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Voorwoord 

idverde Advies bv onderzoekt in opdracht van E-Connection de mogelijkheid voor het 
opschalen van het bestaande Windpark Haringvlietdam waarbij de bestaande zes 
windturbines worden vervangen door twee moderne windturbines. In het kader van de 
natuuronderzoeken heeft idverde Advies aan Bureau Waardenburg de opdracht verleend 
het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen in het huidige en toe-
komstige windpark te berekenen en beoordelen in het kader van de natuurwetgeving. 
 
Vanuit Bureau Waardenburg is het project uitgevoerd door: 

   Slachtofferberekeningen met FCM, rapportage 
    Digitaliseren gegevens, berekeningen met Band Model 

   Beoordeling effecten op vleermuizen 
    GIS bewerkingen en kaartmateriaal 

    Projectleiding en rapportage 
 Kwaliteitsborging 

 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor de 
door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het kwaliteits-
handboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau 
Waardenburg is ISO gecertificeerd. 
 
Vanuit idverde Advies werd het project begeleid door . Wij 
danken hem voor de prettige samenwerking. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

 
idverde Advies B.V. onderzoekt in opdracht van E-Connection de mogelijkheid voor het 
opschalen van het bestaande Windpark Haringvlietdam waarbij de bestaande zes wind-
turbines (aan de noordwestzijde van de dam) worden vervangen door twee moderne 
windturbines (aan de noordoostzijde van de dam) (Figuur 2.1). idverde Advies bereidt een 
natuurtoets voor en een aanvraag van een vergunning en ontheffing in het kader van de 
Wet natuurbescherming (Wnb). In het kader van de onderbouwing van de Wnb-vergunning 
en -ontheffing, heeft idverde Advies aan Bureau Waardenburg de opdracht verleend het 
aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen in het huidige en toekomstige 
windpark te berekenen en beoordelen. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek, bepaling en beoordeling van 
de effecten op Natura 2000-gebieden (beperkt tot aanvaringsslachtoffers onder vogels) en 
beschermde soorten vogels en vleermuizen en, indien nodig, mogelijkheden voor mitigatie 
van deze effecten. 
 
Het doel is te bepalen of de geplande windturbines kunnen leiden tot overtredingen van de 
wetten en regels die zien op bescherming van de natuur. Als dat het geval is, wordt bepaald 
onder welke voorwaarden vergunning (Hoofdstuk 2 van de Wnb) en/of ontheffing 
(Hoofdstuk 3 van de Wnb) kan worden verkregen en of mitigatie of compensatie nodig is. 
In het kader van Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden van de Wnb, is dit rapport te 
beschouwen als onderdeel van een oriëntatiefase (voortoets). 

1.2 Leeswijzer 

Deel 1 (hoofdstukken 2 t/m 5) omschrijft het project, het plangebied, de aanpak van de 
bepaling en beoordeling van effecten van het windpark in het kader van de natuur-
wetgeving, de beschermde gebieden in (de omgeving van) het plangebied en de 
toegepaste methoden en gebruikte bronnen. Vervolgens wordt in deel 2 (hoofdstukken 6 
en 7) het gebiedsgebruik en de verspreiding van vogels en vleermuizen in en nabij het 
plangebied beschreven. In deel 3 worden de effecten van het project op vogels en 
vleermuizen bepaald en beoordeeld. In hoofdstukken 8 en 9 wordt dit gedaan voor Natura 
2000-gebieden, in hoofdstukken 10 t/m 13 voor beschermde soorten. De overkoepelende 
conclusies zijn tenslotte beschreven in hoofdstuk 14. Dit hoofdstuk is ook te lezen als de 
samenvatting van dit rapport. 
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DEEL 1 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 
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2 Inrichting windpark en plangebied 

2.1 Inrichting windpark 

Het initiatief betreft het verwijderen van de zes bestaande windturbines aan de noordzijde 
van de N57 op de Haringvlietdam in de gemeente Hellevoetsluis en het plaatsen en in 
gebruik nemen van twee nieuwe windturbines aan de zuidzijde van de N57 (Figuur 2.1). 
De nieuwe windturbines hebben een ashoogte in de range van 115 - 130 m en rotor-
diameter in de range van 145 - 165 m. De zes bestaande windturbines hebben een 
ashoogte van 44 m en een rotordiameter van 48 m (Tabel 2.1). 
 

 
Figuur 2.1  Voorziene posities van twee windturbines aan de noordoostzijde van de Haringvliet-

dam (Bron: Windpark Haringvlietdam). Op de foto zijn ook de zes bestaande 
windturbines zichtbaar aan de overkant van de weg op het buitentalud van de dam. 

 
Er zijn voor het nieuwe windpark in deze effectbeoordeling twee windturbineafmetingen 
doorgerekend (de posities zijn in beide varianten identiek): een ecologisch worst case-
scenario met een tiplaagte van 32,5 m en een scenario met windturbines met een tiplaagte 
van 57,5 m (Tabel 2.1). Ook is het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en 
vleermuizen van de bestaande zes windturbines doorgerekend. 
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3 Aanpak toetsing in het kader van natuurwetgeving  

3.1 Natura 2000-gebieden 

Gebiedsbescherming is in de Wnb beschreven in ‘Hoofdstuk 2. Natura 2000-gebieden’.  
 
De twee windturbines zijn in de omgeving van meerdere Natura 2000-gebieden gepland, 
waaronder de Natura 2000-gebieden Voornes Duin, Haringvliet en Voordelta. Als de bouw 
of het gebruik van de windturbines negatieve effecten heeft op het behalen van instandhou-
dingsdoelstellingen (kortweg: IHD’s) van deze Natura 2000-gebieden, is een vergunning 
op grond van de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) vereist. Ook kunnen maatregelen 
om negatieve effecten te voorkomen, te verminderen of te compenseren nodig zijn.  
 
In voorliggend rapport zijn de resultaten beschreven van een onderzoek naar de effecten 
op het behalen van de IHD’s van Natura 2000-gebieden. Het onderzoek beperkt zich tot 
het effect van aanvaringsslachtoffers onder vogels. Er zijn in de nabijheid geen 
gebieden aangewezen voor vleermuizen en andere effecten op Natura 2000-gebieden 
worden door idverde Advies in een separate natuurtoets uitgewerkt.  
 
De centrale vraag van deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significant negatieve 
effecten op het behalen van de IHD’s (voor vogels) van beschermde natuurgebieden of 
kan het optreden van significant negatieve effecten met zekerheid worden uitgesloten? 
 
Meer in detail geeft deze rapportage antwoord op de volgende vragen: 
• Welke beschermde natuurgebieden liggen binnen de invloedssfeer van de twee 

windturbines? Wat zijn de instandhoudingsdoelstellingen voor deze natuurgebieden 
(beperkt tot vogels)? 

• Wat is de positie van de turbinelocaties ten opzichte van de leefgebieden van vogel-
soorten waarvoor de betreffende natuurgebieden zijn aangewezen? Welke functies 
hebben de turbinelocaties en zijn invloedssfeer voor deze beschermde vogelsoorten? 

• Tot welke aantallen aanvaringsslachtoffers onder vogelsoorten uit beschermde 
natuurgebieden leidt het gebruik van de twee geplande windturbines? 

• Hoe groot zijn deze effecten in samenhang met andere activiteiten en plannen, met 
andere woorden, wat zijn de cumulatieve effecten? 

• Kunnen significante effecten (inclusief cumulatieve effecten) met zekerheid worden 
uitgesloten?  

 
De effecten van de ingreep worden getoetst aan de IHD’s die voor vogels voor de Natura 
2000-gebieden binnen de invloedssfeer van het windpark (zullen) gelden. Deze zijn 
ontleend aan de (concept) aanwijzingsbesluiten, gepubliceerd op de website 
www.natura2000.nl. 
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3.2 Soortenbescherming 

De bescherming van soorten is in de Wnb beschreven in ‘Hoofdstuk 3. Soorten’.  
 
Bij de realisatie van de twee windturbines moet rekening worden gehouden met het huidige 
voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. Als de voor-
genomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde 
soorten, zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet 
worden verkregen.  
 
In voorliggend rapport wordt het aantal aanvaringsslachtoffers onder vogels en 
vleermuizen in de gebruiksfase van de twee windturbines in beeld gebracht en getoetst 
aan de verbodsbepalingen uit de Wnb. Andere effecten op beschermde soorten tijdens de 
bouw en het gebruik van de twee windturbines worden door idverde Advies in een separate 
natuurtoets beschreven en beoordeeld. 
 
In voorliggend rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: 
• Welke beschermde soorten vogels en vleermuizen komen mogelijk of zeker voor 

binnen de invloedssfeer van de windturbines? 
• Tot welke aantallen aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen leidt het 

gebruik van de twee geplande windturbines?  
• Welke verbodsbepalingen worden hiermee overtreden en is hiervoor een ontheffing 

nodig? 
• Is er mogelijk sprake van een effect op de Staat van Instandhouding (SvI) van de 

betrokken soorten? 
• Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde 

soorten zijn noodzakelijk? 
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4 Beschermde gebieden en afbakening onderzoek 

4.1 Inleiding 

 
Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen onder 
de Europese Habitatrichtlijn en/of Vogelrichtlijn. Voor ieder Natura 2000-gebied zijn IHD’s 
opgesteld voor de in dat gebied beschermde habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten, broed-
vogels en/of niet-broedvogels. Vogels zijn zeer mobiel en kunnen daarom ook vanuit 
Natura 2000-gebieden buiten het plangebied binnen de invloedssfeer van het windpark 
terechtkomen en dan nadelige effecten van de draaiende rotoren ondervinden. Daarom 
zullen alle IHD’s van vogels die uit Natura 2000-gebieden het plangebied kunnen bereiken 
(volgend uit de afbakening in § 4.2) in dit rapport nader worden besproken.  
 
In dit hoofdstuk wordt dus beschreven welke Natura 2000-gebieden binnen de invloeds-
sfeer van de twee windturbines liggen en van welke IHD’s van deze gebieden (hier beperkt 
tot vogels, er zijn in de nabijheid geen gebieden aangewezen voor vleermuizen) het doel-
bereik mogelijk in gevaar kan komen. Aan het einde van dit hoofdstuk is weergegeven op 
welke Natura 2000-gebieden en bijbehorende IHD’s voor vogels effecten als gevolg van 
aanvaringen met de twee geplande windturbines niet op voorhand uitgesloten kunnen 
worden (Tabellen 4.1 en 4.2; Figuur 4.1).  
 
In het vervolg van het rapport worden alle andere Natura 2000-gebieden en bijbehorende 
IHD’s ten aanzien van vogels buiten beschouwing gelaten indien effecten op voorhand zijn 
uitgesloten. 

4.2 Dagelijkse foerageerafstanden van vogelsoorten  

Wanneer vogels uit Natura 2000-gebieden gebruik maken van het plangebied of hier 
frequent overheen vliegen, kunnen zij negatieve effecten ondervinden van de twee 
geplande windturbines. Dit kan leiden tot effecten op het doelbereik van de IHD’s die voor 
deze soorten in Natura 2000-gebieden gelden. Aan de hand van de maximale foerageer-
afstanden van de betrokken vogelsoorten, gebaseerd op informatie uit o.a. Van der Vliet 
et al. (2011), is bepaald welke Natura 2000-gebieden en bijbehorende IHD’s in deze zin 
binnen de invloedssfeer van het windpark liggen.  
 
De soort met de grootste maximale foerageerafstand is de aalscholver in het broedseizoen 
(70 km). Binnen 70 km van het plangebied liggen (op volgorde van afstand tot het plange-
bied) de volgende Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en 
waarvan één of meer van de kwalificerende soorten een maximale foerageerafstand heeft 
die groter is dan minimale afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied: 

- Haringvliet aangrenzend ten zuidoosten van het plangebied;  
- Voornes Duin aangrenzend ten noordwesten van het plangebied; 
- Voordelta aangrenzend ten westen van het plangebied; 
- Duinen Goeree & Kwade Hoek ca. 1,5 km ten zuidwesten van het plangebied; 
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- Grevelingen ca. 5 km ten zuiden van het plangebied; 
- Krammer-Volkerak ca. 18 km ten zuidoosten van het plangebied; 
- Oosterschelde ca. 18 km ten zuiden van het plangebied; 
- Hollands Diep ca. 26,5 km ten oosten van het plangebied; 
- Oude Land van Strijen op ca. 29 km ten noordoosten van het plangebied; 
- Veerse Meer ca. 35 km ten zuidwesten van het plangebied; 
- Biesbosch ca. 40 km ten oosten van het plangebied; 
- Westerschelde & Saeftinghe ca. 42 km ten zuiden van het plangebied. 

 
Voornoemde Natura 2000-gebieden zijn samen aangewezen voor 20 soorten broedvogels 
en voor 55 soorten niet-broedvogels (Tabel 4.1 en Tabel 4.2). Op basis van de maximale 
foerageerafstand van deze soorten in het broedseizoen, respectievelijk buiten het broed-
seizoen, en de minimale afstand tussen de Natura 2000-gebieden en het plangebied van 
de twee windturbines op de Haringvlietdam kan een eerste schifting gemaakt worden of 
vogelsoorten uit deze Natura 2000-gebieden een relatie met het plangebied van de twee 
windturbines kunnen hebben. In onderstaande tabellen zijn de soorten waarvan de maxi-
male foerageerafstand groter is dan de minimale afstand tussen het Natura 2000-gebied 
en het plangebied, rood gekleurd. Ook de soorten waarvoor geen kwantitatieve foerageer-
afstand bekend is, zijn in onderstaande tabel rood gekleurd. Voor deze soorten wordt 
verder in dit rapport op basis van ecologische argumenten onderbouwd of ze een relatie 
kunnen hebben met het plangebied. Voor alle zwart gekleurde soorten is de maximale 
foerageerafstand kleiner dan de afstand tussen de Natura 2000-gebieden en het plan-
gebied en kan een relatie met het plangebied en dus ook het optreden van (significante) 
effecten van de twee windturbines op voorhand met zekerheid uitgesloten worden. Deze 
soorten komen in relatie tot gebiedenbescherming daarom verder niet meer aan bod in dit 
rapport. 
 
De ligging van Natura 2000-gebieden die later in dit rapport aan bod komen is weer-
gegeven in Figuur 4.1. Voor Natura 2000-gebieden die niet in bovenstaande opsomming 
staan kunnen effecten als gevolg van aanvaringen met de twee windturbines op de 
vogelsoorten waarvoor deze gebieden zijn aangewezen op voorhand met zekerheid 
uitgesloten worden. Vogels uit deze gebieden maken gezien de grote afstand tussen het 
plangebied en de Natura 2000-gebieden met zekerheid geen gebruik van het plangebied 
van de twee windturbines. 
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Tabel 4.1 Overzicht van de soorten broedvogels waarvoor Natura 2000-gebieden in de 
ruime omgeving van de twee windturbines op de Haringvlietdam zijn aangewezen. 
Voor iedere soort is in de laatste kolom de maximale foerageerafstand weerge-
geven voor het broedseizoen. Een kruisje geeft aan dat het Natura 2000-gebied 
voor de desbetreffende soort als broedvogel is aangewezen. Een oranje gekleurd 
hokje geeft aan dat de minimale afstand tussen het Natura 2000-gebied en het 
plangebied kleiner is dan de maximale foerageerafstand. De roodgekleurde 
soorten komen later in dit rapport nog verder aan bod.  

 
1 Van der V et et al  2011 
2 B j sma 1996 
3 Thaxter et al  2012 (ge dt voor voge s d e op zee foerageren) 
 
 
  

Soort Ha
rin

gv
lie

t

Vo
or

ne
s 

Du
in

Du
in

en
 G

oe
re

e 
&

 K
w

ad
e 

Ho
ek

G
re

ve
lin

ge
n

Kr
am

m
er

-V
ol

ke
ra

k

O
os

te
rs

ch
el

de

Ho
lla

nd
s 

Di
ep

Ve
er

se
 M

ee
r

Bi
es

bo
sc

h

W
es

te
rs

ch
el

de
 &

 S
ae

ft
in

gh
e

Minimale afstand tot 
plangebied (km)

0 0 1,5 5 18 18 26,5 35 40 42

Bron
geoorde fuut x 0 - gebiedsgebonden 1
aalscholver x x x 70 1
roerdomp x 0,4 1
kleine zilverreiger x 10 1
lepelaar x x x x 40 1
bruine kiekendief x x x x x x 13 2
porseleinhoen x 0 - gebiedsgebonden 1
kluut x x x x x x 5 1
bontbekplevier x x x x x 3 1
strandplevier x x x x x x 3 1
zwartkopmeeuw x x x 30 1
kleine mantelmeeuw x 30 1
grote stern x x x x 54 3
visdief x x x x x 30 3
noordse stern x 30 3
dwergstern x x x x x 11 3
ijsvogel x 0 - gebiedsgebonden 1
blauwborst x x x 0 - gebiedsgebonden 1
snor x 0 - gebiedsgebonden 1
rietzanger x x 0 - gebiedsgebonden 1
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Tabel 4.2 Overzicht van de soorten niet-broedvogels waarvoor Natura 2000-gebieden in de 
ruime omgeving van de twee windturbines op de Haringvlietdam zijn aangewezen. 
Voor iedere soort is in de laatste kolom de maximale foerageerafstand weer-
gegeven buiten het broedseizoen. Een kruisje geeft aan dat het Natura 2000-
gebied voor de desbetreffende soort als niet-broedvogel is aangewezen. Een 
oranje gekleurd hokje geeft aan dat de minimale afstand tussen het Natura 2000-
gebied en het plangebied kleiner is dan de maximale foerageerafstand. De 
roodgekleurde soorten komen later in dit rapport nog verder aan bod.  

