Harlid
& Bloch 1973

Denemarken

moeras en
ondiep open
vater

3-22 okt

0.4

Buurma & Smit
1975

Maasvlakte, Nederland
380 kV; 2 trajecten

Heijnis 1976

Zaanstreek, Nederland

weidegebied
open polder

Renssen 1977

Nederland
Mulden 2 trajecten
Mulden 1 traject
Mastenbroek
5 trajecten
Mastenbroek
2 trajecten
Fievocentrale
3 trajecten

open,
agrarisch

Scott et
1972

al.

3 sep-15 nov 1974
10 okt-4 nov 1974

Koops 1986

HoerseheImann
et al. 1988

Nederland
5 locaties, niet
gemarkeerd
24 locaties, niet
gemarkeerd
4 locaties, deels
gemarkeerd
diverse locaties
52 locaties, deels
gemarkeerd
Hamburg, Duitsland
380 kV; 4,5 km

0,58; 0,67
0,81; 0.94
0,86 ± 0,76 (s.d.) ± 1,2

okt 1972-nov 1973

0,14; 0,23

okt 1972-dec 1973

0,12-0,33*

0,51

0,26
19 sep-3 dec 1973

rivieroever en
agrarische
omgeving

0,73

0,14

0,41; 0,46; 1.73

slikken, bos,
jaren
helde, bebouwing
weidegebieden
jaren
trek- en
stuwbanen
bouwland
gehele land

1,1
1.0
1,0
0,3
0,5
2,4
0,8

jaren
jaren
jaren

13 aug-30 nov 1982I
1mrt-15 Jun 1983 'Q 4 ?
1 sep-15 dec 1983 i '
15 feb-15 mei 1984|
gehele Jaar

0,16 ± 0,ll(s.d.)
0,23
(0,03-0.30)*
0.31 ± 0,16(s.d.) 0,44
(0.04-0,69)*
1.42 t 0,93(s.d.)
2.00
(0,57-2,74)*
0,33
0,53

>1,45 ± 0,74(s.d.)

> 1.1
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Vervolg bijlage2
Plaats,
bijzonderheden

Omgeving

Gevonden
(x/obstakel/dag,
x/km/dag)

VERKEER
Hodson i960

Northamptonshire,
agrarisch
EngeLand; 2mijl,dagelijksafgezocht;x-101
auto's/uur (max. 244/uur)

1jan-31 dec1959

Dunthom &
Wiltshire,EngeLand
Errington 1964 7mijl; 9bezoeken
per IAdagen
Wiltshire,Engeland
1mijl

agrarisch

1jan195731dec 1959

agrarisch

1jan196131dec 1962

Hodson&Snow
1965

gehele land

1mei196030apr1961

Retttg 1965

Groot-Brittannic
349mijl;> 1bezoek/
week

0.03
(0,001-0,30)*

open.grasland mrt-aug1965
Hannover.Dultsland
metenkelebomen
2,6km
2bezoeken/week (flets)enbosjes,enige
bebouwing

Bergmann 1974

Hessen, Duitsland
totaal 15,5km.
±dagelijks afgezocht

bebouwing
openveld
overig
maximaal

mrt 1969-feb

Jonkers&
DeVries 1977

32trajecten,
Nederland

open landschap

1 sep19731Jan1979

1973

0,01
0,02
0,04
0.05
0,06

drukkeweg
gehele land

0,08
0,003

Preeaman197S

HoekseWaard,
Nederland; 15km,
lederewerkdag
afgezocht

openakkerbouwgebied;
rijksweg

1972-1975

Hansen1969,
1982

Denemarken;
2-3bezoeken/week

snelwegen
hoofdwegen 1
landwegen f
kleinewegen1
gehele land }

sep1964-aug
mel-okt1979
mrt-okt 1980
mrt-okt 1981

Jonkers&
Jongejan19S3

Alblasservaard;
30km

verbindIngs-en
rullverkavelingswegen,open
polderen
rivieroever

1976-1981

Johnson 1989

SouthYorkshire,
Engeland; 1km (A19)
dagelijks afgezocht

agrarisch,
hoofdweg

1jan-31dec 1984

Fuellhaas et al.
1989

Osnabrück, Dultsland
openveld,bos,
6,1km; 780auto's/dag enigebebouwing mrt 1987-mrt1988
(aas.40/uur)
2,4ka;2650auto's/dag
apr1987-apr1988
(max.160/uur)
beide 1bezoek/5dagen
(tevoet)

Böttger ec al.
1990

Kalser-Wllhelm-Koog,
Duitsland; 600m,
17zoekdagen,
3-20auto's/uur

open,agrarisch jan1989-jul1990
kleineweg

*:minimum-maximum,**:0,1 dodevogei/auto/jaar,***:0.04dodevogel/auto/jaar.

