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Bouw windmolenparken verstoort bruinvissen

>> Tbc

• Heien heeft grote invloed op
het leefgebied.
De bouw van windparken kan slecht
uitpakken voor het zeemilieu. Zee
zoogdieren als de bruinvis raken
gedesoriënteerd door het heien of
lopen blijvende gehoorschade op.
Heien kan zelfs dodelijk zijn.
Maar gedetailleerde gegevens over
die effecten zijn schaars. Dr. Meike
Scheidat van IMARES bracht sa
men met collega’s van het Duitse
onderzoekscentrum FTZ de effec
ten voor het Duitse deel van de
Noordzee in kaart.
Dat deden ze door vijf jaar lang
intensief vanuit de lucht het aan
tal en de verspreiding van bruin
vissen in kaart te brengen. Uit die
gegevens, die de onderzoekers be
gin deze zomer publiceerden in
Marine Ecology Progress Series,
blijkt dat er een flinke overlap is
tussen het leefgebied van de
bruinvis en de plekken waar wind
molens moeten komen. Als alle
achttien geplande windmolen
parken tegelijk worden gebouwd,
heeft dat in het slechtste geval ef

Gates steekt geld in
onderzoek Lelystad

Bruinvis maakt zich uit de voeten.

fect op bijna veertig procent van
de bruinvissen. Die trekken daar
door weg.
Daarbij is gebruik gemaakt van
onderzoek naar de effecten van
het Deense windpark Horns Rev.
Daar vertoonden bruinvissen tot
vijftien kilometer van de windmo
lens nog verstoord gedrag. ‘Dat er
effecten op bruinvissen en moge
lijk ook op de populatie zijn, is
duidelijk’, aldus Scheidat. ‘Daar
mee wil ik niet zeggen dat er geen
windmolens gebouwd moeten
worden op zee, maar houd wel

r ekening met de effecten.’ Ze advi
seert op die momenten te bouwen
dat de minste bruinvissen aan
wezig zijn. In het Duitse deel van
de noordelijke Noordzee is dat het
voorjaar. In de Nederlandse
Noordzee gaat het om de zomer.
Alternatieven voor heien zijn nog
beter. Scheidat pleit ook voor
meer coördinatie. De landen
rondom de Noordzee hebben
grootse plannen voor de bouw van
windmolenparken. Vooral de op
eenhoping van al die bouwprojec
ten baart haar zorgen. RK

Beste landbouwregio’s  buiten Nederland

Bij liberalisering van het land
bouwbeleid verslechtert de con
currentiekracht van de Nederland
se landbouw ten opzichte van
enkele regio’s in omringende
landen. Oorzaak zijn de hoge
productiekosten in het stedelijke

 ederland. Dat stelt ir. Tia Her
N
mans van Alterra in het komende
nummer van Land Use Policy. Ze
beoordeelde de sterkte van de
landbouw in 160 regio’s van de
Europese Unie aan de hand van
criteria voor profit, people and
planet.
Qua concurrentiekracht (profit)
en arbeidsproductiviteit (people)
heeft Nederland goede papieren,
maar op het criterium planet

Turbine construction
disturbs porpoises

concerned about the impact of
planned wind parks.

• Boer kampt met hoge grondprijzen en milieukosten.

Drilling to install wind turbines
disturbs porpoises and can cause
disorientation, hearing loss and
even death. Mieke Scheidat at
IMARES is mapping porpoise populations in the North Sea. She is

kort

Dutch farming less 
competitive
High production costs in the
urbanized Netherlands make it
hard for its farmers to compete.

scoort ons land matig. Boeren
hebben te maken met hogere
grondprijzen en meer milieu
kosten dan collega’s in dunbevolk
te gebieden met hoogproductieve
landbouwbedrijven in Denemar
ken en delen van Duitsland en
Frankrijk. Hermans verwacht dat
bedrijven in Noord-Nederland
concurrerend blijven, maar boe
ren in andere delen van Neder
land nauwelijks. AS
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De Bill & Melinda Gates Foundation
heeft drie miljoen dollar toegezegd aan het tuberculose-onderzoek van ASG-onderzoeker dr.
Jelle Thole. Thole is coördinator
van het aan Wageningen UR
gelieerde TuBerculosis Vaccine
Initiative (TBVI), een samen
werkingsverband van Europese
tuberculose-onderzoekers. Met
het geld van Gates gaat deze nonprofitorganisatie haar fondsenwerving en communicatie-activiteiten versterken. Het TBVI hoopt
tweehonderd miljoen euro aan
sponsorgeld binnen te halen. AS

>> Klimaatverandering

Leemans aan wieg
nieuw tijdschrift

De ambities zijn groot. En dus ligt
de lat hoog. Binnen vijf jaar moet
het nieuwe wetenschappelijk tijdschrift Current Opinions in Environmental Sustainability een impactfactor van vijf hebben. Dat zegt de
Wageningse hoogleraar dr. Rik
Leemans. Hij is initiatiefnemer en
hoofdredacteur van dit nieuwe
wetenschappelijke tijdschrift, dat
in oktober het licht ziet. Onderzoek rondom het veranderende
klimaat levert een stortvloed aan
artikelen op. ‘Er is heel veel
nieuws op al die kleine terreinen,
maar wat er mist, is de synthese
van dat nieuws’, legt Leemans uit.
Het nieuwe tijdschrift moet in dit
manco gaan voorzien. RK

>> zeevogels

Leopold volgt Darwin
Bioloog drs. Mardik Leopold gaat
Darwin achterna. De zeevogel
deskundige van IMARES is een
van de opvarenden van de Stad
Amsterdam, die voor de VPRO de
beroemde reis van de HMS Beagle
gaat navaren. Gisteren vertrok het
schip vanuit de haven van Delfzijl.
Leopold stapt pas in november
aan boord. De zeevogelkenner
gaat onderzoek doen voor de kust
van Zuidwest-Argentinië en VuurRK
land.
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