  
1 Van der V et et a . 2011 

1* verge jkbare soort u t deze fde fam e n Van der V et et a . 2011 

2 Gerr tsen 2017 
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roodkeelduiker x 0 - gebiedsgebonden 1

dodaars x x 0 - gebiedsgebonden 1

fuut x x x x x x x x 0 - gebiedsgebonden 1

kuifduiker x x x x 0 - gebiedsgebonden 1

geoorde fuut x 0 - gebiedsgebonden 1

aalscholver x x x x x x x 20 1

kleine zilverreiger x x x x 15 1*

grote zilverreiger x 15 1

lepelaar x x x x x x x x x 15 1

kleine zwaan x x x x x 12 1

kolgans x x x x x x 30 1

dwerggans x x 30 1*

grauwe gans x x x x x x x x x 30 1

brandgans x x x x x x x x 30 1

rotgans x x x 2 1

bergeend x x x x x x x 3 1

smient x x x x x x x x x 11 1

krakeend x x x x x x x x 5 1

wintertaling x x x x x x x x 9 1

wilde eend x x x x x x 26 1

pijlstaart x x x x x x x x 2 1

slobeend x x x x x x x x 1 1

tafeleend x x 15 1

kuifeend x x x x 15 1

topper x x 15 1

eider x 0 - gebiedsgebonden 1

zwarte zee-eend x 0 - gebiedsgebonden 1

brilduiker x x x x 5 1

nonnetje x 5 1*

middelste zaagbek x x x x x 5 1

grote zaagbek x 5 1*

zeearend x x 70 NA

visarend x x x 11 1

slechtvalk x x x x x 70 NA

meerkoet x x x x x 0 - gebiedsgebonden 1

scholekster x x x x x 15 1

kluut x x x x x x x 10 1

bontbekplevier x x x x x x 8 1

strandplevier x x x 7 1

goudplevier x x x x 15 1

zilverplevier x x x x x 10 1

kievit x x x 15 1*

kanoet x x 20 1

drieteenstrandloper x x x x 1 1

bonte strandloper x x x x x 12 1

grutto x x x 70 NA

rosse grutto x x x x x 15 1

wulp x x x x 1 x 24 2

zwarte ruiter x x 8 1

tureluur x x x x x x 2 1

groenpootruiter x x 8 1

steenloper x x x x 2 1

dwergmeeuw x 0 - gebiedsgebonden 1

grote stern x 70 NA

visdief x 70 NA
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Figuur 4.1 Ligging van Natura 2000-gebieden in de (ruime) omgeving van de windturbine-

locaties op de Haringvlietdam. Zie Tabel 4.1 en 4.2 voor de Natura 2000-gebieden 
waarvan het doelbereik van minimaal één IHD mogelijk effect kan ondervinden van 
de realisatie van de twee turbines. Biesbosch en Westerschelde & Seaftinghe 
liggen niet in het kaartbereik  maar respectievelijk verder ten oosten en ten zuiden 
van de windturbinelocaties.  
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5 Materiaal en methoden 

5.1 Brongegevens vogels 

Voor het berekenen van aantallen aanvaringsslachtoffers in een windpark is informatie 
nodig over o.a. het aanbod vogels per soort (flux) en de ruimtelijke en temporele verdeling 
van dit aanbod (waar bevinden zich belangrijke vliegroutes, wat is de hoogteverdeling en 
hoe verandert dit gedurende de dag?). Deze informatie is niet of slechts ten dele te 
herleiden uit bestaande vogeltelgegevens.  
 
In 2018 en 2020 zijn door Buijs Eco Consult (kortweg: BEC) tweewekelijks of maandelijks 
gegevens verzameld van vliegbewegingen van vogels over het plangebied en de Haring-
vlietdam. Deze gegevens zijn voor 2018 gepresenteerd in een rapport (Buijs 2019), de 
gegevens van 2020/2021 zijn in voorliggend rapport ook verwerkt (zie hieronder). De 
waarnemingen bevatten informatie over vliegroutes en vlieghoogte van een groot aantal 
vogelsoorten. Alle informatie is door Bureau Waardenburg gedigitaliseerd en in een 
database omgezet en wordt voor een selectie van vogelsoorten (zie hieronder) in 
voorliggend rapport gepresenteerd. 
 
Digitaliseren veldkaarten 
Door BEC is het plangebied twee keer per maand bezocht in de periode april 2018 t/m 
november 2018 en ongeveer maandelijks in de periode eind april 2020 t/m begin februari 
2021 (Bijlage 1). Tijdens de bezoeken zijn door een ervaren vogelteller gedurende circa 
twee à drie uur alle zichtbare vliegbewegingen van vogels over het plangebied en over de 
Haringvlietdam1 per half uur periode gesommeerd op een kaart ingetekend, waarbij visueel 
tevens informatie over de vlieghoogte is verzameld. Er is op wisselende momenten 
gedurende de dag geteld waarbij tijdens een achttal tellingen ook slaaptrek van vogels is 
meegenomen (Bijlage 1). Bureau Waardenburg heeft alle veldkaarten gedigitaliseerd en 
omgezet in een database waarin: 

- De vliegroutes zijn omgezet in lijnen: hiertoe is het plangebied en de gehele 
Haringvlietdam/sluizen ingedeeld in sectoren van 200 - 250 m en is per sector een 
lijn loodrecht op de Haringvlietdam getrokken (Figuur 5.1). Tevens zijn enkele 
lijnen toegevoegd die veelvoorkomende vliegroutes parallel aan of schuin over de 
dam/sluizen beschrijven, zoals deze door BEC zijn waargenomen; 

- Voor een selectie van soorten is per vliegbeweging de datum en tijd (interval in 
halve uren), het aantal exemplaren en de vlieghoogte in de database gekoppeld 
aan een lijn. De selectie van soorten wordt hieronder toegelicht; 

- Alle in het veld op kaart vastgelegde vliegroutes van voornoemde selectie van 
soorten zijn toegekend aan een lijn die de vliegroute het best beschrijft; 

- In de database is vervolgens een onderscheid gemaakt in passages gedurende 
het broedseizoen en buiten het broedseizoen, waarbij broedseizoen kortheids-
halve voor de gehele selectie van soorten op april t/m augustus is gezet (in maart, 

 
1 De waarnemer stond h erb j n het p angeb ed. D t betekent dat passages over het zu de jke dee  van de 
Har ngv etdam moge jk z jn onderschat a s gevo g van detect ever es op derge jke afstand (>1,5 km). 
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wanneer aalscholver al nesten heeft, zijn door BEC geen waarnemingen verza-
meld); 

- In de database is tevens een onderscheid gemaakt naar vliegroutes (lees: lijnen) 
over het plangebied (lijnen 1 t/m 8 en lijnen 17, 19 t/m 21 en 23) en buiten het 
plangebied (alle overige lijnen) (zie Figuur 5.1); 

- In de gegevens van BEC is geen vliegrichting aangegeven. Voor de berekening 
van het aantal slachtoffers in de vervolgstap met zogenoemde ‘Collision Rate 
Models’ is deze informatie ook niet nodig. 

 

 
Figuur 5.1  Gehanteerde indeling met lijnen om de vliegroutes over het plangebied van Windpark 

Haringvlietdam en/of de Haringvlietsluizen te beschrijven. Naast een indeling van 
dertien lijnen om routes loodrecht over de dam/sluizen te beschrijven  zijn ook tien 
lijnen gebruikt om veelvoorkomende vliegroutes parallel aan of schuin over de dam/ 
sluizen te beschrijven.  

 
Soortenselectie 
Door BEC zijn van een groot aantal soorten vliegbewegingen genoteerd, inclusief soorten 
die tijdens de veldbezoeken in 2018 en 2020 slechts sporadisch over het plangebied of de 
Haringvlietsluizen vlogen, zoals vogels op seizoenstrek of toevallige passages van vogels 
die geen sterke binding hebben met het gebied in Figuur 5.1. Vanwege het geringe aantal 
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waargenomen vliegbewegingen is meer dan uiterst incidentele sterfte (ruim minder dan 
één slachtoffer per jaar in het gehele windpark) in het huidige en toekomstige windpark op 
voorhand uit te sluiten. Omdat het ook om landelijk algemene soorten (bijvoorbeeld zwarte 
kraai, spreeuw en lijsters) gaat, zijn effecten op de staat van instandhouding op voorhand 
uit te sluiten. Dergelijke soorten zijn niet opgenomen in de database en worden in 
voorliggende rapportage niet of hooguit kort besproken. 
 
Tenslotte is het voor de vervolganalyse van belang om onderscheid te maken tussen 
broedvogels en niet-broedvogels, omdat de additionele sterfte in het windpark aan ve-
rschillende (deel)populaties dient te worden getoetst (bijvoorbeeld broedpopulatie in 
Natura 2000-gebied Voornes Duin, regionale/landelijke broedpopulatie en/of niet-broed-
populatie buiten Natura 2000-gebieden). 
 
Overige gegevensbronnen 
Naast de informatie van BEC uit 2018 en 2020 is ook de Nationale Database Flora en 
Fauna (NDFF) geraadpleegd voor vogelgegevens alsmede bestaande publicaties (zie refe-
renties in de hoofdtekst) om de aanwezigheid en aantallen van vogels in de omgeving van 
het plangebied te beschrijven. De detailgegevens uit de NDFF zijn met toestemming van 
BIJ12 in dit rapport opgenomen. Het gebruik ervan voor andere toepassingen dan deze 
studie is niet toegestaan. Tenslotte is ook gebruik gemaakt van gegevens van een groot 
aantal gezenderde grote sterns die door Bureau Waardenburg in het kader van andere 
projecten zijn verzameld. 

5.2 Brongegevens vleermuizen 

Gebiedsgebruik vleermuizen 
Onderzoek naar het gebiedsgebruik door vleermuizen is uitgevoerd tijdens vijf veldbe-
zoeken in 2018 (Buijs & Halters 2019). Potentieel geschikte verblijfplaatsen, zoals bomen 
met holtes of gebouwen, ontbreken in het plangebied. Daarom lag de nadruk tijdens het 
veldonderzoek op het vaststellen van de functie van het gebied als foerageergebied en 
vlieg- of migratieroute voor vleermuizen. Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
gebruikte apparatuur en weersomstandigheden tijdens de veldbezoeken wordt verwezen 
naar Buijs & Halters (2019). 
 
Activiteit van vleermuizen op grotere hoogte 
Aanvullend op het hiervoor beschreven veldonderzoek, zijn tussen 31 maart 2020 en 1 
december 2020 de geluiden van vleermuizen automatisch opgenomen vanuit één van de 
zes bestaande windturbines aan de noordwestkant van de Haringvlietdam. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van een batcorder (EcoObs) met het windturbine extensie pakket (Halters 
2021). De batcorder is op een hoogte van 44 m geplaatst met een vertikaal gerichte 
microfoon. Voor een nadere beschrijving van de geluidsanalyse wordt verwezen naar 
Halters (2021). 
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5.3 Effectbepaling en –beoordeling vogels 

De bouw en het gebruik van de twee windturbines kan effect hebben op vogels die 
gedurende enige fase van hun levenscyclus in (de omgeving van) het plangebied ver-
blijven. Voorliggend rapport beperkt zich tot sterfte als gevolg van aanvaringen met de 
windturbines. Andere effecten van beide windturbines op vogels, zoals verstoring (zie 
bijlage II voor een algemeen overzicht van de effecten van windturbines op vogels), worden 
in een separate natuurtoets door idverde Advies uitgewerkt. 
 
De aantallen slachtoffers zijn zo veel mogelijk (en voor zover relevant) per soort en per 
scenario gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter in aanmerking worden 
genomen dat, hoewel ze gebaseerd zijn op het meest recente onderzoek, de nodige 
aannames gedaan zijn en dat ruime marges realistisch zijn rondom de gepresenteerde 
aantallen. Dat betekent dat de aantallen in absolute zin niet 100% nauwkeurig zijn, maar 
goed bruikbaar om een ordegrootte van effecten in te schatten. De aannames in de 
berekeningen zijn op zo’n manier gedaan dat in alle gevallen met zekerheid het worst case-
scenario is getoetst. 

5.3.1 Bepaling of berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers 

Totaal aantal vogelslachtoffers – alle soorten samen 
Voor de bepaling van het aantal aanvaringsslachtoffers is gebruik gemaakt van bestaande 
kennis over slachtofferaantallen bij windparken in Nederland, België, Duitsland en andere 
(West-)Europese landen (Winkelman 1989, 1992, Musters et al. 1996, Baptist 2005, 
Everaert 2008, Schaut et al. 2008, Krijgsveld & Beuker 2009, Krijgsveld et al. 2009, Beuker 
& Lensink 2010, Brenninkmeijer & van der Weyde 2011, Verbeek et al. 2012, Klop & 
Brenninkmeijer 2014, 2020, Klop 2021, Langgemach & Dürr 2021). In deze studies is 
gecorrigeerd voor factoren zoals zoekefficiëntie, verdwijnen van lijken door aaseters, het 
aantal zoekdagen en type zoekgebied. Op basis van deze kennis, gecombineerd met 
kennis van de vliegactiviteit van soorten in het plangebied, is op basis van deskundigen-
oordeel het huidige en het toekomstige aantal vogelslachtoffers (alle soorten samen) voor 
de zes bestaande windturbines respectievelijk de twee geplande windturbines bepaald. 
 
Soortspecifieke aantallen slachtoffers 
Voor sommige soort(groep)en is uit onderzoek in bestaande windparken een aanvarings-
kans beschikbaar. Voor deze soorten kan het aantal aanvaringsslachtoffers berekend 
worden met behulp van het Flux-Collision Model (Kleyheeg-Hartman et al. 2018). De aan-
varingskansen (kans dat een langs vliegende vogel botst met een windturbine) zijn geba-
seerd op studies in o.a. de Wieringermeer, de Sabinapolder, de Maasvlakte en in België 
(o.a. Everaert 2008, Fijn et al. 2012, Gyimesi et al. 2013; data uit Verbeek et al. 2012). De 
aantallen slachtoffers uit deze studies zijn te vertalen naar andere windparken, indien 
rekening gehouden wordt met de windturbineomvang (ashoogte, rotordiameter), 
windturbineconfiguratie, locatie (landschapstype), vogelaanbod (flux) en betrokken 
soorten. Deze factoren zijn geformaliseerd in een berekeningswijze die soort(groep)-
specifiek is en waarvoor kennis over het vogelaanbod (flux) noodzakelijk is (Flux-Collision 
Model; Kleyheeg-Hartman et al. 2018). De uitkomst van de berekeningen wordt bepaald 
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door de combinatie van de dimensies van het windpark en de eigenschappen en het 
gedrag van de desbetreffende vogelsoort.  
 
In hoofdstuk 8 en 10 is beschreven voor welke soorten slachtofferberekeningen met het 
Flux-Collision Model zijn uitgevoerd en welke gegevens en aannames daarbij zijn 
gehanteerd. Voor andere soort(groep)en waarvoor geen aanvaringskans beschikbaar is, 
kunnen geen modelberekeningen met het Flux-Collision Model worden uitgevoerd. 
Voorbeelden van soortgroepen waarvoor dit geldt zijn reigerachtigen en roofvogels. Voor 
soorten uit deze soortgroepen is een inschatting van het aantal aanvaringsslachtoffers voor 
de windturbines gemaakt, op basis van informatie over 1) aantallen vliegbewegingen over 
het plangebied, 2) vlieggedrag en 3) aantallen slachtoffers gevonden in slachtofferonder-
zoeken in Europa. 
 
Ook voor aalscholver is geen aanvaringskans uit eerder onderzoek beschikbaar en kan 
geen berekening met het Flux-Collision Model worden gedaan. Dit is echter een soort 
waarvoor al wel regelmatig berekeningen met een ander model in offshore windparken zijn 
verricht, het zogenoemde SOSS Band model (Band 2012). Voor een vergelijking van beide 
modellen wordt kortheidshalve verwezen naar Kleyheeg-Hartman et al. (2018). Als input in 
het Band model is gebruik gemaakt van informatie over: 1) aantallen vliegbewegingen van 
aalscholver over het plangebied (flux), 2) het vlieggedrag en enkele biometrische gegevens 
van aalscholver, 3) vlieghoogte en 4) de afmetingen en configuratie van het geplande 
windpark. In bijlage IV is de methode verder uitgeschreven. 

5.3.2 Effectbeoordeling in relatie tot sterfte door aanvaringen 

In het kader van de Wnb (Hoofdstuk 2 en 3) moet beoordeeld worden of de realisatie van 
de twee geplande windturbines op zichzelf of in samenhang met andere plannen en 
projecten in de omgeving, (significant) negatieve effecten kan hebben op het behalen van 
de IHD’s van Natura 2000-gebieden of op de Staat van Instandhouding (SvI) van populaties 
van beschermde soorten. 
 
De basis hiervoor wordt gevormd door het 1%-criterium (verder 1%-mortaliteitsnorm) van 
het Ornis Comité. Volgens dit criterium kan iedere tol van minder dan 1% van de totale 
jaarlijkse sterfte van de betrokken populatie (gemiddelde waarde) als kleine hoeveelheid 
worden beschouwd (zie kader hieronder). Wanneer de voorspelde sterfte onder deze 1%-
mortaliteitsnorm blijft kan een effect op het behalen van de IHD’s in Natura 2000-gebieden 
of op de SvI van de betrokken populaties met zekerheid uitgesloten worden. Bij de beoor-
deling is ook rekening gehouden met de huidige staat van instandhouding van deze 
populaties. 
 
Notabene: deze 1%-mortaliteitsnorm wordt niet gebruikt om het begrip ‘significantie’ uit te 
leggen. Het wordt gebruikt om een ordegrootte van effecten aan te geven waarbij zeker 
geen significante effecten op zullen treden, omdat de sterfte procentueel zeer laag is ten 
opzichte van de jaarlijkse sterfte; een veilige ‘eerste zeef’ dus. De Afdeling Bestuurs-
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rechtspraak van de Raad van State achtte dit een acceptabele werkwijze2. Een grotere 
sterfte dan 1% (in cumulatie met andere projecten) noodzaakt een aanvullende toetsing 
om te bepalen of de IHD en/of de SvI voor de desbetreffende soort in gevaar kan komen. 
Een dergelijke toetsing kan bijvoorbeeld bestaan uit het doorrekenen van de effecten 
(additionele sterfte) op de betrokken populatie met behulp van een populatiemodel, zoals 
uitgevoerd voor effecten van offshore windparken op kleine mantelmeeuwen (Lensink & 
van Horssen 2012) en recent voor 13 zeevogelsoorten op de Noordzee (Potiek et al. 2019). 
 

Bereken ng 1%-morta te tsnorm 
De 1%-morta te tsnorm s het aanta  voge s dat 1% van de jaar jkse sterfte van de te toetsen 
popu at e representeert. Deze norm s soortspec f ek aangez en de popu at egrootte en de 
morta te t (de twee var abe en d e de 1%-morta te tsnorm bepa en) voor a e soorten anders 
z jn. De norm wordt a s vo gt berekend: 
 
1%-morta te tsnorm (# voge s) = (jaar jkse sterfte * grootte van de te toetsen popu at e) * 0,01 
 
In de bereken ngen s de jaar jkse sterfte van adu te voge s gebru kt, omdat h er meer over 
bekend s en omdat deze sterfte ager s dan d e van juven e e voge s. H erdoor va t de 1%-
morta te tsnorm ager u t (worst case-benader ng). A s popu at egrootte z jn recente te ge-
gevens gebru kt, waarb j voor n et-broedvoge s het aanta  exemp aren wordt gebru kt en voor 
broedvoge s het aanta  paren maa  twee.  

5.4 Effectbepaling en –beoordeling vleermuizen 

De toetsing van de mogelijke effecten van Windpark Haringvlietdam op beschermde 
soorten vleermuizen betreft een effectbepaling op basis van de huidige aanwezigheid van 
beschermde soorten vleermuizen in het plangebied en directe omgeving, de functie van 
het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De 
toetsing is opgesteld op basis van:  

- onderzoek naar gebiedsgebruik op maaiveldhoogte in 2018 (Buijs & Halters 2019); 
- activiteitsmeting op hoogte in 2020 (Halters 2021); 
- huidige ter beschikking staande kennis en informatie (bronnenonderzoek);  
- deskundigenoordeel Bureau Waardenburg.  