0,05

3,16
0,36
0,20
0,08

1965

0,02
(0,01-

0,24

0,03**
0,11***

Geschat
(i/obstakel/dag,
x/km/dag)
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Bijlage3.
Overzichtvandeschattingenvandetotalejaarlijkseaantallenslachtoffersdoor
verschillendeniet-natuuriijkeoorzaken.

Bron
Avery er al. (1980)

Land

Aantal

Oorzaak

USA

Zendmasten

Nederland

Draadslachtoffers

1 0 0 00 0 0- 1 250000

Renssen (1977), Koops
(1986)
Andersen-Harild&
Bloch (1973)
Bévanger (1988)
Hoerschelmannetal.
(1988)

Denemarken
Noorwegen

Draadslachtoffers
Draadslachtoffers

West Duitsland

Draadslachtoffers

30 0 0 00 0 0

Jonkers& DeVries
(1977)
Hansen (1982)
Avery etal. (1980)

Nederland
Denemarken
USA

Verkeer
Verkeer
Verkeer

650 000
3 300000
57 0 0 00 0 0

Klem (1990b)

USA

Ramen

Anonymus (1990), KNJV
(1991)
Scott (1979)
Banks (1979)

Nederland
Europa
USA

Jacht
Jacht
Jacht

Winkelman (1992a)

Nederland*

1000 MW windenergie 21 000-46000

1 0000 0 0
3 0 0 00 0 0-4 0 0 0000
3 3000 0 0

98 000000- 976000 00(

* open landschap, zonder (hoge) obstakels in nabijheid en bij weinig of geen
horizonverlichting.

600 000
11 360000
120 500 000
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Bijlage4.
BijdeschattingenvandeaantallenslachtoffersindeSep-proefwindcentralete
Oosterbierumgenomenbesluitenenaannamen,welkezoweleenover-alseen
onderschattingkunneninhouden(vgl.Winkelman1992a).

(1) Allegevondenverse (delenvan)vogelsvielenindenachtvoorafgaande
aanhetzoeken.
(2) Alleslachtoffersvieleninhetbijdeberekeningenbetrokkengebied.
(3) Deslachtoffersvielengelijkmatigverdeeldoverhetafgezochtegebied.
(4) Dagenwaaropgeenversevondstenwerdengedaan,zijndagenzonder
slachtoffers.
(5) Opdagenwaaropnietwerdgezocht,vielengemiddeldperdagevenveel
slachtoffersalsopdagenwaaropwelwerdgezocht.
(6) DevindkanswasPoisson-verdeeld.
(7) Allebijdeberekeningenbetrokkenfactorenzijnindeloopvandezoekperiodeconstant.
(8) Allebijdeberekeningenbetrokkenfactorenzijn,voorzoverdaarmeegeen
rekeningisgehouden,onafhankelijkvanelkaar.
(9) Erwordtalleengerekendmetzekereenzeerwaarschijnlijke,respectievelijk
zekere,zeerwaarschijnlijkeenmogelijkeslachtoffers.
(10) De berekeningen worden alleen gemaakt op grond vande onder (9)
genoemdevondstendiewerdengedaaninhetafgezochtegebied.
(11) Bijwindmeetmasten,mastenvanwindturbines enstilstaandewindturbinesvallenalleslachtoffersbinneneenstraalvan25mrondhetobstakel.
(12) Bijdraaiendewindturbinesvallenkleinevogelsbinneneenstraalvan50
mengrotevogelsbinneneenstraalvan75mrondhetobstakel.
(13) De predatiesnelheid van grote vogels was in de betrokken voorjaren
vergelijkbaar metdieindeherfstvan1987en1988,indeherfstvan1986 met
dieindeherfstvan1987.
(14) Dezoekefficiëntiebijgrotevogelswasinhetvoorjaar,alsmedeindeherfst
van1986en1988,overeenkomstigmetdieindeherfstvan1987.

Sep-proefwindcentrale:Methodologischeaspecten
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(15) Deberekeningenvanhetwerkelijkeaantalaanvaringsslachtoffersworden
alleengemaaktoverdevierherfst-enzesvoorjaarsseizoenen,omdatoverde
periodendaarbuiten,inverbandmeteenanderesamenstellingenmogelijkook
anderegewoontenvandedanaanwezigevogelbevolking,op grondvande
verzameldegegevensweinigkanwordengezegd.
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Bijlage 5.
Hoek (ingraden) tussenwaargenomenvogel,warmtebeeldcameraenaardoppervlak,gemetenaandehandvande(gemiddelde)hoogtevandevogelop
hetbeeldschermincm(1isonderstepositieinbeeld,12isbovenstepositie).
Onderscheidisgemaaktvoordeverschillendetypenwarmtebeeldcamera'sen
opstellingen(21,31,35,36:windturbinemastenwaaropcameraachtereenvolgenswasgericht) (vgl.fig.2, Winkelman1992b).
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Bijlage7.
Samenvattingvanderesultatenvanvogelonderzoek indeSep-proefwindcentrale te Oosterbierum (Fr.) in 1984-1991 (vgl. 2.4.2, 3.1, 4.1,5.1,6.1 en
Winkelman1992a,1992b,1992c,1992d).