 
De berekening van het aantal vleermuisslachtoffers is gebaseerd op het hierboven 
genoemde vleermuisonderzoek en slachtofferonderzoek in bestaande windparken in 
vergelijkbaar landschap (zie bijlage III).   
 
Effect op de staat van instandhouding 
Het verwachte aantal slachtoffers in de gebruiksfase wordt getoetst aan de staat van 
instandhouding van de relevante vleermuissoorten. De staat van instandhouding van een 
populatie wordt volgens de Habitatrichtlijn als gunstig beschouwd als:  

 
2 Z e u tspraak ABRS van 1 apr  2009 n zaaknr. 200801465/1/R2, u tspraak ABRS van 29 december 2010 n 
zaaknr. 200908100/1/R1 en de u tspraak ABRS van 8 februar  2012 n zaaknr. 201100875/1/R2. 
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- uit populatie-dynamische gegevens blijkt dat de soort nog steeds een levens-
vatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat 
vermoedelijk op langere termijn zal blijven, en;  

- het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort niet kleiner wordt of binnen 
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en; 

- er een voldoende groot habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de 
populatie van de soort op lange termijn in stand te houden. 

Voor de landelijke staat van instandhouding zijn de schattingen voor de Nederlandse 
populaties gebruikt als gegeven in European Topic Centre on Biological Diversity (2020). 
Deze schattingen zijn te beschouwen als de minimale populatieomvang van een soort op 
basis van beschikbare gegevens en deskundigenoordeel. De lokale instandhouding is in 
voorliggende rapportage berekend met deze data (bijlage III). 
 
Om een eerste indicatie te krijgen van de effecten van sterfte op populaties wordt vaak de 
1%-mortaliteitsnorm gebruikt (zie kader). In de voorliggende rapportage zijn de berekende/ 
geschatte aantallen slachtoffers gerelateerd aan de ‘lokale populatie’ en vergeleken met 
1% van de natuurlijke sterfte van de lokale populatie.  
 

Voor de bereken ng van de 1%-morta te tsnorm wordt eenze fde methode gebru kt a s voor de 
1%-morta te tsnorm voor voge s (u tge egd b j effectbepa ng voor voge s, z e vor ge kader). De 
1%-morta te tsnorm s ook off c ee  toegepast met betrekk ng tot v eermu zen. Z e h ervoor de 
u tspraak van de ABRS n zaaknr. 201107460/1/R1. 
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DEEL 2  AANWEZIGE NATUURWAARDEN 
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6 Vogels in en nabij het plangebied 

6.1 Aalscholver 

6.1.1 Aalscholver in het broedseizoen 

Herkomst van aalscholvers in het plangebied 
De meeste aalscholvers die tijdens het broedseizoen bij de Haringvlietdam worden gezien, 
zullen afkomstig zijn uit één van de twee kolonies in het aangrenzende Natura 2000-gebied 
Voornes Duin. Hier broedt de aalscholver in het Breede Water en in het Quackjeswater. 
Andere kolonies in de Delta liggen op grotere afstand, o.a. aan de noordzijde van de 
Brouwersdam (Boele et al. 2021, Sovon 2018). 
 
De kolonie aalscholvers in het Breede Water vestigde zich in 1984. Het aantal paren nam 
snel toe tot een maximum in 1998 van 1.510 broedparen. Sindsdien is het aantal paren in 
Voornes Duin afgenomen en nu ligt het aantal paren net boven de 1.000 (Tabel 6.1).  
 
Tabel 6.1 Overzicht van het aantal broedparen van de aalscholver in Natura 2000-gebied 

Voornes Duin 2014-2018 (Bron: Netwerk Ecologische Monitoring (SOVON  RWS  
CBS  provincies); www.sovon.nl). 

Vogelsoort 2014 2015 2016 2017 2018 
aa scho ver 1.199 1.131 1.417 1.217 1.144 

 
Aalscholvers foerageren in het broedseizoen tot op 70 kilometer afstand van de kolonie 
(Van der Vliet et al. 2011). De aalscholvers van het Voornes Duin foerageren zowel in de 
Natura 2000-gebieden Voordelta en Haringvliet als in andere wateren in de omgeving 
(Dirksen et al. 1989). Onderzoek door Fijn et al. (2014, 2021) aan gezenderde aalscholvers 
uit de kolonie in het Breede Water laat zien dat deze aalscholvers voornamelijk gebruik 
maken van foerageergebieden in de Voordelta ten westen van de kolonie en ten noorden 
van de Tweede Maasvlakte, o.a. in de monding van de Nieuwe-Waterweg. In de dataset 
uit 2012 van 11 gezenderde aalscholvers komt slechts één track in de nabijheid van het 
plangebied (Figuur 6.1).  
 
Tijdens het veldonderzoek door BEC in 2018 en 2020 zijn daarentegen een groot aantal 
passages van aalscholvers over en in de omgeving van het plangebied vastgesteld. Dit 
betrof waarschijnlijk vooral aalscholvers uit de kolonie in het Quackjeswater op minder dan 
een kilometer van het plangebied. 
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Figuur 6.1 Kaart met 264 foerageertochten van 11 gezenderde aalscholvers uit het Breede Water 

in 2012. Links worden de tochten weergegeven  rechts in welke gebieden de meeste 
GPS-punten liggen (Fijn et al. 2021). 

 
Vliegbewegingen in het broedseizoen 
Tijdens veldwerk door BEC in het broedseizoen 2018 en 2020 zijn van 651 respectievelijk 
596 aalscholvers (totaal 1.247) passages vastgelegd. De meeste vogels vlogen langs de 
noordzijde van de Haringvlietdam (62%) of langs de noordelijke oever van het Haringvliet 
(12%) en nauwelijks over de directe omgeving van de twee planlocaties (circa 5%) (Figuur 
6.2). 
 
Vlieghoogte tijdens het broedseizoen 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van een 
selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden (zie 
hoofdstuk 5). De meeste aalscholvers vlogen in het broedseizoen laag over het water of 
over de dam, meestal op een hoogte van minder dan 40 m (Figuur 6.3). In beide jaren 
vonden weinig passages (circa 7%) op rotorhoogte (50 – 200 m) plaats. 
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6.1.2 Aalscholver buiten het broedseizoen 

Herkomst van aalscholvers in het plangebied 
Ook buiten het broedseizoen vormt de monding van het Haringvliet een regionaal 
belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor aalscholvers. In de periode 2013-2015 
verbleven hier gemiddeld 250-500 vogels (Sovon 2018). Een belangrijke slaapplaats, met 
een maximum van circa 2.250 exemplaren in de afgelopen vijf jaar, bevindt zich in het 
Quackjeswater in Voornes Duin. In dezelfde periode bevonden zich kleinere slaapplaatsen 
met enkele honderden exemplaren langs de zuidrand van Goeree-Overflakkee (Sovon.nl). 
 
Vliegbewegingen buiten het broedseizoen 
Tijdens veldwerk door BEC in 2018 en 2020 zijn in totaal van 1.405 aalscholvers buiten het 
broedseizoen passages vastgelegd. Figuur 6.4 laat de procentuele verdeling zien. Net als 
in het broedseizoen volgden de meeste vogels routes langs de noordzijde van de 
Haringvlietdam (74%) of langs de noordelijke oever van het Haringvliet (12%) en nauwelijks 
over de directe omgeving van de twee planlocaties (circa 3%). 
 

 
Figuur 6.4 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

aalscholver buiten het broedseizoen 2018 en 2020 (n= 1.405 exemplaren). Vliegroutes 
met minder dan 1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte buiten het broedseizoen 
De meeste aalscholvers vlogen ook buiten het broedseizoen laag over het water of over 
de dam, meestal op een hoogte van minder dan 40 m (Figuur 6.5). In beide jaren vonden 
weinig passages (circa 4%) op rotorhoogte (50 – 200 m) plaats. 
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Vliegbewegingen 
Tijdens veldwerk door BEC in het broedseizoen 2018 en 2020 zijn van 108 respectievelijk 
63 lepelaars (totaal 171) passages vastgelegd. Figuur 6.6 laat de procentuele verdeling 
zien. 
 
De helft (50%) van de vliegbewegingen van lepelaars passeerde langs de noordoever van 
het Haringvliet, op honderden meters afstand van de twee geplande windturbines. Dit 
betreft o.a. vogels die foerageren op het Quackgors bij Hellevoetsluis en op de Slijkplaat 
in het Haringvliet (NDFF 2021). Een andere relatief veel gebruikte route (22% van de 
vliegbewegingen), vooral van vogels die foerageren op de Kwade Hoek of in de polders 
nabij Ouddorp op Goeree-Overflakkee, passeerde aan de noordkant van de dam over het 
water. Tenslotte zijn ook regelmatig passages (18% van de vliegbewegingen) over het 
zuidelijke deel van de Haringvlietdam gezien; mogelijk betrof dit vogels die uitwisselen 
tussen foerageergebieden op de Kwade Hoek en op de zuidelijke oever van het Haringvliet 
of vogels die tussen laatstgenoemde gebied en de kolonie pendelden. Over de directe 
omgeving van de twee planlocaties van de nieuwe windturbines zijn tijdens het veld-
onderzoek slechts drie vliegbewegingen (<2%) genoteerd, allen over of nabij de meest 
oostelijk geplande turbinelocatie (Figuur 6.6). 
 

 
Figuur 6.6 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

lepelaar in 2018 en 2020 (n= 171 exemplaren). Vliegroutes met minder dan 1% van 
alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 
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waarnemingen van brandganzen (n= 202 exemplaren), achttien waarnemingen van 
grauwe ganzen (n= 174) en éénmaal een passage van een groep van 72 kolganzen. 
 
Vliegbewegingen 
Tijdens veldwerk door BEC in 2018 en 2020 zijn in totaal 23 passages van bij elkaar 448 
ganzen vastgelegd. Figuur 6.8 laat de procentuele verdeling zien. In totaal 70% van de 
vliegbewegingen passeerde de directe omgeving van de twee planlocaties, het resterende 
deel betrof vooral passages over het zuidelijke deel van de Haringvlietdam. 
 

 
Figuur 6.8 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

ganzen in 2018 en 2020 (n= 448 exemplaren). Vliegroutes met minder dan 1% van 
alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is alleen gebruik gemaakt 
van een selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden 
(zie hoofdstuk 5). Ongeveer de helft van deze ganzen (53%) passeerden het plangebied 
op rotorhoogte (50 – 200 m, zie Figuur 6.9). De ganzen vlogen relatief hoog in vergelijking 
tot de meeste van de hier beschreven andere soorten. Ook buiten het plangebied (boven 
het Haringvliet) was dit patroon zichtbaar, oftewel boven water werd niet veel lager 
gevlogen. Mogelijk duidt dit op uitwisseling tussen verder uit elkaar gelegen gebieden. 
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6.5 Middelste zaagbek 

Herkomst van middelste zaagbek in het plangebied 
De omgeving van het plangebied is van geringe betekenis voor middelste zaagbek. Tijdens 
maandelijkse watervogeltellingen in het aangrenzende deel van het Haringvliet wordt de 
soort gemiddeld met hooguit enkele of een tiental exemplaren vastgesteld (NDFF 2021). 
De belangrijkste concentraties middelste zaagbekken in de noordelijke Delta bevinden zich 
in het Grevelingenmeer (Sovon 2018). Dichter bij het plangebied is de monding van het 
Haringvliet (inclusief de buitenhaven van Stellendam) van betekenis voor de soort. Hier 
kunnen in het winterhalfjaar enkele honderden middelste zaagbekken verblijven (Hoekstein 
et al. 2020). Middelste zaagbekken hebben een voorkeur voor getijdenwateren en zoute of 
brakke meren, in recente jaren is echter een toename zichtbaar in het zoete Haringvliet 
(Sovon 2018). 
 
Vliegbewegingen buiten het broedseizoen 
Door BEC zijn in 2018 en 2020 met name in het voorjaar en zomer middelste zaagbekken 
waargenomen. Mogelijk betrof dit in de maanden juni tot en met augustus exemplaren van 
de kleine broedpopulatie in het Haringvliet en/of overzomeraars. In totaal zijn van 44 
middelste zaagbekken passages over de Haringvlietdam vastgelegd. Figuur 6.12 laat de 
procentuele verdeling zien (hierin zijn alle waarnemingen opgenomen). Er zijn slechts vijf 
passages over het plangebied waargenomen, in groepjes van tussen twee en vijf exem-
plaren (gesommeerd in half uur perioden). Dit betreft 34% van de waargenomen vliegbe-
wegingen van de middelste zaagbek over de Haringvlietdam. 
 

 
Figuur 6.12 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

middelste zaagbek in 2018 en 2020 (n= 44 exemplaren). Vliegroutes met minder dan 
1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 
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6.7 Scholekster 

Herkomst van scholekster in het plangebied 
In de monding van het Haringvliet verblijven in de nazomer, najaar en winter gemiddeld 
enkele duizenden tot vele duizenden scholeksters (Hoekstein et al. 2020). In het algemeen 
foerageert de soort hier in het intergetijdengebied in de monding van het Haringvliet, zoals 
op de Hinderplaat en Kwade Hoek en verblijft bij hoogwater vooral op hoogwatervlucht-
plaatsen op o.a. de Kwade Hoek, het werkeiland van de Haringvlietsluizen bij Stellendam 
of de Westplaat bij Oostvoorne.  
 
De omgeving van het plangebied is van relatief geringe betekenis voor de scholekster. 
Door BEC is wel enkele keren vastgesteld dat tijdens hoog water grotere groepen 
scholeksters (tot 300 exemplaren) in het plangebied zelf foerageren. Dit was uitsluitend 
tijdens of net na perioden met regenval, wanneer regenwormen beter beschikbaar zijn 
(Buijs 2019). Tijdens maandelijkse watervogeltellingen in het aangrenzende deel van het 
Haringvliet zijn gemiddeld hooguit enkele tientallen exemplaren vastgesteld op de 
noordoever van het Haringvliet (NDFF 2021). De waarnemingen van passages over de 
Haringvlietdam door BEC omvat vooral waarnemingen in het late voorjaar en zomer van 
kleine aantallen, mogelijk broedvogels uit de omgeving. In de winter 2020/2021 zijn wel 
enkele keren passages gezien van groepen scholeksters (maximaal 29 exemplaren in 
februari 2021).  
 
Vliegbewegingen 
In totaal zijn van 180 scholeksters passages over de Haringvlietdam vastgelegd, waarvan 
116 over het plangebied (65%, zie Figuur 6.16). Meer dan de helft hiervan betrof 
(gesommeerd over een half uur) 29, 10 en 29 exemplaren op 6 februari 2021. Alle andere 
waarnemingen betroffen individuen of kleine groepjes tot vijf exemplaren. 
 
Vlieghoogte 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van alle 
waargenomen vliegbewegingen van scholekster. De soort passeert de Haringvlietdam 
voornamelijk op lage hoogte; slechts 16% vloog hierbij op rotorhoogte (50 – 200 m, zie 
Figuur 6.17). 
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6.8 Grote mantelmeeuw 

Herkomst van grote mantelmeeuw in het plangebied 
De grote mantelmeeuw is een zeer schaarse broedvogel in Nederland (60-70 broedparen, 
Sovon 2018), waarvan het merendeel in de Delta broedt. Ondanks waarnemingen in het 
broedseizoen, zal het merendeel van de waarnemingen om niet-broedvogels gaan. In de 
nazomer en winterhalfjaar verblijven vele tientallen tot enkele honderden grote mantel-
meeuwen in de monding van het Haringvliet (Sovon 2018). In het zoete deel van de Delta, 
inclusief het Haringvliet, is de soort veel schaarser. 
 
Vliegbewegingen 
In totaal zijn door BEC in 2018 en 2020 van 168 grote mantelmeeuwen passages over de 
Haringvlietdam vastgelegd. Het merendeel betrof losse individuen of kleine groepjes tot 
zes exemplaren. Figuur 6.18 laat de procentuele verdeling zien. Tweemaal is gesommeerd 
over een half uur een groter aantal waargenomen; 21 exemplaren in september 2018 
respectievelijk 15 exemplaren in november 2018. Net als veel andere grote meeuwen (zie 
hieronder bij kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw) vlogen deze vogels allen op relatief 
lage hoogte en parallel aan de noordzijde van de Haringvlietdam, mogelijk gebruikmakend 
van lokale stuwing van wind om zo zonder veel energieverlies de oversteek over het 
Haringvliet te maken en/of te foerageren bij de sluizen. In totaal passeerde circa 40% van 
de vliegbewegingen de directe omgeving van de twee planlocaties. 
 

 
Figuur 6.18 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van grote 

mantelmeeuw in 2018 en 2020 (n= 168 exemplaren). Vliegroutes met minder dan 1% 
van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 
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Het ging in alle gevallen om losse individuen of kleine groepjes tot maximaal elf exemplaren 
(gesommeerd over een half uur). Net als hiervoor beschreven bij grote mantelmeeuw 
vlogen veel kleine mantelmeeuwen parallel aan de Haringvlietdam (meer aan de 
noordzijde dan aan de zuidzijde) op relatief lage hoogte. In totaal circa 25% van alle 
vliegbewegingen passeerde de directe omgeving van de twee planlocaties. 
 

 
Figuur 6.20 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

kleine mantelmeeuw in het broedseizoen 2018 en 2020 (n= 234 exemplaren). 
Vliegroutes met minder dan 1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte tijdens het broedseizoen 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van een 
selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden (zie 
hoofdstuk 5). Meer dan de helft van deze kleine mantelmeeuwen vloog in het broedseizoen 
laag over het water of over de dam, meestal op een hoogte van minder dan 40 m (Figuur 
6.21). In totaal 40% passeerde het plangebied op rotorhoogte (50 – 200 m). 
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Net als hiervoor beschreven bij de twee soorten mantelmeeuwen vlogen de meeste 
zilvermeeuwen parallel aan de Haringvlietdam (meer aan de noordzijde dan aan de 
zuidzijde) op relatief lage hoogte. Ongeveer 26% van alle vliegbewegingen passeerde de 
directe omgeving van de twee planlocaties. 
 

 
Figuur 6.22 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

zilvermeeuw in het broedseizoen 2018 en 2020 (n= 778 exemplaren). Vliegroutes met 
minder dan 1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte tijdens het broedseizoen 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van een 
selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden (zie 
hoofdstuk 5). Het merendeel van de zilvermeeuwen vloog in het broedseizoen laag over 
het water of over de dam, meestal op een hoogte van minder dan 40 m (Figuur 6.23). In 
totaal 21% passeerde het plangebied op rotorhoogte (50 – 200 m). 
 







 

Beoorde ng effecten op voge s en v eermu zen W ndpark Har ngv etdam 48 

6.11 Stormmeeuw 

Herkomst van stormmeeuw in het plangebied 
In de broedtijd zijn door BEC lage aantallen stormmeeuwen waargenomen, in totaal slechts 
11 exemplaren in juli en augustus 2018, tegenover 52 exemplaren in het najaar en in de 
winter van 2018 en 2020. De dichtstbijzijnde broedkolonies liggen op de Hompelvoet en 
de Slikken van Flakkee-Zuid in het Grevelingenmeer (96 respectievelijk 86 paren in 2019) 
en op de Maasvlakte (61 paar in 2019) (Lilipaly et al. 2020). In het voorjaar en zomer 
foerageren enkele honderden stormmeeuwen in de monding van de Haringvliet, vooral in 
de omgeving van de Hinderplaat en Westplaat. Later in het najaar nemen deze aantallen 
toe tot enkele duizenden in de winter en wordt ook meer op de Kwade Hoek en op de 
stranden bij de Kop van Goeree gefoerageerd. Bij de Haringvlietdam verblijven daaren-
tegen in de gehele periode veel lagere aantallen stormmeeuwen, slechts enkele tientallen 
(Hoekstein et al. 2020). 
 
Vliegbewegingen 
Tijdens veldwerk door BEC in 2018 en 2020 zijn van 63 stormmeeuwen passages over de 
Haringvlietdam vastgelegd. Figuur 6.26 laat de procentuele verdeling zien, uitgesplitst naar 
broedseizoen en buiten broedseizoen. 
 
In het broedseizoen betrof het in alle gevallen losse individuen die vooral op lage hoogte 
de Haringvlietdam volgden en daarbij nauwelijks de planlocaties passeerden. Buiten het 
broedseizoen, toen stormmeeuwen regelmatig in kleine groepjes samen vlogen (maximale 
half uur som betrof 7 exemplaren), laten de vliegbewegingen een heel ander patroon zien, 
dat niet overeenkomt met de vliegpatronen van de andere hiervoor beschreven meeuwen-
soorten. Het gaat om uitwisseling tussen het Haringvliet en de monding van het Haringvliet 
met passages loodrecht op de Haringvlietdam, waarbij relatief veel stormmeeuwen (77% 
van alle vliegbewegingen) het plangebied passeerden. Een belangrijk deel hiervan betrof 
slaaptrek van of naar slaapplaatsen in of oostelijk van het Haringvliet. 
 

  
Figuur 6.26 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

stormmeeuw in 2018 en 2020. Links broedseizoen (n= 11 exemplaren)  rechts buiten 
broedseizoen (n= 52 exemplaren). Vliegroutes met minder dan 1% van alle 
vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 
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de Haringvlietdam gaan en slechts een beperkt aandeel (14%) over het noordelijke deel, 
inclusief het plangebied. 
 

 
Figuur 6.28 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van 

kokmeeuw in het broedseizoen 2018 en 2020 (n= 11.555 exemplaren). Vliegroutes 
met minder dan 1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte tijdens het broedseizoen 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van een 
selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden (zie 
hoofdstuk 5). Iets minder dan de helft (circa 42%) van de kokmeeuwen vloog in het 
broedseizoen op rotorhoogte (50 – 200 m) over het plangebied (Figuur 6.29). 
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6.13 Grote stern 

Herkomst van grote stern in het plangebied 
De grote stern broedt verspreid over het Deltagebied in slechts enkele grote kolonies die 
geregeld van plaats wisselen. Om die reden is voor de grote stern dan ook een regiodoel 
opgesteld: behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor de populatie 
van het Deltagebied van ten minste 4.000 paren.  
 
Het aantal broedparen van de grote stern in het Deltagebied fluctueert in recente jaren rond 
de 5.500 paren na een toename in de tweede helft van de jaren negentig. In het noordelijk 
Deltagebied wordt sinds 2017, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet meer op het eiland 
Markenje in het Grevelingenmeer gebroed, maar op de Scheelhoekeilanden in het Haring-
vliet (2.583 paren in 2018, 2.864 paren in 2019 en 995 paren in 2020) en op de Slijkplaat 
(1.925 paren in 2020) (Lilipaly et al. 2020). 
 
Aan de hand van vliegtuigtellingen en onderzoek aan gezenderde grote sterns is vastge-
steld dat de vogels tot ver buiten de kolonies foerageren (Fijn et al. 2017). Foerageer-
locaties van gezenderde grote sterns van de kolonie op de Scheelhoek zijn in de Voordelta 
o.a.: De Verklikkerplaat, Bollen van de Ooster, het zeegebied ten noorden van Ouddorp en 
het gebied rond de Hinderplaat in de monding van het Haringvliet. De sterns foerageren 
ook buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied Voordelta, o.a. ver op zee en (ver) ten 
noorden van de Tweede Maasvlakte (Figuur 6.32). 
 

 
Figuur 6.32 Meerjarig cumulatief beeld van foerageergebieden grote stern gebaseerd op dichtheid 

GPS- punten van in totaal 154 foerageervluchten door 21 gezenderde grote sterns uit 
de broedkolonies in het Haringvliet op Scheelhoekeilanden (zwarte stip) en Slijkplaat 
(zwart kruis). Gegevens zijn afkomstig van grote sterns gezenderd op de Scheelhoek-
eilanden in 2012  2013 en 2015 en op Slijkplaat in 2014 (Bron: Fijn et a . 2017). 
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Uit onderzoek aan gezenderde grote sterns uit de kolonies op de Scheelhoekeilanden (en 
op het eiland de Slijkplaat in het Haringvliet in 2014) is gebleken dat broedende grote sterns 
van deze kolonies dagelijks in grote aantallen de Haringvlietdam passeren. Het merendeel 
van de foerageervluchten (91% van de vogels gezenderd op de Scheelhoekeilanden) vindt 
plaats over het zuidelijke deel van de Haringvlietdam, maar er vliegen ook grote sterns uit 
deze kolonie (9%) over het plangebied (Figuur 6.33).  
 

 
Figuur 6.33 Cumulatief beeld van vliegroutes (tracks) van gezenderde grote sterns van en naar 

broedkolonies op Scheelhoekeilanden (oranje) en Slijkplaat (blauw). Op de Scheel-
hoekeilanden zijn grote sterns gezenderd in 2012 (n= 7)  2013 (n= 5)  2015 (n= 5)  
2017 (n= 8) en 2020 (n= 27). Op de Slijkplaat alleen in 2014 (n= 8) (Bron: Bureau 
Waardenburg). 

 
Vliegbewegingen 
Grote sterns zijn door BEC vrijwel uitsluitend tijdens het broedseizoen gezien met slechts 
twee waarnemingen buiten de periode april – augustus, namelijk op 6 september 2018 
(één exemplaar) en 2 september 2020 (179 exemplaren tijdens één uur waarnemen, vrijwel 
allen op zeer lage hoogte het plangebied passerend). Onderstaande bespreking beperkt 
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zich tot het broedseizoen, zodat voornoemde waarnemingen in september 2018 en 2020 
buiten beschouwing zijn gelaten. 
 
Tijdens veldwerk door BEC in het broedseizoen 2018 en 2020 zijn van 10.247 respectie-
velijk 1.093 grote sterns passages vastgelegd. Figuur 6.34 laat de procentuele verdeling 
zien. Maar liefst 90% van alle door BEC in het broedseizoen waargenomen vliegbewe-
gingen van grote sterns passeerde het zuidelijke deel van de Haringvlietdam. Slechts 6% 
passeerde de directe omgeving van de geplande windturbines. Dit komt, zoals hiervoor 
beschreven, zeer goed overeen met het patroon dat de gezenderde grote sterns lieten zien 
(Figuur 6.33).  
 

 
Figuur 6.34 Procentuele verdeling (gebaseerd op aantal vogels) van de vliegbewegingen van grote 

stern in het broedseizoen 2018 en 2020 (n= 11.340 exemplaren). Vliegroutes met 
minder dan 1% van alle vliegbewegingen zijn niet weergegeven. 

 
Vlieghoogte tijdens het broedseizoen 
Voor het beschrijven van de vlieghoogte over het plangebied is gebruik gemaakt van een 
selectie van vliegbewegingen die over of dicht langs het plangebied passeerden (zie 
hoofdstuk 5). Ongeveer de helft van de grote sterns (46%) passeerden het plangebied op 
rotorhoogte (50 – 200 m). Over het zuidelijke deel van de Haringvlietdam vlogen de sterns 
daarentegen voornamelijk op (zeer) lage hoogte (72% onder de 50 m, Figuur 6.35), soms 
rakelings over het wegverkeer (Buijs 2019). 







 

Beoorde ng effecten op voge s en v eermu zen W ndpark Har ngv etdam 58 

6.15 Selectie van overige vogelsoorten 

In aanvulling op de soorten die hiervoor zijn besproken, worden in dit deel tenslotte nog 
een aantal vogelsoort(groep)en kort besproken die van betekenis kunnen zijn in het kader 
van de Wet natuurbescherming (zie ook hoofdstuk 3 en 4). Deze soorten zijn mogelijk 
relevant omdat ze vanuit nabijgelegen Natura 2000-gebieden het plangebied kunnen 
bezoeken en/of in relatief grote aantallen over het plangebied vliegen (bijvoorbeeld 
zangvogels op seizoenstrek). Tijdens het onderzoek door BEC in 2018 en 2020 zijn echter 
weinig vliegbewegingen van deze soorten over het plangebied waargenomen. 

6.15.1 Reigers 

Kleine zilverreiger 
De Natura 2000-gebieden Voornes Duin en Haringvliet zijn o.a. aangewezen voor kleine 
zilverreiger als broedvogel respectievelijk niet-broedvogel. De soort broedde voorheen in 
het Quackjeswater met maximaal 75 nesten in 2008. Nadien zijn de aantallen sterk 
achteruitgegaan, met slechts twee broedparen in 2017 en 2018 en geen broedparen sinds 
2019 (Boele et al. 2021, Sovon.nl). De soort foerageert nabij het plangebied vooral op het 
Quackgors aan de noordzijde van het Haringvliet en in het intergetijdengebied van de 
Kwade Hoek (NDFF 2021). Gezien de geringe aantallen zullen weinig kleine zilverreigers 
het plangebied passeren. Tijdens het onderzoek door BEC in 2018 en 2020 zijn geen 
vliegbewegingen van deze soort over het plangebied waargenomen. 
 
Blauwe reiger 
Tijdens het onderzoek door BEC in 2018 zijn in totaal 16 passages van blauwe reiger 
waargenomen (de gegevens van 2020 zijn voor voorliggend rapport niet op deze soort 
onderzocht). Het betrof vooral vogels die het Haringvliet overstaken, meer dan de helft 
vloog op rotorhoogte. 

6.15.2 Fuut 

Het Natura 2000-gebied Haringvliet is o.a. aangewezen voor fuut als niet-broedvogel. 
Tijdens maandelijkse watervogeltellingen in het aan het plangebied grenzende deel van 
het Haringvliet worden gemiddeld enkele of hooguit een tiental futen geteld (NDFF 2021). 
Futen worden zelden vliegend op grotere hoogte gezien. Desondanks zijn door BEC tijdens 
het veldonderzoek in totaal elf vliegende futen gezien, waarvan vijf exemplaren op rotor-
hoogte over het plangebied. 

6.15.3 Roofvogels 

Zeearend 
De zeearend leeft in Nederland in structuurrijke, waterrijke gebieden en foerageert op vis, 
watervogels en aas. De directe omgeving van het plangebied bestaat vrijwel geheel uit 
open water of agrarisch gebied met relatief kleine aantallen watervogels en is daarom 
weinig aantrekkelijk voor de zeearend. De structuur- en watervogelrijke natuurgebieden op 
ruime afstand van het plangebied, zoals (van west naar oost) de platen in de monding van 
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het Haringvliet, de Kwade Hoek, de Scheelhoek, de buitendijkse gorzen langs het Haring-
vliet, zoals het Quackgors, de Korendijkse Slikken en het eiland Slijkplaat in het Haringvliet 
hebben voor de zeearend veel meer voedsel te bieden. Dit wordt weerspiegeld door het 
aantal waarnemingen van zeearenden in deze gebieden (Figuur 6.38). 
 

 
Figuur 6.38 Waarnemingen (n= 829) van zeearend in de jaren 2016 t/m 2020 in de ruime omgeving 

van de Haringvlietdam. Zonder gedetailleerde analyse is lastig in te schatten om 
hoeveel individuele vogels het gaat  ongetwijfeld bevat dit figuur een groot aantal 
dubbeltellingen  het geeft echter een goed beeld van de meest gebruikte gebieden 
door zeearend in de omgeving van de Haringvlietdam (Bron: NDFF 2021). NB: het 
buitendijkse natuurgebied de Korendijkse Slikken (zie tekst) ligt buiten deze kaart  
circa 4 km naar het oosten aan de noordrand van het Haringvliet. 

 
In 2020 broedden drie paren zeearend in de Delta: op de Hellegatsplaten, Slikken van 
Heen (Krammer-Volkerak) en Markiezaat. Daarnaast wordt de noordelijke Delta in het 
broedseizoen, naast enkele subadulte vogels die in de Delta overzomeren, ook regelmatig 
bezocht door de twee broedparen uit de Brabantse Biesbosch en Dordtse Biesbosch. Na 
het eerste geslaagde broedpaar in Nederland in 2006 nam de soort vooral vanaf 2014 snel 
toe, inmiddels (situatie 2020) broeden 20 broedparen verspreid over de grote Nederlandse 
waterrijke natuurgebieden (van Rijn et al. 2021). Deze broedparen hebben in de afgelopen 
veertien jaar meer dan 100 jongen grootgebracht, verdere uitbreiding van het broedareaal 
en de populatie ligt daarom in het verschiet. Begin 2021 heeft een paar een nest gebouwd 
in het wilgenbos op de Korendijkse Slikken, buitendijks langs de noordrand van het 
Haringvliet op circa 13 km ten oosten van het plangebied. In mei werd bekend dat het nest 
twee jongen bevatte. Het is niet ondenkbaar dat op korte termijn, naast de broedparen op 
de Korendijkse Slikken en Hellegatsplaten, nog meer zeearenden zich vestigen in (de 
omgeving van) het Haringvliet en het aantal waarnemingen in de omgeving van het 
plangebied zal toenemen.  
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Incidenteel zal een zeearend vanuit of op weg naar eerdergenoemde watervogelrijke 
gebieden over het plangebied kunnen vliegen, maar er zijn tot nu toe geen aanwijzingen 
dat dit meer dan sporadisch gebeurt. De zeearend is een spectaculaire verschijning die bij 
de meeste vogelaars een bijzonder gevoel oproept. Het is daarom waarschijnlijk dat het 
merendeel van de veldwaarnemingen van deze soort wordt doorgegeven aan landelijke 
databases van vogelwaarnemingen. In Figuur 6.38 zijn 829 waarnemingen van een onbe-
kend aantal individuele zeearenden weergegeven uit de jaren 2016 t/m 2020 (NDFF 2021). 
Dit geeft een actueel beeld van de jaarrond aanwezigheid en verspreiding van de soort in 
de ruime omgeving van het plangebied. Uit deze gegevens blijkt dat de zeearend zelden 
wordt waargenomen in de directe omgeving van het plangebied. Het gaat slechts om een 
paar waarnemingen in de afgelopen vijf jaar. Deels betreft dit een waarnemerseffect, het 
patroon laat namelijk ook zien waar veel vogelaars actief zijn (in dezelfde vogelrijke gebie-
den die ook door zeearend worden geprefereerd). Echter, ook tijdens meer dan 60 uur 
intensief waarnemen van vliegbewegingen van vogels over de Haringvlietdam in 2018 en 
2020 is door BEC geen enkele zeearend waargenomen. Het plangebied ligt tenslotte op 
meer dan 13 km van het dichtstbijzijnde nest (op de Korendjikse Slikken). Dit is ruim buiten 
de afstand van 6 km waarbinnen veelal de bulk van de activiteit van de oudervogels in het 
broedseizoen plaatsvindt (Grünkorn & Nehls 2017). Ook zijn er geen aanwijzingen dat het 
plangebied in een corridor ligt tussen de twee hiervoor beschreven nestlocaties in het 
Haringvliet en watervogelrijke voedselgebieden buiten het Haringvliet, zoals de Kwade 
Hoek. Regelmatige voedselvluchten over het plangebied in het broedseizoen van dit 
broedpaar zijn daarom uitgesloten. 
 
In 2019 is een meerjarig onderzoeksprogramma gestart waarin o.a. het vlieggedrag in 
windparken door gezenderde zeearenden wordt onderzocht. Een eerste analyse van de 
data van acht jonge vogels heeft laten zien dat deze 22% van de tijd dat ze in de lucht zijn 
op rotorhoogte vliegen (Werkgroep Zeearend Nederland 2021). Het is echter (nog) niet 
bekend hoeveel procent van die tijd ze ook daadwerkelijk in een windpark vlogen en 
daarmee een risico op aanvaring hadden. Omdat het aantal risicovolle vliegbewegingen 
van de zeearend in de huidige situatie over het noordelijk deel van de Haringvlietdam zeer 
beperkt is en de directe omgeving van het plangebied geen betekenis heeft voor de 
zeearend, zijn effecten op deze soort als gevolg van het risico op aanvaringen met de twee 
geplande windturbines vooralsnog nihil. Dit kan in de toekomst veranderen, mocht de 
toenemende landelijke trend zich de komende jaren voortzetten en/of een broedpaar 
zeearend zich in de directe omgeving (< 6 km) van het plangebied vestigen. 
 
Bruine kiekendief 
Het Natura 2000-gebied Haringvliet is o.a. aangewezen voor bruine kiekendief als 
broedvogel. De soort broedt in het westelijk deel van het Haringvliet in lage dichtheden (1-
3 broedparen per 5*5 km2, Sovon 2018), o.a. op het Quackgors en op de Scheelhoek. 
Oudervogels foerageren in de broedtijd met name binnendijks in het agrarisch gebied. 
Gezien de geringe aantallen in de omgeving van het plangebied zullen bruine kiekendieven 
slechts sporadisch het plangebied passeren. Tijdens het onderzoek door BEC in 2018 en 
2020 is slechts één passage van een bruine kiekendief waargenomen; in juli 2018 stak een 
exemplaar het Haringvliet over op circa 100 m hoogte. 
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Slechtvalk 
Het Natura 2000-gebied Haringvliet is o.a. aangewezen voor slechtvalk als niet-broed-
vogel. Net als de zeearend jaagt de slechtvalk vooral in watervogelrijke gebieden en kent 
de soort dus een vergelijkbare verspreiding met de meeste waarnemingen op de Kwade 
Hoek, de polders ten zuiden van Ouddorp en het buitendijkse gebied rondom het eiland 
Markenje in de Grevelingen en op de Korendijkse Slikken (NDFF 2021). Gezien de geringe 
aantallen in de omgeving van het plangebied zullen slechtvalken slechts sporadisch het 
plangebied passeren. Tijdens het onderzoek door BEC in 2018 en 2020 zijn in totaal zes 
slechtvalken waargenomen, waarvan de helft op rotorhoogte vloog. 