SAMENVATTING SLACHTOFFERONDERZOEK

VondstenIndebijhetonderzoekbetrokkenseizoenen(zesvoorjarenenvier
herfsten)werdenintotaal76vogels(25soorten)gevonden.Hiervanbleek36%
zekerofzeerwaarschijnlijkdoorbotsingmeteenobstakelverwondofgedood,
22%betrof eenmogelijkaanvaringsslachtoffer, 7%betrof eenanderedoodsoorzaakdan botsing meteenobstakel envan34%bleef dedoodsoorzaak
onbekend. Het isopmerkelijk dat 17%vande76gevonden vogels gewond
maar levend werd aangetroffen. De gedode vogels vertoonden inwendige
verbloedingen,gebrokenofafgehakteonderdelen,traumaofeencombinatie
hiervan.Erwarengeenaanwijzingenvoor eengroteregevoeligheid vaneen
bepaalde sexe of leeftijd. Rampnachten, waarbij vele slachtoffers tegelijk
vielen, kwamen nietvoor. Bovenstaande stemt overeen met bevindingenuit
andereonderzoekenbijwindturbines.
Vindplaatsen Devogelswerdenverspreidoverhetgehelewindparkgevonden.
Hetwasechteropmerkelijkdat metnamedemiddelstevannoordnaarzuid
lopenderijwindturbinesminderslachtoffersleektevergen.Eenenanderkan
implicerendateenclusteropstellingminderslachtofferseistdaneenlijnopstelling,maareensluitendbewijshiervoorontbreekt.Deeerstebevindingbetekent
dat inprincipe hetaantal slachtoffers evenredigismet hetaantal geplaatste
windturbines.Tevenswerdenallevondstenvanzekere,zeerwaarschijnlijkeen
mogelijke slachtoffers aan de achterzijde of rechtervoorzijde van de rotor
gedaan (stand rotor bepaald door heersende windrichting in nacht vóór
zoekronde). Hieruit kanmogelijkwordenafgeleiddatdeaftezoekenoppervlakterondwindturbines intoekomstigonderzoektot deze75%kanworden
beperkt.
Relatiemet het weer Er bestond een duidelijke relatie tussen het aantal
vondstenendevlieg-enzichtomstandighedenindenachtervoor.Hetgemiddeldeaantalvondsten pernachtwashetgrootstwanneervlieg-en zichtomstandighedenbeideslechtwarenenhetkleinstbijgoedevlieg-enredelijketot
goede zichtomstandigheden. Slechte vliegomstandigheden kunnen worden
getypeerd door harde (tegen)wind, goede door weinig (mee)wind. Slechte
zichtomstandighedentredenoptijdensdonkerenachten,nevel,mistofregen,
goedebijheldere,maanlichtenachten.OokinhetwindparkteUrkwerdeen
dergelijkerelatieaangetoond.Draaiendewindturbines eistenbovendienaanzienlijkmeerslachtoffersdanstilstaande.
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AantalslachtoffersOpgrondvanpredatie (afhankelijkvanhetjaarbijkleine
vogels maximaal ruim 50%binnen een etmaal), zoekefficiëntie (voor kleine
vogelsgemiddeld39-52%,voorgrotevogels75-89%),afgezochteoppervlakte
enzoekfrequentiewerden,voorkleineengrotevogelsgescheiden,correctiefactoren(metminimumenmaximumopgrondvan95%-betrouwbaarheidsintervallen) opgesteld.Hetaantalgevondenslachtofferswerdhiermeegecorrigeerd.Hieruitbleekdathetwindparkinaanbouwgeenslachtofferseisteende
situatiemetoverwegendstilstaandewindturbinesgemiddeldenkeletotmaximaalenkeletientallenslachtoffersperherfst-ofwinter-envoorjaarsperiode.In
hetoverwegend operationelewindpark liependezeaantallenperperiodeop
tot maximaalenkelehonderden.Inhetoperationelewindpark bedroeginhet
voorjaar hetaantalzekereenzeerwaarschijnlijkeslachtoffersgemiddeld110
(theoretischminimumenmaximumopgrondvande95%-betrouwbaarheidsintervallen: 98 en 338). Inclusief mogelijke slachtoffers liep dit op tot 146
(130-451). Inde operationele situatie inde herfst bedroegen dezewaarden
respectievelijk72(42-153)en122(84-284).Peroperationelewindturbinekwam
ditinhetvoorjaar neeropgemiddeld0,05zekereenzeerwaarschijnlijke(0,07
inclusiefmogelijke)slachtofferperdag,indeherfstop0,06-0,10slachtoffer.In
hetvroegevoorjaarlagendeaantallenechterietshogerdanindeherfst.Inde
herfstkwamendezeaantallenovereenmetdiewelkebijvoorbeeldzijnvastgesteldinhetwindparkbijUrk,inhetvoorjaar zijnzijietsgroterdaninUrk.
Relatiemetaanwezigeaantallenvogels DeslachtofferaantallenuitdeoperationelesituatieinOosterbierumzijnookgerelateerdaandeaantallenbroedende,pleisterendeenoverdagen'snachtspasserendevogels.Hieruitbleekdat
vande'snachtsindeherfstop0-60mhoogtedoorhetwindparkpasserende
vogels gemiddeld minder dan 0,1% (inclusief mogelijke slachtoffers minder
dan 0,2%) botste envan alle passerende vogels (nacht en dag tezamen)
minder dan 0,01% (0,02%). Wanneer hierbij het aantal pleisterende vogels
wordt gevoegd,danliep inde herfstvandeaanwezigeavifauna gemiddeld
minderdan0,01% (0,01%) gevaar. Inhetvoorjaar botstevandeaanwezige
pleisterendevogelsenbroedvogelsgemiddeldminderdan0,06%(0,1%).
Vergelijking met andereniet-natuurlijke oorzaken Extrapolatie van de te
OosterbierumenUrkvoordeoperationelesituatieberekendeaantallenslachtoffersnaareenvoorhetjaar2000gepland1000MWgeplaatstvermogenleert
datditopland-enkustlocatiesopjaarbasisgemiddeld21000-46000slachtofferszalvergen.Ditisaanzienlijkminderdanhetaantalslachtoffersdatper
jaarinonslandbijwegenenhoogspanningslekJingenvaltofdoorjachtwordt
gedood. Perstrekkende kilometer windpark komen de gevonden aantallen
overeenmetdiegevondenlangsverkeerswegenenzijnovereenkomstigofiets
lagerdanbijhoogspanningsleidingeninvogelrijkegebiedenhetgevalis.Een
operationelewindturbineinhetwindparkteOosterbierumeistminderslachtoffersdaneen(onverlichte)vuurtorenofhogezendmastinvogelrijkekuststrekenenongeveerevenveelalseenhogezendmastinvogelarmestreken.
Beperkingaantal slachtoffers Gegevens uit de aanvaringsliteratuur wijzen
eropdatvanverlichtingvanwindturbinesdoorobstakelverlichtingofaanlichting('floodlight') slechtskanwordenverwachtdathierdoorhetaantalvogelslachtoffers toeneemt, zeker wanneer dezeverlichting in werking istijdens
nevel,mistofzeerdonkerweer.Hetstilzettenvanhetwindparktijdensgoede
treknachtenterbeperkingvanhetaantalslachtoffersheeftvooralzinwanneer
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op dergelijke nachten op de locatie zelf sprake is van slechte zicht- en
vliegomstandigheden (donkere nachten, mist, nevel, regen en harde (tegenwind).Hierbijmoetwelbedachtwordendatookbijstilstaandewindturbinesslachtofferskunnenvallen.