6.15.4 Meeuwen en sterns 

Naast de meeuwen- en sternsoorten die reeds hiervoor zijn beschreven, is het Natura 
2000-gebied Haringvliet ook aangewezen voor zwartkopmeeuw en dwergstern als broed-
vogel.  
 
In 2019 broedden in totaal 806 paren zwartkopmeeuw in het Haringvliet (Lilipaly et al. 2020) 
met kolonies op de Ventjagersplaten (443 paren), Slijkplaat (279 paren) en op de Scheel-
hoekeilanden (87 paren). Anders dan de andere voornoemde meeuwensoorten, foerageert 
de zwartkopmeeuw in het broedseizoen voornamelijk in het binnendijkse agrarisch gebied, 
zodat weinig passages over de Haringvlietdam richting Voordelta zijn te verwachten. De 
NDFF bevat van afgelopen vijf jaren geen waarnemingen in of nabij het plangebied. Tijdens 
het onderzoek door BEC in 2018 en 2020 zijn in totaal 18 zwartkopmeeuwen waarge-
nomen. Hiervan vlogen tien vogels over het plangebied, de helft daarvan op rotorhoogte. 
 
De dwergstern broedt in het Haringvliet slechts in lage aantallen; in 2019 met 3 paren op 
Slijkplaat en 23 paren op de Scheelhoekeilanden (Lilipaly et al. 2020). In de Grevelingen 
is de soort talrijker, met in 2019 grotere kolonies op Markenje (135 paren) en de Slikken 
van Flakkee (93 paren). Door BEC zijn in mei en juli 2018 telkens twee exemplaren gezien 
die beneden rotorhoogte over het plangebied vlogen.  

6.15.5 Seizoenstrek 

Inleiding 
Veel vogelsoorten trekken jaarlijks van broed- naar overwinteringsgebied en vice versa. 
Deze trek vindt vooral plaats in het voor- en najaar en wordt daarom geclassificeerd als 
seizoenstrek (Lensink et al. 2002). Overdag vindt langs de Noordzeekust veel stuwing van 
vogels op seizoenstrek plaats. Stuwing wordt omschreven als de reactie van trekkende 
vogels op het onderliggende landschap waarbij ‘soortvreemde’ landschappen die in de 
hoofdtrekrichting liggen worden gemeden (Alerstam 1990). De Haringvlietdam vormt bij-
voorbeeld voor veel zangvogels een geleidend landschapselement, dat ze zo lang mogelijk 
volgen bij de oversteek van het Haringvliet en daarbij ook gebruik maken van de luwte aan 
de binnenzijde van de dam bij tegenwind (Buijs 2019). 
  
In de nacht is er minder stuwing, waarbij de trekstroom parallel aan de kustlijn enkele kilo-
meters breed is (Spaans & Van den Bergh 2001). In het voorjaar is de vogeltrek langs de 
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Zuid-Hollandse kust een stuk minder intensief en zowel overdag als ’s nachts is dan 
duidelijk minder sprake van gestuwde trek dan in het najaar. Vogels die in het voorjaar over 
Nederland naar het noord(oost)en trekken zijn minder geneigd de kustzone te volgen, maar 
vliegen in een breed front over het binnenland (Lensink et al. 2002). 
 
In het algemeen vindt seizoenstrek in het binnenland plaats op hoogten boven de 150 m, 
maar bij tegenwind en ook langs de kust kan de vlieghoogte van vogels op trek afnemen 
tot (ruim) beneden de 100 m. In een recente radarstudie op de Tweede Maasvlakte in 
najaar 2019 (Kleyheeg-Hartman & Potiek 2020a) vond een groot deel van de nachtelijke 
trek van zangvogels op rotorhoogte plaats (50 – 200 m). Ditzelfde bleek eerder ook al uit 
radarmetingen in het najaar van 2018 in de Eemshaven (Kleyheeg-Hartman & Potiek 
2020b) en uit radarmetingen in de Wieringermeer in 2008 (Krijgsveld et al. 2009). Tijdens 
goede treknachten kunnen weliswaar veel vogels op grote hoogte buiten het bereik van 
windturbines overtrekken, maar dat neemt niet weg dat zeker in het najaar een belangrijk 
deel van de trek op dit soort kustlocaties op risicohoogte passeert. Deels kan dit worden 
verklaard door aankomst van trekvogels na een lange tocht over zee waarbij vogels lager 
gaan vliegen wanneer land in zicht komt (Eemshaven) of, in het geval van de Tweede 
Maasvlakte, wegtrek vanaf land in de eerste helft van de nacht waarbij vogels nog relatief 
laag vliegen. 
 
Seizoenstrek omgeving plangebied 
Seizoenstrek wordt in Nederland overdag op tal van telposten door vrijwilligers visueel 
gemonitord. Dit geeft uiteraard alleen een beeld van de vogeltrek op lage hoogte, omdat 
kleine zangvogels boven honderd meter hoogte nauwelijks meer met het blote oog te 
detecteren zijn. In najaar 2020 is regelmatig geteld vanaf een duintop in het Voornes Duin 
en zijn in 50 uur tellen in totaal meer dan 205.000 vogels op seizoenstrek geteld. Eenzelfde 
orde van grootte is vastgesteld op een telpost gesitueerd aan de zuidwestrand van Goeree 
aan de noordzijde van de Brouwersdam. In de najaren van 2018 en 2019 zijn op deze 
telpost Springertduin bij Ouddorp 289.000 respectievelijk 257.000 vogels geteld. De bulk 
bestond in alle gevallen uit een paar soorten: spreeuw, de lijstersoorten kramsvogel 
koperwiek en zanglijster en de kleine zangvogelsoorten graspieper en vink. Al deze soorten 
zijn met vele 10.000-den tot meer dan 100.000 exemplaren waargenomen tijdens deze 
steekproefsgewijze ‘bemonstering’ van de massale seizoenstrek in de kuststrook. Voor een 
volledig overzicht van soorten en aantallen wordt verwezen naar de website 
www.trektellen.nl. 
 
Door BEC is in het najaar van 2018 en 2020 tijdens enkele uren ook steekproefsgewijs 
naar seizoenstrek over het plangebied gekeken. Ondanks het sterk anekdotische karakter 
van deze tellingen, komt ook daar het beeld naar voren van soms relatief sterke doortrek 
van voornoemde soorten over het plangebied, overigens vaak op (zeer) lage hoogten, 
waarschijnlijk omdat vooral bij tegenwind is waargenomen. Omdat hier niet stelselmatig 
onder verschillende weersomstandigheden is waargenomen en niet tijdens de vroege 
ochtenduren, waarin de trek meestal het sterkst is, zijn deze waarnemingen niet verder 
uitgewerkt.  
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7 Vleermuizen in en nabij het plangebied 

7.1 Verblijfplaatsen 

Potentieel geschikte verblijfplaatsen zoals bomen met holtes of gebouwen ontbreken in het 
plangebied. De eerste vleermuizen werden ’s avonds op 45 minuten tot een uur na 
zonsondergang waargenomen (figuur 4.2 in Halters 2021). Dit duidt erop dat de verblijf-
plaatsen van deze vleermuizen op grote afstand van het plangebied liggen. Verblijfplaatsen 
van rosse vleermuis en watervleermuis zijn bijvoorbeeld bekend van landgoed Mildenburg 
en Olaertsduin op Voorne (Mostert 2012). Ten oosten van het plangebied in het Voornes 
Duin is tijdens het veldonderzoek door BEC regelmatig een baltsende ruige dwerg-
vleermuis waargenomen. Hier is waarschijnlijk een paarplaats van de soort aanwezig (Buijs 
& Halters 2019).  

7.2 Foerageergebieden en vliegroutes 

Tijdens het onderzoek in 2018 zijn in totaal meer dan duizend waarnemingen van 
vleermuizen verzameld tijdens de vijf veldbezoeken. Het ging hierbij met name om gewone 
dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen en rosse vleermuizen. Daarnaast zijn enkele 
laatvliegers en watervleermuizen en één meervleermuis of watervleermuis (Myotis ongede-
termineerd) waargenomen. De meeste dieren foerageerden langs de oever van het 
Haringvliet en binnendijks ten oosten van het plangebied in het Voornes Duin. 
 
Er zijn geen regelmatig gebruikte vliegroutes van vleermuizen vastgesteld. Er is sprake 
van diffuse migratie van ruige dwergvleermuis. Massale migratie van ruige dwerg-
vleermuizen, zoals bijvoorbeeld bekend van de Afsluitdijk, is niet vastgesteld (Buijs & 
Halters 2019). Zo kan het totaal aantal waargenomen ruige dwergvleermuizen op de 
Haringvlietdam (264 opnames gedurende vijf bezoeken), op de Afsluitdijk tijdens de trek in 
de nazomer vrij gemakkelijk binnen een uur worden waargenomen.  

7.3 Vleermuizen op hoogte 

Vanuit één van de zes bestaande windturbines op de Haringvlietdam zijn tussen 31 mei en 
1 december 2020 in totaal bijna 10.000 opnames van vleermuizen verzameld. Dit is 
uitzonderlijk veel voor een meting binnen het rotorbereik van een windturbine. Omdat de 
opnames handmatig zijn gecontroleerd is het grote aantal niet veroorzaakt door stoorgeluid 
dat door software ten onrechte als vleermuisgeluid is toegewezen. De activiteit van 
vleermuizen neemt af met toenemende hoogte. De beperkte hoogte van de nacelle (44 m) 
vormt een belangrijke verklaring voor het grote aantal opnames.  
 
Het grootste deel van de waarnemingen had betrekking op de rosse vleermuis (n= 5.029). 
Er zijn daarnaast 2.837 waarnemingen verricht van laatvlieger, tweekleurige vleermuis of 
rosse vleermuis die niet met zekerheid gedetermineerd kon worden (verzamelnaam 
Nyctaloide spec.). In Tabel 7.1 zijn deze waarnemingen naar rato verdeeld over de drie 
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DEEL 3 EFFECTEN BEOORDEELD 
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8 Effectbepaling Natura 2000-gebieden 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt, in het kader van de Wnb (onderdeel gebiedenbescherming) en op 
basis van beschikbare kennis over gebiedsgebruik en vlieggedrag van vogels in het 
plangebied, een overzicht gegeven van het aantal aanvaringsslachtoffers in het huidige 
Windpark Haringvlietdam en bij de twee geplande windturbines. Dit wordt gedaan voor een 
selectie van vogelsoorten die kwalificeren voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De 
aantallen zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter in 
aanmerking worden genomen dat, hoewel ze gebaseerd zijn op het meest recente 
onderzoek, de nodige aannames gedaan zijn en dat ruime marges realistisch zijn rondom 
de gepresenteerde aantallen. Dat betekent dat de aantallen in absolute zin niet 100% 
nauwkeurig zijn, maar goed bruikbaar om een ordegrootte van effecten te geven. De 
aannames in de berekeningen zijn op zo’n manier gedaan dat in alle gevallen met 
zekerheid het worst case-scenario is getoetst. 
 
Visdief 
De visdief is voor Natura 2000-gebied Voordelta aangewezen als niet-broedvogel. De 
instandhoudingsdoelstelling ziet op 'behoud omvang en kwaliteit leefgebied en behoud 
populatie’ voor de broedvogels in nabijgelegen Natura 2000-gebieden en Deltawateren. In 
de toelichting op de instandhoudingsdoelstelling is gesteld dat als voorwaarde voor de 
aanleg en aanwezigheid van Tweede Maasvlakte voor de visdief compenserende maatre-
gelen in het beheerplan zijn uitgewerkt. De instandhoudingsdoelstelling voor visdief is 
opgenomen om het foerageergebied (waar compenserende maatregelen zijn genomen) in 
kwaliteit en kwantiteit te behouden. In het Beheerplan Voordelta (2015-2021) (Min. v. I&M 
2016) zijn een aantal maatregelen binnen de Natura 2000-begrenzing (instellen rust-
gebieden) opgenomen. De aanname in voorliggende analyse is dat sterfte onder visdief 
als gevolg van aanvaringsslachtoffers in het broedseizoen een (indirect) effect zou kunnen 
hebben op de kwaliteit en kwantiteit van het foerageergebied in de Voordelta. Aanvarings-
slachtoffers onder broedende visdieven (afkomstig van de broedkolonies in het Haringvliet 
en die voornamelijk foerageren in de Voordelta), zijn daarom berekend en beoordeeld in 
het kader van gebiedenbescherming. Ondanks dat de IHD’s voor de Voordelta zien op niet-
broedvogels (de Voordelta kent geen IHD’s voor broedvogels) wordt de compensatie-
opgave in richting tot visdief algemeen geïnterpreteerd te gelden voor broedvogels in de 
Delta (buiten het broedseizoen is de visdief maar beperkt aanwezig en dan vooral als 
doortrekker, in het winterhalfjaar verblijft de visdief vooral in de kustwateren van Afrika). 

8.2 Aanvaringsslachtoffers vogels 

8.2.1 Soortenselectie 

In hoofdstuk 4 is een eerste selectie gemaakt van vogelsoorten, waarvoor Natura 2000-
gebieden in de ruime omgeving van het plangebied zijn aangewezen, die in theorie een 
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relatie met het plangebied kunnen hebben (zie rood gemarkeerde soorten in Tabel 4.1 en 
4.2). Op basis van de analyse van gebiedsgebruik en vliegbewegingen van vogels in het 
plangebied in hoofdstuk 6, heeft het plangebied voor een groot aantal van deze vogel-
soorten slechts een geringe betekenis en passeren deze soorten vanuit de betrokken 
Natura 2000-gebieden het plangebied hooguit incidenteel. Hieronder wordt de selectie van 
soorten toegelicht waarvoor berekeningen van het aantal aanvaringsslachtoffers is 
gemaakt.  
 
Broedvogels 
De kwalificerende broedvogelsoorten kleine zilverreiger, lepelaar, bruine kiekendief, kluut, 
bontbekplevier, strandplevier, zwartkopmeeuw, noordse stern en dwergstern passeren het 
plangebied niet of slechts in lage aantallen (hoofdstuk 6). Dit in combinatie met de 
waargenomen (veelal lage) vlieghoogte van die exemplaren die het plangebied wel 
passeerden en het feit dat deze soorten niet of in uiterst lage aantallen als aanvarings-
slachtoffer in Nederland en NW-Europese windparken zijn vastgesteld (zie referenties in 
paragraaf 5.3.1), leidt tot de conclusie dat voor deze soorten hooguit sprake is van uiterst 
incidentele sterfte in zowel het huidige als in het toekomstige windpark (ruim minder dan 
één slachtoffer op jaarbasis in het gehele windpark). Voor deze soorten zijn daarom geen 
berekeningen van het aantal aanvaringsslachtoffers uitgevoerd. 
 
Kwalificerende broedvogelsoorten uit Natura 2000-gebieden die wel met enige regelmaat 
het plangebied op rotorhoogte passeren zijn aalscholver, grote stern en visdief. Een 
toename van de sterfte als gevolg van realisatie van de twee geplande windturbines kan 
in theorie een negatief effect hebben op de grootte van de populaties in de betrokken 
Natura 2000-gebieden. Om dit te kunnen beoordelen is voor deze drie Natura 2000-soorten 
een soortspecifieke berekening gemaakt van het aantal aanvaringsslachtoffers in het 
huidige en in het toekomstige windpark.  
 
Niet-broedvogels 
Het merendeel van de in Tabel 4.2 rood gemarkeerde kwalificerende soorten niet-broed-
vogels (reigers, lepelaars, zwanen, ganzen, eenden, roofvogels, steltlopers en sterns) 
vertonen buiten het broedseizoen geen vliegbewegingen over het plangebied of slechts in 
(zeer) lage aantallen, omdat ze geen binding hebben met de omgeving van het plangebied 
of uitsluitend buitendijks in de Voordelta of op het Haringvliet voorkomen, bijvoorbeeld 
steltlopersoorten die voornamelijk op de Kwade Hoek foerageren en overtijen (zie 
hoofdstuk 6). Voor deze soorten is in voorliggende effectbepaling geen berekening van het 
aantal aanvaringsslachtoffers uitgevoerd, omdat dit effect op basis van de verspreiding en 
het gedrag van de soort in zowel het huidige als in het toekomstige windpark nihil zal zijn 
(ruim minder dan één slachtoffer op jaarbasis in het gehele windpark). 
 
Kwalificerende niet-broedvogelsoorten uit Natura 2000-gebieden die wel met enige 
regelmaat het plangebied passeren zijn aalscholver en scholekster. Een toename van 
de sterfte als gevolg van realisatie van de twee geplande windturbines kan in theorie een 
negatief effect hebben op de grootte van de populaties in de betrokken Natura 2000-
gebieden. Om dit te kunnen beoordelen is voor deze twee Natura 2000-soorten een soort-
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specifieke berekening gemaakt van het aantal aanvaringsslachtoffers in het huidige en in 
het toekomstige windpark.  

8.2.2 Uitgangspunten en invoer in de berekeningen 

De berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers is deels gebaseerd op aannames 
omdat op sommige punten gedetailleerde en locatiespecifieke informatie van betrokken 
soorten niet voorhanden is. Deze aannames zijn altijd op zo’n manier gedaan dat in alle 
gevallen met zekerheid het worst case-scenario is getoetst. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
aantal vogels dat bij het windpark rondvliegt, het aandeel vogels dat op rotorhoogte vliegt 
en het aandeel vogels dat uitwijkt voor het windpark. De getoetste windturbineafmetingen 
staan beschreven in hoofdstuk 2. 
 
Voor aalscholver is geen aanvaringskans uit eerder onderzoek beschikbaar en kan geen 
berekening met het Flux-Collision Model worden gedaan. In voorliggende rapportage is 
daarom een berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers uitgevoerd met een ander 
rekenmodel dat veel voor offshore windparken wordt gebruikt, het zogenoemde SOSS 
Band model (Band 2012). Als input in het Band model is gebruik gemaakt van informatie 
over: 1) aantallen vliegbewegingen van aalscholver over het plangebied (flux), 2) het 
vlieggedrag en enkele biometrische gegevens van aalscholver, 3) vlieghoogte en 4) de 
afmetingen en configuratie van het geplande windpark. In bijlage IV wordt de methode 
toegelicht en zijn de aannames en inputgegevens beschreven. De resultaten worden in 
paragraaf 8.2.3 gepresenteerd. 
 
Voor de soorten scholekster, grote stern en visdief zijn de slachtofferberekeningen 
uitgevoerd met het Flux-Collision Model. Hieronder worden de aannames en uitgangs-
punten van de berekeningen beschreven, waarna de resultaten worden gepresenteerd.  
 
Aanvaringskans 
Voor scholekster wordt een aanvaringskans van 0,02% gehanteerd, zoals vastgesteld 
voor steltlopers in Windpark Oosterbierum (Winkelman 1992). Het onderzoek in de Sep-
proefwindcentrale in Oosterbierum is tot nu toe het enige onderzoek waarin aanvarings-
kansen voor steltlopers zijn bepaald. Winkelman (1992) heeft de aanvaringskans op ver-
schillende manieren berekend, uitgaande van uiteenlopende fluxen en verschillende, al 
dan niet gecorrigeerde, aantallen aanvaringsslachtoffers. De gehanteerde aanvaringskans 
van 0,02% is door Winkelman (1992) berekend op basis van het maximale werkelijke 
(oftewel gecorrigeerde) aantal aanvaringsslachtoffers. Dit is berekend op basis van de 
zekere, zeer waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers. De flux die Winkelman (1992) heeft 
gebruikt voor de berekening van deze aanvaringskans, betreft het minimale aantal 
geschatte vliegbewegingen door (of net over) het windpark in de namiddag/avond, nacht 
en ochtend. Dit betreft waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke flux, omdat de 
fluxen in het onderzoek van Winkelman (1992) veelal visueel/auditief zijn gemeten, 
waardoor mogelijk vogels zijn gemist. De belangrijkste redenen voor het hanteren van 
specifiek deze aanvaringskans zijn: 1) Omdat de aanvaringskans berekend is op basis van 
het maximale werkelijke aantal slachtoffers, waarin ook de mogelijke aanvarings-
slachtoffers zijn meegenomen, betreft de aanvaringskans met zekerheid een worst-case 
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scenario, 2) De flux waarop de aanvaringskans is gebaseerd (vliegbewegingen in de 
avond, nacht en ochtend) komt het best overeen met de manier waarop de flux over het 
algemeen in de slachtofferberekeningen voor de te beoordelen windparken wordt bepaald. 
 
Voor sterns, zoals de grote stern en visdief, zijn aanvaringskansen beschikbaar uit twee 
verschillende windparken, namelijk Windpark Slufterdam (Gyimesi et al. 2013) en 
Windpark Zeebrugge (Everaert & Stienen 2007). Voor Windpark Haringvlietdam is het 
aantal slachtoffers met het Flux-Collision Model berekend met de beschikbare aanvarings-
kansen uit beide voornoemde windparken. Het in dit rapport gepresenteerde aantal aanva-
ringsslachtoffers betreft het gemiddelde van de uitkomsten berekend met de aanvarings-
kansen uit deze twee referentiewindparken. Voor Windpark Zeebrugge zijn vier aanva-
ringskansen beschikbaar, namelijk voor de jaren 2004 en 2005 en voor de soorten visdief 
en grote stern (Tabel 8.1). De berekening met het Flux-Collision Model is voor alle vier de 
aanvaringskansen uit dit onderzoek uitgevoerd. De vier uitkomsten zijn eerst met elkaar 
gemiddeld voordat ze in het totale gemiddelde zijn opgenomen. Zodoende tellen de twee 
windparken even zwaar mee. 
 
Bepaling soortspecifieke flux 
De totale soortspecifieke flux door het huidige en het toekomstige windpark (zie Tabel 8.1) 
is bepaald aan de hand van de resultaten van het veldwerk in 2018 en 2020, waarbij per 
soort een selectie is gemaakt van de vliegbewegingen over het plangebied (zie hoofdstuk 
6). In alle gevallen is bij de berekening van de totale flux rekening gehouden met het aantal 
uur dat er op een dag vliegactiviteit van de betreffende soort zal zijn. Dit laatste verschilt 
tussen de maanden aangezien sprake is van een uitgesproken verschil in daglengte. Voor 
grote stern en visdief is gebruik gemaakt van de flux in het broedseizoen (april t/m augus-
tus). Voor scholekster is de flux gemeten in maanden april t/m november geëxtrapoleerd 
naar de wintermaanden waarin weinig (in december tot en met februari) of geen (in maart) 
veldonderzoek heeft plaatsgevonden. Voor deze extrapolatie is gebruik gemaakt van het 
landelijke seizoenspatroon van de scholekster. 
 
Uitwijking 
De scholekster, grote stern en visdief passeren het plangebied met name tijdens foerageer-
vluchten overdag. In de regel wijken vogels uit voor een windpark (bijlage II).  
 
Voor de scholekster is er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat slechts 20% 
van de berekende dagelijkse flux over het plangebied in de toekomst zal uitwijken voor de 
windturbines en om of over de turbines heen vliegt. De meeste scholeksters die zijn 
waargenomen tijdens het veldonderzoek in 2018 en 2020 kwamen in het plangebied 
foerageren tijdens hoogwater.  
 
Voor de grote stern is aangenomen dat 28% van de berekende dagelijkse flux over het 
plangebied in de toekomst zal uitwijken voor de twee windturbines, gebaseerd op de studie 
in Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ; Krijgsveld et al. 2011). Voor de visdief is 
uit de literatuur geen uitwijkingspercentage beschikbaar. Voor deze soort is daarom ook 
28% uitwijking aangehouden, gelijk aan de vergelijkbare vogelsoort grote stern in het 
windpark OWEZ.  
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10 Effecten op vogels (soortenbescherming) 

In dit hoofdstuk wordt, in het kader van de Wnb (onderdeel soortenbescherming) en op 
basis van beschikbare kennis over gebiedsgebruik en vlieggedrag van vogels in het plan-
gebied, een overzicht gegeven van het aantal aanvaringsslachtoffers in het huidige 
Windpark Haringvlietdam en bij de twee geplande windturbines. De aantallen zijn zoveel 
mogelijk gekwantificeerd. Bij deze kwantificering moet echter in aanmerking worden 
genomen dat, hoewel ze gebaseerd zijn op het meest recente onderzoek, de nodige 
aannames gedaan zijn en dat ruime marges realistisch zijn rondom de gepresenteerde 
aantallen. Dat betekent dat de aantallen in absolute zin niet 100% nauwkeurig zijn, maar 
goed bruikbaar om een ordegrootte van effecten te geven. De aannames in de bereke-
ningen zijn op zo’n manier gedaan dat in alle gevallen met zekerheid het worst case-
scenario is getoetst. 

10.1 Globaal overzicht van het aantal aanvaringsslachtoffers 

Op basis van resultaten van slachtofferonderzoeken in bestaande windparken (zie 
hoofdstuk 5) is voor de bestaande zes en twee geplande windturbines op de Haring-
vlietdam een inschatting te maken van de totale jaarlijkse vogelsterfte als gevolg van 
aanvaringen met de windturbines. Gemiddeld vallen in Nederland en België in een 
windpark ongeveer 20 vogelslachtoffers per turbine per jaar. Afhankelijk van onder andere 
het aanbod aan vogels en de intensiteit van vliegbewegingen in de omgeving van het 
windpark, de configuratie van het windpark en de afmetingen van de windturbines, varieert 
dit aantal van minimaal een enkel tot maximaal enkele tientallen slachtoffers per turbine 
per jaar. 
 
Het rotoroppervlak van de twee geplande windturbines is ruim anderhalf tot ruim tweemaal 
groter dan de grootste turbines waarvan in Nederland en België tot nu toe resultaten van 
slachtofferonderzoek beschikbaar zijn. Een duidelijk verband tussen het aanvaringsrisico 
en turbinekarakteristieken ontbreekt. Het aantal slachtoffers wordt vooral bepaald door 
factoren in de omgeving van de windturbine (Hötker et al. 2006, Everaert 2014, Grünkorn 
et al. 2016). Bij de nu geplande turbines is onder de rotorbladen minimaal 35 meter ruimte, 
afhankelijk van de gekozen afmetingen (zie Tabel 2.1). Daardoor zal een aanzienlijk deel 
van lokale vliegbewegingen onder het rotorvlak plaatsvinden en dus buiten de ‘risicozone’. 
Daarnaast is de ruimte tussen grotere turbines ook groter (ca. 670 m), waardoor vogels 
makkelijker tussen de turbines door kunnen vliegen dan eertijds tussen de kleinere turbines 
van bijvoorbeeld 0,5 MW en zodoende een passage van het rotorvlak kunnen vermijden.  
 
Op basis van deskundigenoordeel wordt echter voor zowel de huidige zes als de twee 
toekomstige windturbines op de Haringvlietdam een vergelijkbaar aantal slachtoffers per 
windturbine per jaar voorspeld als gemiddeld bij voornoemde slachtofferonderzoeken in 
referentieparken is gevonden. Net als de meeste windparken die als referentie dienen, 
staan de windturbines op de Haringvlietdam in een vogelrijk kustgebied met relatief veel 
lokale vliegbewegingen en ook sterke seizoenstrek (zie hoofdstuk 6). Het is daarom 
waarschijnlijk dat het aantal slachtoffers bij de windturbines op de Haringvlietdam in 
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ordegrootte 20 slachtoffers per windturbine per jaar bedragen (deskundigenoordeel).  Voor 
het huidige windpark bedraagt de jaarlijkse voorspelde sterfte 120 vogels en voor beide 
geplande windturbines samen bedraagt de jaarlijkse voorspelde sterfte 40 vogels.  
 
Bovenstaande schatting van ordegrootte aantal aanvaringsslachtoffers voorziet niet in een 
verdeling van het aantal slachtoffers over verschillende soortgroepen. Wel kan op basis 
van de aanwezigheid van soorten in het plangebied, het gebiedsgebruik door deze soorten 
en beschikbare kennis over aanvaringskansen van verschillende soortgroepen, een in-
schatting gemaakt worden van de soorten die naar verwachting relatief vaak of juist minder 
vaak slachtoffer zullen worden van een aanvaring met windturbines in het plangebied. 
 
Tijdens eerder slachtofferonderzoek in vergelijkbare habitats in Nederland zijn vooral 
eenden, meeuwen en zangvogels als aanvaringsslachtoffer gevonden (o.a. Krijgsveld & 
Beuker 2009, Krijgsveld et al. 2009, Beuker & Lensink 2010, Brenninkmeijer & van der 
Weyde 2011, Verbeek et al. 2012, Klop & Brenninkmeijer 2014). Op basis van deze 
onderzoeken, recent slachtofferonderzoek in Windpark Noordoostpolder (Klop 2021) en de 
kennis over de vogelsoorten in en nabij het plangebied, is het te verwachten dat bij de 
windturbines op de Haringvlietdam vooral aalscholver, meeuwen, sterns en zangvogels 
slachtoffer zullen worden van een aanvaring met de windturbines. Aalscholver, meeuwen 
en sterns vooral in het broedseizoen en zangvogels tijdens seizoenstrek in voor- en najaar. 
Hieronder worden per soortgroep de risico’s beschreven. 

10.2 Aanvaringsslachtoffers onder lokale vogels 

10.2.1 Soortenselectie 

 
Voor de aalscholver, scholekster, grote stern en visdief is de slachtofferberekening 
reeds in hoofdstuk 8 beschreven. Voor grote stern en visdief ging het hierbij om slachtoffers 
in het broedseizoen (april t/m augustus) uit broedkolonies in nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. Buiten het broedseizoen zijn met name in september nog belangrijke aantallen 
passages van beide soorten over het plangebied waargenomen. In dit hoofdstuk wordt 
daarom in het kader van de Wnb (onderdeel soortenbescherming) voor grote stern en 
visdief ook het aantal slachtoffers buiten het broedseizoen berekend. Voor uitgangspunten 
voor beide soorten in de berekeningen zie hoofdstuk 8.  
 
Andere lokale vogelsoorten die relatief veel in de omgeving van de bestaande en 
toekomstige windturbines op de Haringvlietdam rondvliegen zijn (zie hoofdstuk 6): kleine 
mantelmeeuw, zilvermeeuw en kokmeeuw in het broedseizoen (april t/m augustus) en 
grote mantelmeeuw, zilvermeeuw en kokmeeuw buiten het broedseizoen (september 
t/m maart). Voor deze soorten is per relevant seizoen een slachtofferberekening met het 
Flux-Collision Model gemaakt. De uitgangspunten voor deze berekening worden in de 
volgende paragraaf toegelicht.  
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Alle andere lokale vogelsoorten (o.a. ganzen, eenden, roofvogels en steltlopers) 
vertonen geen of weinig vliegbewegingen over het plangebied, omdat ze geen binding 
hebben met de directe omgeving van het plangebied of uitsluitend buitendijks in de 
Voordelta of op het Haringvliet voorkomen, bijvoorbeeld steltlopersoorten die voornamelijk 
op de Kwade Hoek foerageren en daar overtijen (zie hoofdstuk 6). Voor deze soorten is in 
voorliggende effectbepaling geen berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers 
uitgevoerd, omdat dit effect op basis van de verspreiding en het vlieggedrag van de soort 
in zowel het huidige als in het toekomstige windpark op jaarbasis nihil zal zijn (ruim minder 
dan één slachtoffer op jaarbasis in het gehele windpark). In bijlage V wordt een opsomming 
gegeven van de lokale vogelsoorten waarvoor (incidentele) slachtoffers gedurende de 
gehele exploitatiefase van het windpark voorzienbaar zijn. 

10.2.2 Uitgangspunten en invoer in de berekeningen 

De berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers met het Flux-Collision Model is deels 
gebaseerd op aannames, omdat op sommige punten gedetailleerde en locatiespecifieke 
informatie van betrokken soorten niet voorhanden is. Deze aannames zijn altijd op zo’n 
manier gedaan dat in alle gevallen met zekerheid het worst case-scenario is getoetst. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het aantal vogels dat bij het windpark rondvliegt, het aandeel vogels 
dat op rotorhoogte vliegt en het aandeel vogels dat uitwijkt voor het windpark. De getoetste 
windturbineafmetingen staan beschreven in hoofdstuk 2. 
 
Aanvaringskans 
Voor de kleine mantelmeeuw zijn soortspecifieke aanvaringskansen beschikbaar uit 
Windpark Slufterdam en Windpark Distridam (Gyimesi et al. 2013). Beide aanvarings-
kansen zijn gebruikt voor de berekening van het aantal aanvaringsslachtoffers van de 
kleine mantelmeeuw in de scenario’s voor windturbines op de Haringvlietdam (Tabel 10.1). 
Naast deze twee soortspecifieke aanvaringskansen is ook gebruik gemaakt van de gene-
rieke aanvaringskans die in Windpark Sabinapolder voor meeuwen is bepaald (Verbeek et 
al. 2012). Het in dit rapport gepresenteerde aantal aanvaringsslachtoffers betreft het 
gemiddelde van de drie uitkomsten berekend met de aanvaringskansen uit deze drie 
referentiewindparken. De afzonderlijke windparken tellen even zwaar mee in de bereke-
ning van het gemiddelde. 
 
Voor de zilvermeeuw is de soortspecifieke aanvaringskans gebruikt vastgesteld tijdens 
onderzoek in Windpark Slufterdam (Gyimesi et al. 2013). Naast deze soortspecifieke 
aanvaringskans uit Windpark Slufterdam is ook gebruik gemaakt van de generieke 
aanvaringskans die in Windpark Sabinapolder voor meeuwen is bepaald (Verbeek et al. 
2012) en van de aanvaringskansen die in de Belgische windparken Kleine Pathoekeweg 
en Boudewijnkanaal voor grote meeuwen zijn bepaald (Everaert 2008). Het in dit rapport 
gepresenteerde aantal aanvaringsslachtoffers betreft het gemiddelde van de vier 
uitkomsten berekend met de aanvaringskansen uit voornoemde vier geselecteerde 
referentiewindparken (Tabel 10.1). De afzonderlijke windparken tellen even zwaar mee in 
de berekening van het gemiddelde. Voor de grote mantelmeeuw is dezelfde aanvarings-
kans gehanteerd (qua grootte, vlieggedrag en seizoenspatroon sluit deze soort beter aan 
op zilvermeeuw dan op kleine mantelmeeuw). 
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augustus. Voor de flux buiten het broedseizoen is gebruik gemaakt van de flux in de 
maanden september tot en met maart, waarbij is gecorrigeerd (middels extrapolatie) voor 
de maanden waarin weinig (in december tot en met februari) of geen (in maart) veld-
onderzoek heeft plaatsgevonden. Voor deze extrapolatie is gebruik gemaakt van het 
landelijke seizoenspatroon van de betrokken soorten. 
 
Uitwijking 
Voor alle meeuwensoorten is een geringe uitwijking aangehouden; zowel in windparken 
op zee (Krijgsveld et al. 2011) als in windparken op de Eerste Maasvlakte (Gyimesi et al. 
2013) vertoonden grote en kleine meeuwen nauwelijks uitwijking en vlogen ze veelal door 
het windpark heen. In voorliggende rapportage is de 18% overgenomen die empirisch door 
Krijgsveld et al. (2011) voor meeuwen in een uitgebreide meerjarige studie naar het effect 
van de windturbines op zee op (o.a.) vogels is vastgesteld (Tabel 10.1).  
 
Aandeel vogels op rotorhoogte 
In een berekening met het Flux-Collision Model wordt gecorrigeerd voor een mogelijk 
verschil in het aandeel van de flux op rotorhoogte tussen het referentiewindpark en het te 
toetsen windpark (Kleyheeg-Hartman et al. 2018). Voor alle soorten is het aandeel vogels 
op rotorhoogte afgeleid van metingen aan vlieghoogtes gedurende de veldonderzoeken 
door BEC (zie hoofdstuk 6). Per beschouwde windturbineafmeting (twee scenario’s nieuwe 
turbines en bestaand windpark) is berekend welk aandeel van deze in het veld gemeten 
vlieghoogtes voor deze soorten in het plangebied op rotorhoogte plaats zou vinden (Tabel 
10.1). 

10.2.3 Resultaten 

In Tabel 10.2 zijn voor de hiervoor genoemde lokale soorten broedvogels en niet-
broedvogels de berekende aantallen slachtoffers per jaar bij de bestaande zes 
windturbines en de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam weergegeven. Dit is 
aanvullend op de slachtofferberekeningen die in hoofdstuk 8 (Tabel 8.2) zijn gepresen-
teerd.  
 
Voor de zilvermeeuw en kokmeeuw, die jaarrond in relatief grote aantallen over de 
planlocaties vliegen (zie hoofdstuk 6), wordt (afgerond) in het worst case-scenario bij beide 
turbines samen voor iedere soort twee respectievelijk vijf slachtoffers per jaar berekend 
(Tabel 10.2). Voor de kokmeeuw ligt dit aantal buiten het broedseizoen duidelijk lager, 
omdat deze soort dan ook minder talrijk over het plangebied vliegt. In scenario 2 met een 
kleiner rotoroppervlak op grotere hoogte zijn de berekende aantallen slachtoffers voor 
beide soorten de helft of meer lager dan in het worst case-scenario. 
 