SAMENVATTINGVUEGGEORAGOVERDAG

Hetaandeelreacties dichtbijdewindturbinesZowelhetwelof nietdraaien
vande rotoren alsde onderlingeafstandtussende windturbines bleek het
aandeel reactiesbinnen 100mafstandvaneenwindturbine tekunnenbeïnvloeden.Over hetalgemeentradenbijdraaiendewindturbines meerreacties
opdanbijstilstaande,enleiddebijdraaiendewindturbineseengrotewindturbinedichtheidtot meerreacties (18%)danbijeenkleinedichtheid (11%).Bij
stilstaandewindturbines washetaandeel reactiesdaarentegenminimaalen
onafhankelijkvandewindturbinedichtheid(2%).Hetwelofnietdraaienvande
windturbinesincombinatiemetdewindturbinedichtheidbleekookvaninvloed
op devlieghoogte ende passage-afstandvanalle passantenbinnen 100m
afstandvaneenwindturbine.Dereagerendevogelsbleken(draaiende)windturbinesvakeroprotorhoogte,opkleinereafstandeninofvlakbijhetrotorvlak
te passerendan niet-reagerendevogels.Dezeverschillendedenzichvooral
voor bij kleine vogels, en niet of incidenteel bij grote. Daarnaast blekende
windrichtingenhetzogachterdewindturbinesalleenbijdraaiendewindturbines en dan nog maar ten dele, van invloed op het aandeel reacties. Een
duidelijkelijnwashierinechternietterugtevinden.
Vliegpaden, algemeenRuim75%vandereactiesvandeinwestelijkerichtingenvliegendevogelsdieminimaalop200-300mafstandvoorpassagevande
buitenste(rij)windturbineswerdenopgepiktengevolgd,vondopkorteafstand
(binnen 100 mafstand) van eenwindturbine plaats. Deafstandwaarop de
vogels de windturbines passeerden, bleek niet van invloed op het aandeel
reacties.Welblekenvogelsdiehetwindparkondereenhoeknaderden, vaker
tereagerendanvogelsdieparallelaandebuitensterijwindturbineskwamen
aanvliegen. Ookblekengrotevogelsdiebuitende100mafstandreageerden,
vaker buitende 100mte passerenof hetwindpark niet intevliegendanbij
kleine vogels die buiten 100 m reageerden of bij vogels die binnen 100m
reageerden.Deincidenteelverzameldegegevensovervliegpadcorrectiesop
grotereafstandengavenaandatreactiesopgrotereafstandenzeldzaamzijn,
enhoofdzakelijkvoorkomenbijganzenenzwanen.
Vliegpadenenreactietypen Ertradendiversereactietypenencombinatiesop,
welkeuiteenvielenintweegroepen:geleidelijke,kalmenmeestalvoorpassage
vande buitenste (rij) windturbines uitgevoerde reacties, en paniekerigaandoende, meestal (vlak)voor entijdens passage uitgevoerde reacties. Inde
eerstecategoriewarenkoerscorrectiesinhethorizontalevlakopvallend(echte
trek30%,avondslaaptrekmeeuwen44%).Hethiertoeookbehorende'rechtsomkeertmaken'(terugvliegen)wasdaarbijwelhetmeestinhetoogspringend
(11%, 4%).Indetweedecategoriewarendateenkantelenvanhetlichaam,
eenversneldevleugelslagenhetoptredenvanverscheidenepassagepogin-
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gen(47%,65%).Voortskwameneenopsplitsenvangroepenenkoerscorrectiesinhetverticalevlakvoor(22%,33%),diezowelkalmalspaniekerigkonden
lijken.Hetincidenteleoverdekopofachteroverslaanvanvogels(1%, 0%)gaf
altijdeenpaniekerigaanblik.
Koerscorrectiesinhethorizontalevlakbetroffenoverhetalgemeeneengrote
hoek, waarbij binnen het waarnemingsveld in 75% van de gevallen geen
terugkeernaardeoorspronkelijkevliegrichtingplaatsvond.Koerscorrectiesin
hetverticalevlakleiddenslechtsin2%vanallereactiestot hetpasserenvan
hetwindparkdooroverdewindturbinesheentegaanvliegen.
VliegpadenenhetmijdenvanhetwindparkHetwasopvallenddatdereacties
voor 8%(avondslaaptrek meeuwen10%)leiddentot hetvolledigmijdenvan
hetwindparkenin3%(6%)tothetverlatenvanhetwindparkdirectnapassage
van de eerste rij windturbines. Grote vogels bleken het windpark vaker te
mijdenofslechtstijdelijkintevliegendankleinevogels.Berekeningentoonden
aan dat het aandeel vliegende vogels dat de tweede rij windturbines en
daarmee de trektelposten in het windpark bereikte, overeenkwam met de
tijdenshetverstoringsonderzoekaangetoondeaantalsreductieinpasserende
trekvogelsaandehandvaneenvergelijkingvanpasserendeaantallenopdeze
trektelpostenvoorennadebouw.Ookhieruitkanwordenafgeleiddatvogels