Voor de kleine mantelmeeuw (broedvogel) en niet-broedvogels grote mantelmeeuw, 
grote stern en visdief worden in de nieuwe situatie in beide scenario’s hooguit incidenteel 
slachtoffers voorzien (ruim minder dan één slachtoffer per jaar bij beide geplande turbines 
samen) (Tabel 10.2). In alle gevallen is de sterfte in het toekomstige windpark (veel) kleiner 
dan in het huidige windpark. De berekende sterfte wordt in hoofdstuk 11 beoordeeld in het 
licht van de staat van instandhouding van de betrokken regionale of landelijke populaties.  
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11 Effectbeoordeling vogels soortenbescherming 

In Hoofdstuk 3 van de Wnb is de bescherming van soorten geregeld. De in Nederland (in 
het wild) voorkomende vogelsoorten vallen allemaal onder het ‘beschermingsregime 
soorten Vogelrichtlijn’. Hiervoor geldt o.a. de verbodsbepaling die in Artikel 3.1 lid 1 is 
vastgelegd: 

“Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.” 
 

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre als gevolg van het gebruik van de twee 
geplande windturbines op de Haringvlietdam de verbodsbepaling in relatie tot het doden 
en/of verwonden van vogels overtreden wordt. Wanneer dit het geval is kan een Wnb-
ontheffing voor het gebruik van de twee windturbines nodig zijn. Ter onderbouwing van een 
Wnb-ontheffingsaanvraag dient dan beoordeeld te worden in hoeverre de overtreding kan 
leiden tot een effect op de Staat van Instandhouding (hierna: SvI) van de betrokken 
populatie(s). Wanneer een effect op de GSI niet met zekerheid uitgesloten kan worden, 
dienen mitigerende of compenserende maatregelen genomen te worden om een Wnb-
ontheffing te kunnen verkrijgen.  

11.1 Beoordeling van sterfte door aanvaringen in gebruiksfase 

Sterfte van vogels als gevolg van aanvaringen met windturbines wordt gezien als het 
opzettelijk doden van vogels en dus als een overtreding van de verbodsbepaling genoemd 
in Artikel 3.1 lid 1 van de Wnb (zie hiervoor). Omdat in ieder windpark (hoe klein ook) 
sprake is van aanvaringsslachtoffers onder vogels dient voor ieder nieuw te bouwen wind-
park ontheffing aangevraagd te worden voor het overtreden van deze verbodsbepaling.  
 
Voor de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam wordt naast sterfte onder 
vogelsoorten met IHD’s in Natura 2000-gebieden (aalscholver, scholekster, grote stern en 
visdief, zie hoofdstuk 8), onder lokale vogels ook meer dan incidentele sterfte voorzien 
onder een aantal meeuwensoorten (zie hoofdstuk 10 en bijlage V). Tenslotte worden onder 
vogelsoorten die in zeer grote aantallen passeren tijdens de seizoenstrek (o.a. lijsters, 
roodborst en spreeuw) gedurende de looptijd van beide windturbines per soort enkele 
slachtoffers voorzien (zie bijlage V). Voor schaarse soorten, die in kleine aantallen het 
plangebied op trek passeren, zoals ransuil of kwartel, gaat het om uiterste incidenten. 
Zodoende zijn voor deze laatstgenoemde soorten op voorhand geen effecten op populatie-
niveau te verwachten. 
 
De landelijke populaties van alle voornoemde vogelsoorten bestaan uit duizenden tot 
honderdduizenden individuen of meer, waardoor de SvI niet snel in het geding kan komen. 
Voor alle betrokken soorten gaat het deze studie om minder dan 1% van de jaarlijkse 
natuurlijke sterfte van de relevantie populatie. Dit is voor alle soorten nader uitgewerkt in 
bijlage V. Dit betekent dat voor alle soorten geldt dat de additionele sterfte veroorzaakt door 
de twee windturbines gezien kan worden als een kleine hoeveelheid die niet zal leiden tot 
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een negatief effect op de SvI van de desbetreffende populatie. De beschouwde windtur-
bineafmetingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect. 
 
Saldering 
De zes bestaande windturbines veroorzaken naar schatting ongeveer 120 vogel-
slachtoffers per jaar (alle soorten samen). Dit is ruim meer dan het aantal van 40 
slachtoffers per jaar voor de twee toekomstige windturbines. Het verwijderen van de zes 
oude windturbines vormt onderdeel van het initiatief en er is geen sprake is van een 
dubbeldraaiperiode. Per soort is dus per saldo met zekerheid geen sprake van een 
toename van sterfte als gevolg van het initiatief, maar is in de meeste gevallen juist sprake 
van een duidelijke afname van de sterfte. Effecten op de SvI van vogelpopulaties zijn 
daarom met zekerheid uit te sluiten. 
 
Sterfte in breder perspectief/cumulatie 
Zoals in voorgaande paragraaf is weergegeven, zorgt het initiatief - waarin het verwijderen 
van zes oude windturbines is opgenomen - voor een vermindering van het totaal aantal 
vogelslachtoffers. Het is daarom niet zinvol om in breder perspectief naar de sterfte te 
kijken om te bepalen hoe de sterfte van vogels bij de twee nieuwe windturbines in samen-
hang met geplande windparken in de omgeving zich verhouden tot de 1%-mortaliteitsnorm. 
Het is namelijk uit te sluiten dat de geplande windturbines na saldering een bijdrage leveren 
aan een (negatief) cumulatief effect. 
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12 Effecten op vleermuizen  

De volgende effecten op vleermuizen kunnen in theorie optreden: 
- Aantasting van verblijfplaatsen in gebouwen of bomen in de aanlegfase (inclusief 

doorsnijding van vliegroutes en vernietiging essentieel foerageergebied); 
- Verstoring van verblijfplaatsen in de aanlegfase; 
- Sterfte in de gebruiksfase.  

 
In een separate natuurtoets wordt door idverde Advies nader beschreven of sprake is van 
effecten op vleermuizen tijdens de bouw van het windpark, zoals hiervoor genoemde 
verstoring van verblijfplaatsen, en worden deze effecten beoordeeld. Voorliggend hoofd-
stuk beperkt zich tot sterfte in de gebruiksfase.  

12.1 Sterfte door aanvaringen 

12.1.1 Risicosoorten 

De aanwezigheid van windturbines op plaatsen waar vleermuizen aanwezig zijn kan leiden 
tot het doden van vleermuizen als gevolg van aanvaringen met de rotorbladen. Niet alle 
vleermuissoorten lopen hierbij evenveel risico. Van gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis en laatvlieger is het voorkomen 
van aanvaringsslachtoffers in windparken bekend (Limpens et al. 2013, UNEP/EURO-
BATS IWG 2019). Omdat deze soorten in het plangebied zijn waargenomen, is het 
optreden van aanvaringsslachtoffers bij de geplande windturbines niet op voorhand uit te 
sluiten.  
 
De twee geplande windturbines op de Haringvlietdam komen op korte afstand te staan van 
de oever van het Haringvliet. Voor dergelijke locaties in de kustzone van Nederland geldt 
een verhoogd risico op vleermuisslachtoffers. Migrerende vleermuizen komen met name 
in de kustzone van Nederland voor en volgen daarbij oevers van grote wateren, dijken en 
dammen. De aantallen geregistreerde vleermuizen in 2020 bevestigen dit beeld ten dele. 
Er is sprake van een zeer hoge vleermuisactiviteit (op hoogte), maar het zwaartepunt 
hiervan ligt niet in de migratieperiode maar vooral in de maanden daarvoor. Er zijn weinig 
slachtofferonderzoeken uitgevoerd op vergelijkbare locaties. In Windpark Sabinapolder 
naast het Krammer-Volkerak zijn iets meer dan 10 slachtoffers per turbine per jaar aange-
troffen (Boonman et al. 2011). In Windpark Noordoostpolder, met grote moderne wind-
turbines in en direct naast het IJsselmeer, zijn in de periode 2015 - 2020 jaarlijks 4 - 7 
slachtoffers per turbine per jaar gevonden (Klop 2021). Een worst case schatting van het 
aantal slachtoffers voor de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam is 15 slacht-
offers per turbine per jaar, gebaseerd op de grote hoeveelheid vleermuisactiviteit. De 
veronderstelling hierbij is dat (op basis van Buijs & Halters 2019 en Halters 2021) wel 
migratie van vleermuizen plaatsvindt, maar niet in grote mate zoals langs de dijken van de 
Noordoostpolder of bijvoorbeeld langs de Afsluitdijk. Voor de twee geplande windturbines 
wordt uitgegaan van maximaal 30 slachtoffers per jaar.  
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voorkomt. Daarnaast zal de draaisnelheid van de toekomstige turbines lager zijn, hetgeen 
de kans op slachtoffers verlaagd. De verwachting is daarom (en op basis van 
eerdergenoemde aannames) dat het aantal slachtoffers wellicht iets hoger zal zijn dan in 
Windpark Sabinapolder maar niet veel hoger. Dit wordt ondersteund door Hötker et al. 
(2006), die slechts een zeer zwak effect van repowering op het aantal vleermuisslachtoffers 
vond, alsook de resultaten van recent meerjarig slachtofferonderzoek in Windpark 
Noordoostpolder (Klop 2021), waar onder moderne grote windturbines na correctie voor 
vindkans en predatie 4 - 7 slachtoffers per turbine per jaar werden gevonden. 
 
De zes bestaande windturbines op de Haringvlietdam zijn iets kleiner dan de windturbines 
van Windpark Sabinapolder (rotordiameter 44 m tegenover 52 m in Sabinapolder) terwijl 
de rotor van beide typen volledig de luchtlaag bestrijkt waar vleermuisactiviteit het meest 
plaatsvindt. Vanwege dit iets kleinere rotoroppervlak is het deskundigenoordeel dat het 
aantal slachtoffers onder vleermuizen bij de bestaande zes windturbines per turbine iets 
kleiner zal zijn dan in Windpark Sabinapolder. Uitgaande van ongeveer acht slachtoffers 
per windturbine per jaar, worden ongeveer 50 vleermuizen (alle soorten samen) jaarlijks 
slachtoffer bij de zes bestaande windturbines. 
 
 



 

Beoorde ng effecten op voge s en v eermu zen W ndpark Har ngv etdam 88 

13 Effectbeoordeling vleermuizen 

In Hoofdstuk 3 van de Wnb is de bescherming van soorten geregeld. De in Nederland (in 
het wild) voorkomende vleermuissoorten vallen allemaal onder het ‘beschermingsregime 
soorten Habitatrichtlijn’ dat is beschreven in § 3.2 van de Wnb. Hiervoor geldt o.a. de 
verbodsbepaling die in Artikel 3.5 lid 1 is vastgelegd: 

“Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het 
Verdrag van Bonn, met uitzondering van de soorten, bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.” 
 

In dit hoofdstuk wordt beoordeeld in hoeverre als gevolg van het gebruik van de twee 
geplande windturbines op de Haringvlietdam bovenstaande verbodsbepaling in relatie tot 
vleermuizen overtreden wordt. Wanneer dit het geval is kan een Wnb-ontheffing voor het 
gebruik van de twee windturbines nodig zijn. Ter onderbouwing van een Wnb-ontheffings-
aanvraag dient dan beoordeeld te worden in hoeverre de overtreding kan leiden tot een 
effect op de Staat van Instandhouding (SvI) van de betrokken populatie(s). Wanneer een 
effect op de SvI niet met zekerheid uitgesloten kan worden, dienen mitigerende of compen-
serende maatregelen genomen te worden om een Wnb-ontheffing te kunnen verkrijgen.  

13.1 Beoordeling van sterfte door aanvaringen in gebruiksfase 

Effecten op vleermuizen beperken zich tot aanvaringsslachtoffers in de gebruiksfase (zie 
hoofdstuk 12). 
 
Sterfte zonder saldering 
De geplande windturbines leiden in gebruiksfase tot een verwachte sterfte van maximaal 
30 vleermuizen per jaar in het gehele windpark. Het gaat om circa 20 rosse vleermuizen, 
zeven gewone dwergvleermuizen en drie ruige dwergvleermuizen. Het effect van sterfte 
van tweekleurige vleermuis en laatvlieger is in deze paragraaf niet meegenomen omdat dit 
niet jaarlijks optreedt maar slechts incidenteel binnen de gehele exploitatieperiode. 
 
Gewone dwergvleermuis 
Tabel 13.1 laat zien dat de additionele maximale sterfte van zeven exemplaren per jaar 
voor beide geplande windturbines op de Haringvlietdam onder de 1%-mortaliteitsnorm 
blijft. Een effect van het windpark op de SvI van de lokale populatie van de gewone 
dwergvleermuis is uitgesloten. Effecten op regionale en landelijke populatie zijn daarmee 
ook uitgesloten. 
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Tabel 13.1  Beoordeling van de bijdrage van extra sterfte van het Windpark Haringvlietdam aan 
de totale sterfte van de gewone dwergvleermuis in een catchment area met straal 
van 30 km en een gemiddelde dichtheid van 12 vleermuizen / km2 (zie bijlage III). 
Bij de berekening van de catchment area zijn grote oppervlaktewateren 
(Haringvliet  Noordzee) binnen de straal van 30 km buiten beschouwing gelaten.  

Catchment area (km2)  961 

Aanta  gewone dwergv eermu zen 11.537 

Jaar jkse sterfte 20% 2.307 

1% morta te tsnorm 23 

Max ma e sterfte n w ndpark 7 

 
Ruige dwergvleermuis 
Tabel 13.2 laat zien dat de additionele maximale sterfte van vier exemplaren per jaar voor 
beide geplande windturbines op de Haringvlietdam onder de 1%-mortaliteitsnorm blijft. Een 
effect van het windpark op de SvI van de lokale populatie van de ruige dwergvleermuis is 
uitgesloten. Effecten op regionale en landelijke populatie zijn daarmee ook uitgesloten. 
 
Tabel 13.2 Beoordeling van de bijdrage van extra sterfte van het Windpark Haringvlietdam aan 

de totale sterfte van de ruige dwergvleermuis in een catchment area met straal van 
30 km en een gemiddelde dichtheid van drie vleermuizen / km2 (zie bijlage III). Bij 
de berekening van de catchment area zijn grote oppervlaktewateren (Haringvliet  
Noordzee) binnen de straal van 30 km buiten beschouwing gelaten. 

Catchment area (km2)  961 

Aanta  ru ge dwergv eermu zen  2.884 

Jaar jkse sterfte 33% 952 

1% morta te tsnorm 10 

Max ma e sterfte n w ndpark 3 

 
Rosse vleermuis 
Tabel 13.3 laat zien dat de additionele maximale sterfte van 20 exemplaren per jaar voor 
beide geplande windturbines op de Haringvlietdam ver boven de 1%-mortaliteitsnorm ligt. 
Niet alle slachtoffers kunnen worden toegeschreven aan de lokale populatie. Volgens 
Lehnert et al. (2014) is 28% van de slachtoffers afkomstig uit Oost-Europa. Dit percentage 
zal voor de Haringvlietdam niet hoger zijn, omdat het zwaartepunt van de activiteit niet 
gedurende de migratieperiode plaatsvond. Wanneer we hiermee rekening houden dan is 
de sterfte (n= 14) die is toe te schrijven aan de lokale populatie nog altijd ver boven de 1% 
norm. Een effect van het windpark op de SvI van de lokale populatie van de rosse vleermuis 
is daarom niet op voorhand uit te sluiten.  
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Tabel 13.3 Beoordeling van de bijdrage van extra sterfte van het Windpark Haringvlietdam aan 
de totale sterfte van de rosse vleermuis in een catchment area met straal van 30 
km en een gemiddelde dichtheid van 0 12 vleermuizen / km2 (zie bijlage III). Bij de 
berekening van de catchment area zijn grote oppervlaktewateren (Haringvliet  
Noordzee) binnen de straal van 30 km buiten beschouwing gelaten. 

Catchment area (km2)  961 

Aanta  rosse v eermu zen  115 

Jaar jkse sterfte 44% 51 

1% morta te tsnorm 1 

Max ma e sterfte n w ndpark 20 

 
Sterfte met saldering 
De zes bestaande windturbines veroorzaken naar verwachting ongeveer 50 vleermuis-
slachtoffers per jaar. Dit is meer dan het maximale aantal slachtoffers voor de twee toe-
komstige windturbines (n= 30). Aangezien het verwijderen van de zes oude windturbines 
onderdeel vormt van het initiatief en geen sprake is van een dubbeldraaiperiode, zijn 
effecten op vleermuispopulaties uit te sluiten. 
 
Sterfte in breder perspectief/cumulatie 
Zoals in voorgaande paragraaf is weergegeven, zorgt het initiatief - waarin het verwijderen 
van zes oude windturbines is opgenomen - voor een vermindering van het totaal aantal 
vleermuisslachtoffers. Het is daarom niet zinvol om in breder perspectief naar de sterfte te 
kijken om te bepalen hoe de sterfte van vleermuizen van het geplande windpark in samen-
hang met geplande windparken in de omgeving zich verhouden tot de 1%-mortaliteitsnorm. 
Het is namelijk uit te sluiten dat het geplande windpark een bijdrage kan leveren aan een 
(negatief) cumulatief effect. 

13.2 Stilstandvoorziening 

Als men het wenselijk acht het aantal vleermuisslachtoffers te reduceren dan vormen de 
resultaten van Buijs (2021) daarvoor de beste aanknopingspunten. Vleermuisactiviteit op 
de Haringvlietdam is op hoogte aanwezig: 

- Tussen zonsondergang en zonsopkomst; 
- Tussen 1 mei en 1 oktober; 
- Bij temperaturen boven de 10 graden Celsius; 
- Bij windsnelheden beneden de 6 m/s. 

 
Alleen als al deze omstandigheden zich voordoen dient de draaisnelheid van de rotor 
beperkt te worden tot maximaal 1 rpm. Met een dergelijke stilstandsvoorziening zijn de 
aantallen slachtoffers met circa 80% te reduceren (zie bijlage III).  
 
Wanneer de windturbines gebouwd zijn, kunnen metingen van de vleermuisactiviteit 
uitgevoerd worden in het rotorbereik. Aan de hand van die akoestische metingen kan de 
stilstandvoorziening verder verbeterd worden.  
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13.3 Slotoverweging 

Het (opzettelijk) doden van vleermuizen is verboden, met inbegrip van voorwaardelijke 
opzet. Het per ongeluk doden van vleermuizen (bijvoorbeeld door windturbines) wordt 
beschouwd als een overtreding waarvoor ontheffing vereist is. Bij het hanteren van deze 
maat kan in onderhavige studie sprake zijn van overtreding van Wnb ten aanzien van de 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis waarvoor een ont-
heffing nodig is. Hierbij is uitgesloten dat de SvI van de lokale populaties in het geding komt 
wanneer het verwijderen van de zes bestaande windturbines wordt meegerekend 
(saldering).  
 