hetwindparknietopgroteafstand(honderdenmetersofmeer)almijden,maar
ditpaskortvantevorendoen.
Vliegpaden en hetmijdenvande draaienderotor Vande vogels die op
rotorhoogteaanvlogen,kwamslechts3,5%vandeechtetrek en4%vande
avondslaaptrekvanmeeuweninhetrotorvlakvaneendraaiendewindturbine
terecht.Opgrondvaneengelijkeverdelingvanvogelsoprotorhoogtezou er
respectievelijk 16%en18%verwachtzijn.Ookditbewijstdatvogelsoverdag
hunvliegpadtijdigverleggenteneindeaanvaringentevoorkomen.
Windparken in clustersofin lijnopstelling Devoorkeur voor plaatsingvan
windturbinesineenclusterofeenlijnopstellinghangtinsterkemateafvanhet
vogellevenopdelocatie.Lijnopstellingenparallelaandehoofdrichtingvande
trekleverenvoortrekvogelsmindervogelhinderopdanlijnopstellingenloodrechthieropofclustersmeteenkleineafstandtussendewindturbines('dichte'
cluster).Openclusterszijnbijtrekvogelsteprefererenbovenlijnopstellingen
loodrecht op de hoofdtrekrichting. Voor pleisterende vogels hebben juist
dichte clusters eenvoorkeur enzijnlijnopstellingen het minstteprefereren,
omdatbijeendichteclustersprakeisvandenaarverhoudingminstverstoorde
oppervlakte.
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Gebruikte apparatuur enmethode Inde herfstwerd metdrie typen nachtzichtapparatuuronderzochthoegroothetaanbodvanvogelsopwindturbinehoogtewasindenachtvoorafgaandeaanhetzoekenenwelkdeelvande's
nachtspasserendevogelstegeneenwindturbinebotste.Deverkregenbeelden
werdenvastgelegd opfilm ofvideoband.Van 16nachtenenaangrenzende
schemerperiodenwerdenzobeeldenvandenachtelijketrekverkregendoor
middel van simultane registratie met radar, warmtebeeldcamera en restlichtversterkers.Vanéénnachtwarenbeeldenvanradarenwarmtebeeldcamera beschikbaar, vanvier nachtenvan radar en restlichtversterker envan20
nachten van restlichtversterker(s). Met de warmtebeeldcamera was vrijwel
steedsbepalingvandesoortgroependeaantallenperpassagemogelijk.Met
derestlichtversterkerskon'snachtstijdensgoedzichteenglobaleindrukover
desoortgroep alsmededeexacteaantallen per passagewordenverkregen.
Metderadarwarenalleenkwalitatievebepalingenmogelijk.Omdatdeverkregen beeldentweedimensionaal vanaardwaren,vonden bepalingenvande
vlieghoogtenvanvogelsplaatsdoormiddelvanberekeningen.Hetgedragvan
op de rotoren aanvliegendevogels kondirect op het videoscherm worden
geanalyseerd.
Vogelaanbodalgemeen Uitdesimultanebeeldenbleekdatdetrekophoogten
bovenhetwindparkentrekopwindturbinehoogte nietaltijdparallelliepen.In
hetwindparktradenaantalspiekenvooraloprondzonsopgang(lokaleslaaptrek, einde nachttrek, begin dagtrek) en zonsondergang (lokale slaaptrek,
beginnachttrek).Derelatiemethetgetijwaszwak.Metnamebijniettesterke
westelijke(tegen)windkongedurendedegehelenachtvooralinhetwindpark
enmeestalookopderadarmatigetrekwordenwaargenomen.Bijoostelijke
(mee)windvondtrekvooral op hoogten boven hetwindpark plaats,waarbij
binneneennachtmeestaltweeaantalspiekenoptraden.Inhetwindparkwas
danalleensprakevanveeltrekinhetgevalvansterke,grootschaligetrek.Bij
stormwasergeentrek.Bijregenvieldetreknietaltijdstil.Bijdichtemistleken
vogelsiniedergevaldelaagsteluchtregionen(windturbinehoogte)temijden.
Vogelaanbod ofwindturbinehoogte Nachtenzondervogelwaarnemingenin
hetwindpark kwamennietvoor.Zowelin1986alsin1988bleekeenvande
zeven met warmtebeeldcamera onderzochte nachten een 'topnacht'. Op
windturbinehoogte (0-50 m) passeerden in 1986 (enkele mastenaanwezig)
tijdensdezetopnachtdoorhetwindpark3132groepenof4383vogels.Ditkomt
overeenmet24passagesof33vogels/uur/100mwindpark.Indetopnachtvan
1988(drierijenwindturbinesaanwezig,negenwindturbinesdraaiend) waren
ditintotaal2543groepenof3705vogels(19passagesof27vogels/uur/100m
windpark).In1988passeerdehiervan70%oprotorhoogte(21-50m),waarbij
moetwordenbedachtdatdezehoogte60%vandetotalewindturbinehoogte
beslaat.Ookandereanalysesleverdengeenaanwijzingenopdatdehoogte
waarop de (draaiende) rotorenzich uitstrekken,'s nachtsdoor vogelswerd
gemeden.Weltradvrijwelsteedseenduidelijkeonderbezettingvandeondersteluchtlaag(0-10m)optenopzichtevandelagendaarboven(11-20, 21-50,
51-60).Indeschemeringenvooralookoverdagtradtussen0en10mhoogte
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juisteenduidelijkeoverbezettingop.Bovendienpasseerdentijdensdeschemering en vooral ook tijdens daglicht over het algemeen aanzienlijk meer
vogelsdan'snachtshetgeval was.
Reacties nabijde rotoren Reactiesvanvogels nabij een (draaiende) rotor
kondenwordenbeschrevenbinnen20mafstandvanhetmiddelpuntvanrotor
35 (fig.2).Tijdens daglicht Week92%van de vogels zowel bij mee-als bij
tegenwind zonder duidelijke wijziging in hunvliegpatroon op de draaiende
rotoraftevliegen,'sNachtsgoldditintotaalvoor43%,terwijlbijmeewind29%
met versnelde vleugelslag kwam aanvliegen en bij tegenwind 87%.Tijdens
daglichtkeerde15%en'snachts36%vandevogelsbinnen20mvanderotor
voorpassageterug(verschilnietsignificant),waarbijsteedszonderzichtbare
paniekdekoerswerdverlegd.Deoverigevogelspasseerdenhetrotorvlak.Dit
gebeurdeoverhetalgemeensterkfladderendenmetkantelendlichaam.
Waargenomen botsingenmeteendraaiende rotor Tijdensdaglicht mondde
vande14waargenomen(pogingentot)passage(s)doorhetrotorvlakéén(7%)
uit in een daadwerkelijke botsing, waarvan de oorzaak onbekend bleef, 's
Nachtsentijdensdeschemeringwerden14botsingen(28%)gezien(N=51).
Nietallebotsingen blekendodelijk,terwijl naastdeverwachtebotsingenmet
de rotor ook botsingen met het zogachter de rotor blekenvoor tekomen.
'Botsingen' met het zog (N = 6) kwamen alleen voor bij vogels die met
meewindopderotoraanvlogenenderhalvedirectnapassagetemakenkregen
met(onverwachte?) luchtturbulenties.Mettegenwinddoorhetsteedssterker
wordende zog aanvliegende vogels konden de luchtturbulenties achter de
rotorzodanigopvangendat'botsingen'methetzogzelfnietvoorkwamen. De
helftvande'botsingen'methetzogbleekdodelijk.Bijdeanderehelfttradnog
binnenhetbeeldveldherstelgevolgddoordoorvliegenop.
Botsingspercentage Intotaalbotste5%vanallerechtopeenrotorafvliegende
vogels.Uitgaandevanallevogelsdiein1988indezevenmetwarmtebeeldcameraonderzochtenachtenenschemeringsperiodendoor hetwindparktrokken(drie rijenwindturbines,waarvaneendeeldraaiend) endevastgestelde
botsingspercentages bij draaiende windturbines, werden 35,8 dode vogels
verwacht,hetgeenneerkomtopééndodelijkgebotstevogelper125passages
(ofper 189gepasseerdevogels).Ditaantalkomtovereenmethetmaximum
aantalslachtoffersdatoptheoretischegrondenverwachtwerdopgrondvan
de tijdens de zoekacties gevonden aantallen dode vogels in die periode.
Wanneer het gehelewindpark inde onderzoekperiode in 1988zou hebben
gedraaid,zouhettotaleaantalslachtoffersop90dodevogelshebbengelegen.
Ditkomt neeropééndodevogelvaniedere50passerendegroepenofvan
iedere 76 passerende vogels. Van in schemer enduisternis op (dedirecte
omgevingvaneen)draaienderotoraanvliegendezangvogelsnamzowelhet
percentagereacties(75%,49%en21%)alshetpercentagedodelijkebotsingen
(25%,15%en3%) afmetdetoenemendegroottevandedrieonderscheiden
zangvogelgroepen.
Mijdgedragop grotereafstand Deverzamelde beelden gevengeendirect
antwoordopdevraagofeendeelvandeophetwindparkaanvliegendevogels
dewindturbinesalopgrotereafstandmijdendoorhunvliegpadteverleggen.
De verkregen verdelingen van de vlieghoogten geven echter aan dat het
onwaarschijnlijkisdatvogelshetwindparkalopgroteafstandmassaalmijden
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door hunvlieghoogteteverleggenomopgrotere hoogteover hetwindpark
heentevliegen.Hetovergrotedeelvandevogelsvloogook'snachtsimmers
op windturbinehoogte (0-50 m), terwijl daarboven (51-60 m, 61-80 m,81100m)hetaantalpasserendevogelssterkafnam.Deverkregengegevensop
rotorhoogtegevenwelaandateenkwartvandeopderotorenaanvliegende
vogelsdekoerszodanigopzijlegtdatzijtussendewindturbinesdoorvliegen
inplaatsvanderotortemoetenkruisen

SAMENVATTING VERSTORINGSONDERZOEK

Broedvogels Erzijngeenaanwijzingendathetwindparkindeonderzoekperiodevaninvloedisgeweestopdeinhetonderzoekgebiedaanwezigeaantallenofverspreidingvanbroedendescholeksters,kieviten, grutto'sentureluurs.
Bijdeinterpretatievandegegevensmoetechterwordenbedachtdatnegatieve
effectenbijdezevogelsvaakpasoplangeretermijnvoelbaarzoudenkunnen
wordeninverbandmethungroteplaatstrouwenhunrelatieflangelevensduur.
Hetbovenstaanderesultaatwordtechterinzijnalgemeenheidbevestigddoor
resultatenuitandereonderzoeken,zijhetdatinéénonderzoek(Denemarken)
wel sprake lijkt vanverstoring van broedvogels door een (overwegend stilstaande)windturbine.Ookdezeonderzoekenhebbenoverigenshetprobleem
van een relatief (te) kortetijdsspanne van onderzoek, terwijl in het Deense
onderzoektevensdegehanteerdeuitwerkmethodeterdiscussiestaat.
Inverbandmetdemogelijktendenstoteenrelatiefmindersterketoeneming
vandescholeksterinhetwindparkeneenrelatiefsterkerereductievandekievit
inhetwindparkendirecteomgevingtenopzichtevanderestvanhettelgebied
verdient het aanbeveling de aantalsontwikkelingen van de broedvogels de
komendejarennauwlettendteblijvenvolgen.
PleisterendevogelsBijpleisterendevogelskoneenduidelijkverstorendeffect
wordenaangetoond.Deverstoringbleekafhankelijkvansoort,seizoen,getij
enhetwelofnietoperationeelzijnvanhetwindpark,enstrektezichmaximaal
uittot500mafstandvandebuitensterijwindturbines. Demeesteverstoring
beperktezichechter tot 100tot 250mafstand.Bijtienvande onderzochte
soort(groep)entradineenofmeeronderzochtesituatiesverstoringop(wilde
eend,kuifeend,meerkoet,scholekster,goudplevier,kievit,wulp,storm- meeuw,zilvermeeuw, duiven). Bij kokmeeuw, kraaienenspreeuw kondengeen
effectenwordenaangetoond.Tijdensdebouwfaseenhalf-operationelesituatie
werden negatieve windparkeffecten aangetroffen bij zeven van deze 13
soort(groep)en (kuifeend, meerkoet, goudplevier, kievit, wulp, zilvermeeuw,
duiven). Hieruit zou kunnenwordenafgeleid dat eenoperationeel windpark
vakerverstorendwerktdaneen(stilstaand)windparkindebouwfase.Eenden
blijken meestaltot op 250 m afstand te worden verstoord, steltlopers (met
uitzonderingvandewulp)tot op 100m,enmeeuwen (metuitzonderingvan
de kokmeeuw) tot op 250-500 m.Wulp engoudplevier bleken nagenoegin
iederesituatiegevoeligvoorverstoringdoorhetwindpark.Deomvangvanhet
windparkeffectisbijdemeestesoortenfors.Eenreductievan60-95%ishierbij
niet ongewoon gebleken. Het effect is echter nooit 100%.Ook de overige
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verstoringsliteratuur (inclusief die over windturbines) geeft veelal dezelfde
soortenalsverstoringsgevoelig openkomttotovereenkomstigeverstoringsafstanden.
Trekvogels Bij deze groep vogels was geregeld sprake van verstorende
effecten van de windturbines op de vogels. Het wel of niet optreden van
verstoringendeomvanghiervanblekenafhankelijkvandesoort(groep),het
welof niet draaienvandewindturbines ende onderlingeafstandtussende
windturbines.Sterkgevoelig blekenwildeeend,watersnip,wulpenmogelijk
ook lijsters (alle onafhankelijk vandeafstandentussen dewindturbines) en
pieperenspreeuwbijdicht opelkaarstaandewindturbines.Weiniggevoelig
warenkievit,lijsters(inclusiefgehoordevogels)enmogelijkookveldleeuwerik,
kwikstaartenenkneuen(alleonafhankelijkvandeafstandentussendewindturbines),enpiepersenspreeuwbijveruitelkaarstaandewindturbines.Niet
gevoelig leken vink en gorzen. De verstoring kon zich zowel uiten in een
reductie of eentoeneming van het aantal passerende groepen, als in een
reductie of een toeneming van de gemiddelde groepsgrootte per telling.
Negatieveeffectenuittenzichinhetsamenballenvangroepenvogelstijdens
passageeninhetmijdenvanhetwindpark. Hetsamenballenkonzoweleen
gelijkblijvenvanhettotaalaantalpasserendevogelsinhoudenalseenreductie
ofeentoeneming.Bijmijdenwasaltijdsprakevaneenverminderingvanhet
totale aantal vogels dat het windparkgebied na plaatsingvan het windpark
passeerde. Bij stilstaande windturbines kon de omvang van de verstoring
oplopentoteenreductiemet36%(eenfactor1,6),bijdraaiendewindturbines
toteenreductiemet67%(eenfactor3).
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