Zonder saldering is de maximale sterfte bij de rosse vleermuis (lokale populatie) 
aanmerkelijk hoger dan de 1%-mortaliteitsnorm. De sterfte zou met ongeveer 93% 
verlaagd moeten worden om onder de norm te komen. Een stilstandvoorziening zou een 
groot deel van het actieve seizoen tot relatief hoge windsnelheid operationeel moeten zijn 
om zo’n hoog percentage te kunnen realiseren. De soort kwam overigens vroeger niet voor 
op Voorne en heeft zich tenminste tien jaar geleden gevestigd (Mostert 2012). Er heeft zich 
dus een populatie ontwikkeld ondanks de aanwezigheid van tal van windturbines binnen 
de actieradius van de soort op de Maasvlakte, in het Rotterdamse havengebied en de 
bestaande windturbines op de Haringvlietdam. 
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14 Conclusies 

14.1 Natura 2000-gebieden (Wnb Hoofdstuk 2) 

(Significant) negatieve effecten als gevolg van sterfte door aanvaringen op het behalen van 
de instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) van alle broedvogel- en niet-broedvogelsoorten 
van Natura 2000-gebieden in de omgeving zijn uitgesloten (zie hoofdstuk 9). De be-
schouwde windturbineafmetingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect.  

14.2 Beschermde soorten (Wnb Hoofdstuk 3) 

14.2.1 Sterfte van vogels 

Het gebruik van de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam kan leiden tot een 
voorzienbare sterfte van 15 lokale vogelsoorten die binding hebben met het plangebied en 
123 vogelsoorten op seizoenstrek (zie bijlage V). In totaal gaat het naar schatting op 
jaarbasis om maximaal 40 aanvaringsslachtoffers bij beide windturbines samen (ter 
vergelijking; bij de zes bestaande windturbines op de Haringvlietdam gaat het op jaarbasis 
naar schatting om 120 slachtoffers). De beschouwde windturbineafmetingen zijn niet 
onderscheidend voor dit aspect.  
 
In bijlage V is een overzicht gegeven van de lijst van de betrokken vogelsoorten waarvoor 
sterfte bij beide windturbines gedurende de looptijd voorzienbaar is en wordt beschreven 
hoe deze lijst tot stand is gekomen. In bijlage V wordt tevens onderbouwd dat de 
voorzienbare sterfte voor geen van de betrokken soorten een effect kan hebben op de staat 
van instandhouding, temeer omdat het effect van het verwijderen van de zes bestaande 
windturbines ruimschoots compenseert voor het effect van de twee nieuwe turbines 
(saldering) en geen sprake is van een dubbeldraaiperiode.  

14.2.2 Sterfte van vleermuizen 

De zes bestaande windturbines veroorzaken jaarlijks ongeveer 50 vleermuisslachtoffers. 
De geplande twee nieuwe windturbines leiden in de gebruiksfase tot een lagere verwachte 
sterfte van maximaal 30 vleermuizen per jaar bij beide turbines samen. Het gaat op 
jaarbasis om ongeveer 20 rosse vleermuizen, acht gewone dwergvleermuizen en drie ruige 
dwergvleermuizen en incidenteel om tweekleurige vleermuis en laatvlieger (hooguit enkele 
exemplaren per soort gedurende de looptijd van het windpark). De beschouwde wind-
turbineafmetingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect. Het is uitgesloten dat de staat 
van instandhouding van de lokale populaties in het geding komt, omdat het effect van het 
verwijderen van de zes bestaande windturbines ruimschoots compenseert voor het effect 
van de twee nieuwe turbines (saldering) en geen sprake is van een dubbeldraaiperiode.  
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Bijlage II Windturbines en vogels 

Onderzoek naar effecten van windturbines op vogels heeft drie verschillende typen effecten 
laten zien, namelijk aanvaringen van vliegende vogels, habitatverlies of verstoring van 
broedende, foeragerende of rustende vogels en barrièrewerking voor vliegende vogels.  
 
Aanvaringen 
Vogels kunnen door aanvaringen met de rotorbladen en mast of door lucht-wervelingen in 
het zog achter de windturbine gewond raken of sterven. Het aantal aanvaringen is 
afhankelijk van de intensiteit van vliegbewegingen en het aanvaringsrisico.  
 
Vliegintensiteit 
Het aantal slachtoffers wordt in belangrijke mate bepaald door de vliegintensiteit van vogels 
op rotorhoogte (Desholm et al. 2006). Variatie in deze vliegintensiteit wordt veroorzaakt 
door het aantal vogels dat in het gebied voorkomt of doorkruist, de soortensamenstelling 
van deze vogels, hun vlieggedrag en vlieghoogte en mate van uitwijking (Hötker et al. 2006; 
Gove et al. 2013; Grünkorn et al. 2016). Het aantal slachtoffers varieert daarmee sterk per 
locatie. Zo vallen in en nabij vogelrijke gebieden, zoals wetlands en nabij broedkolonies, 
significant meer slachtoffers dan in en nabij minder vogelrijke gebieden (Hötker et al. 2006; 
Everaert 2014; Grünkorn et al. 2016).  
 
Een deel van het aantal aanvaringsslachtoffers wordt gevormd door vogels op de jaarlijkse 
seizoenstrek in voorjaar en najaar, doordat dan sprake is van de verplaatsing van tientallen 
miljoenen individuen en dus een hoge vliegintensiteit (Erickson et al. 2014). Afhankelijk van 
de weersomstandigheden, zullen de meeste vogels op seizoenstrek een windpark op grote 
hoogte passeren, maar tijdens tegenwind vliegt een deel hiervan ook op rotorhoogte. 
Hierdoor kan het percentage ‘s nachts trekkende zangvogels onder aanvaringsslachtoffers 
variëren van nihil (Grünkorn et al. 2016), tot 9% op een Duits eiland in de Oostzee (Welcker 
et al. 2016), 13% in de Eemshaven (Klop & Brenninkmeijer 2014) en 29% in de 
Wieringermeer (Krijgsveld et al. 2009). Deze onderzoeken suggereren dat ’s nachts 
langstrekkende vogelsoorten niet per sé een groter aanvaringsrisico hebben dan overdag 
actieve vogelsoorten. Een groot deel van de lokale vogels vliegt laag, vaak zelfs onder 
rotorhoogte, maar bepaalde soortgroepen, zoals roofvogels, meeuwen, duiven en 
zwaluwen vliegen regelmatig op rotorhoogte en worden ook vaker slachtoffer (Grünkorn et 
al. 2016). Kiekendieven vormen een uitzondering onder de roofvogels omdat ze maar een 
beperkt deel van de tijd op rotorhoogte vliegen en daarom van alle soorten roofvogels het 
minst vaak aanvaringsslachtoffer van windturbines worden (Whitfield & Madders 2006; 
Hötker et al. 2013; Oliver 2013). 
 
Het verschil in het aantal aanvaringsslachtoffers tussen soorten wordt voor een groot deel 
ook bepaald door de mate van uitwijking voor windturbines. Ganzen en kraanvogels mijden 
zowel het hele windpark (macro-uitwijking) als individuele turbines (micro-uitwijking: Fijn et 
al. 2012; Grünkorn et al. 2016). Ook steltlopers, waaronder de soorten kievit en wulp, 
worden relatief weinig als aanvarings-slachtoffer gevonden, waarschijnlijk vanwege hun 
sterke uitwijkgedrag (Hötker et al. 2006; Winkelman et al. 2008). Daarentegen houden 
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bijvoorbeeld roofvogels en meeuwen, en soorten zoals wilde eend, houtduif, veldleeuwerik 
en spreeuw, zich meer op in en nabij windparken dan andere soorten en worden daardoor 
ook vaker slachtoffer van een aanvaring met een windturbine (Everaert 2014; Morinha et 
al. 2014; Grünkorn et al. 2016).  
 
Aanvaringsrisico 
Het aanvaringsrisico is de kans op aanvaring met een windturbine voor een vogel die door 
een windpark vliegt. Dit aspect is minder goed onderzocht dan het aantal slachtoffers zelf. 
In het algemeen wordt aangenomen dat het aanvaringsrisico het hoogst is tijdens de nacht 
en onder slechte zichtomstandigheden (mist, regen). Winkelman (1992) berekende een 
gemiddeld aanvaringsrisico van 0,02% voor alle vogels (niet soortspecifiek) die overdag 
en ‘s nachts het windpark passeerden. Voor de soorten die alleen ’s nachts passeerden 
bedroeg dit gemiddeld 0,17%. Krijgsveld et al. (2009) vonden voor drie windparken in 
Nederland een gemiddeld aanvaringsrisico voor nachtactieve soorten van 0,14% (niet 
soort-specifiek). Voor sommige dagactieve soorten, zoals meeuwen-, stern- en enkele 
roofvogelsoorten, zijn echter ook relatief hoge aanvaringsrisico’s vastgesteld (Everaert et 
al. 2002; Krijgsveld et al. 2009; Langgemach & Dürr 2015). Dit komt mogelijk doordat deze 
soorten overdag al vliegend op zoek gaan naar voedsel, en dan meer op de grond onder 
hen gefocust zijn dan op de omgeving die voor hen ligt (Martin 2011).  
 
Aantal aanvaringen 
Het aantal aanvaringsslachtoffers per turbine per jaar vertoont veel variatie, zowel binnen 
een windpark als tussen windparken onderling. In België varieerde het aantal slachtoffers 
in acht windparken bijvoorbeeld tussen 0 en de 45 vogelslachtoffers per turbine per jaar, 
met een maximum van 125 en een overall gemiddelde van 21 slachtoffers per turbine per 
jaar (Everaert 2014). De grote variatie in het aantal slachtoffers per turbine wordt ook 
geïllustreerd door een recent onderzoek in de Eemshaven, een ‘hot spot’ voor vogels op 
seizoenstrek en lokale vogels die dagelijks heen en weer vliegen van en naar de Wadden-
zee. Op deze locatie met 66 onderzochte windturbines varieerden de aantallen slachtoffers 
per windturbine tussen de 1 en 213 vogels per jaar (Klop & Brenninkmeijer 2014). Voor-
noemde voorbeelden betroffen windparken in veelal vogelrijke gebieden in de kuststreek 
met veel vliegbewegingen van watervogels, koloniebroedende vogelsoorten en/of vogel-
soorten op seizoenstrek. In windparken met lagere aantallen vliegbewegingen van vogels, 
zoals in het binnenland, liggen de gemiddelde aantallen slachtoffers beduidend lager, 
beneden de 10 vogelslachtoffers per turbine per jaar (Zimmerling et al. 2013; De Lucas & 
Perrow 2017). 
 
Onderzoek bij windparken met windturbines van ≥1,5 MW heeft aangetoond dat de 
slachtofferaantallen per windturbine vergelijkbaar of kleiner zijn met de aantallen bij 
kleinere windturbines (Krijgsveld et al. 2009; Smallwood & Karas 2009). Het aantal aan-
varingen per windturbine neemt dus niet lineair met het rotoroppervlak toe. Dit impliceert 
een vermindering van het aantal aanvaringsslachtoffers met een toename van de omvang 
van windturbines (Smallwood 2013; Everaert 2014). Daarnaast is er geen lineair verband 
tussen turbinehoogte en het aantal aanvaringen (Barclay et al. 2007; Erickson et al. 2014). 
Grotere windturbines staan verder uit elkaar en de rotoren draaien op grotere hoogte boven 
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de grond en vaak ook langzamer, waardoor vogels er makkelijker tussendoor en onderdoor 
kunnen vliegen, zoals in bovengenoemde studies het geval was.  
 
Effecten op populatieniveau 
Effecten op populatieniveau zijn voor de meeste soorten niet aan de orde (Zimmerling et 
al. 2013; Erickson et al. 2014; Grünkorn et al. 2016). Aanwijzingen voor populatie-effecten 
zijn tot nu toe vooral gevonden voor langzaam reproducerende soorten, wanneer die in 
relatief hoge aantallen aanvaringsslachtoffer worden. Voorbeelden hiervan zijn sommige 
zeevogelsoorten (Stienen et al. 2007) en roofvogelsoorten (Bellebaum et al. 2013; Dahl et 
al. 2013; Grünkorn et al. 2016). In het algemeen geldt dat effecten op populatieniveau 
verwacht kunnen worden wanneer een windpark gesitueerd is op een locatie met veel 
vliegbewegingen van soorten die een hoog aanvaringsrisico kennen, zoals in 
bovengenoemde studies het geval was. Een passende locatiekeuze, zowel van het 
windpark als van de individuele windturbines daarbinnen, is daarmee een belangrijke factor 
om negatieve effecten op vogelpopulaties te verkleinen (Balotari-Chiebao et al. 2016; 
Grünkorn et al. 2016). 
 
Verstoring 
Verstoringsreacties kunnen zich uiten in verandering in locatiekeuze, fysiologie en gedrag. 
Door de aanwezigheid van de windturbine en/of het geluid en de beweging van de 
draaiende rotorbladen, of door de verhoogde menselijke aanwezigheid (doorgaans voor 
onderhoud), kan een bepaald gebied rond de windturbine c.q. het windpark in lagere 
dichtheden worden benut, of als habitat in zijn geheel verloren gaan. Een dergelijke 
verstoring kan effect hebben op de reproductie en de overleving van individuen, met als 
gevolg veranderingen in populatieomvang (Whalen 2015; Zwart et al. 2015; Hötker 2017). 
 
Factoren die een rol spelen bij verstoringseffecten 
De verstoringsafstand en de mate waarin vogels verstoord worden verschilt per soort, sei-
zoen, locatie en functie van het gebied voor de vogels en is ook afhankelijk van de omvang 
en lay-out van het windpark. Verder geldt dat in de meeste gevallen niet alle vogels binnen 
de beschreven verstoringsafstanden verdwijnen, maar dat de aantallen lager zijn in verge-
lijking met soortgelijke gebieden zonder de verstoringsbron. Voor de meeste soorten wordt 
aangenomen dat buiten het broedseizoen de verstoringsafstand toeneemt met de omvang 
van het windpark. Voor ganzen, smient, kievit en goudplevier is deze relatie statistisch sig-
nificant (Hötker 2017). Sommige studies tonen aan dat vogels gewend kunnen raken aan 
windturbines (Madsen & Boertmann 2008; Fijn et al. 2012), terwijl bij andere juist een af-
name in vogeldichtheden in de tijd is geconstateerd (Hötker 2017). Daarnaast is voor ver-
schillende soorten, waaronder verschillende zangvogel- en roofvogelsoorten, aangetoond 
dat ze niet of weinig beïnvloed worden door de aanwezigheid van de windturbines (Hötker 
et al. 2013; Stevens et al. 2013; Hale et al. 2014; Hernández-Pliego et al. 2015). Grotere, 
langzaam draaiende turbines zouden, doordat ze rustiger lijken, een minder verstorend 
effect kunnen hebben. Ze zijn echter veel groter, hetgeen even goed tot meer verstoring 
kan leiden. Een studie bij 1 MW turbines duidde in ieder geval niet op een verstoring die 
wezenlijk anders was dan bij kleinere turbines (Schekkerman et al. 2003). Ook in een 
omvangrijke meerjarige studie in Schotland (met 18 windparken en 12 referentie gebieden) 
kon geen verband worden gevonden tussen de omvang van de windturbines op de mate 
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van verstoring (Pearce-Higgins et al. 2012). Volgens laatstgenoemde auteurs kan tijdens 
de bouwfase van een windpark meer verstoring optreden dan tijdens de operatiefase. 
 
Broedvogels 
In de gebruiksfase hebben windturbines in het algemeen een beperkte verstorende invloed 
op broedvogels (Pearce-Higgins et al. 2009; Hötker 2017). Bij veel soorten zijn in het 
geheel geen verstorende effecten in de broedperiode aangetoond, en waar dat wel het 
geval is, zijn de effectafstanden geringer dan die buiten de broedperiode. Doordat vogels 
in het broedseizoen doorgaans in ruimtelijk verspreide territoria voorkomen zijn de 
aantallen beïnvloede vogels daarnaast veelal kleiner dan buiten het broedseizoen.  
 
De meeste soorten roofvogels vertonen geen vermijding van windparken. In verschillende 
studies konden geen statistisch aantoonbare effecten worden gevonden van windturbines 
op het aantal nesten, nestplaatskeuze en/of foerageer-en -areaal in het broedseizoen 
(Bellebaum et al. 2013; Hötker et al. 2013; Hernández-Pliego et al. 2015; Balotari-Chiebao 
et al. 2016; Grünkorn et al. 2016).  
 
Steltlopers die in de open agrarische gebieden van NW-Europa broeden (o.a. kievit, wulp 
en scholekster), mijden windparken veelal tot maximaal 100 m (Steinborn et al. 2011; Stein-
born & Steinmann 2014). Voor broedende zangvogels in dezelfde gebieden (o.a. veldleeu-
werik, gele kwikstaart, roodborsttapuit) zijn tot nu toe geen of slechts geringe (< 50 m) 
verstoringseffecten vastgesteld (cf. Pearce-Higgins et al. 2012). Alleen voor de graspieper 
laten verschillende onderzoeken uiteenlopende resultaten zien en kan op basis hiervan 
niet worden uitgesloten dat de soort tot circa 100 m verstoord wordt (Steinborn et al. 2011).  

 
Voor broedvogels van bos en halfopen gebied zijn geen of in slechts beperkte mate 
effecten van windturbines op de aantallen en ruimtelijke verspreiding vastgesteld (Garcia 
et al. 2015; Reichenbach et al. 2015). De dichtheid van vogels in de directe omgeving van 
windturbines in bossen verschilde niet van die in nabijgelegen ongestoorde referentie-
gebieden. Tijdens de aanleg vond wel een tijdelijke terugval in aantal territoria plaats, maar 
in de gebruiksfase namen alle soorten weer in aantal toe (Garcia et al. 2015). Daarnaast 
werd een (niet significant) verstoringseffect op vijf soorten spechten (maar niet de 
algemene grote bonte specht) gevonden tot 250 m afstand (Reichenbach et al. 2015).  

 
Foeragerende en rustende vogels buiten het broedseizoen 
Onder een aantal vogelsoorten van agrarische gebieden (o.a. zaadeters, kraaiachtigen en 
leeuweriken) konden ook buiten het broedseizoen geen significante verstoringseffecten 
van windturbines worden vastgesteld (Devereux et al. 2008; Steinborn et al. 2011). Echter, 
voor veel vogelsoorten zijn wel verstorende effecten van windturbines buiten de broed-
periode vastgesteld. Als maximum verstoringsafstand van windturbines op niet-broedende 
vogels wordt over het algemeen 600 m gebruikt (Birdlife Europe 2011), maar dit is sterk 
soort-specifiek en bedraagt meestal kleinere afstanden. De gemiddelde verstoringsafstand 
voor zwanen-, ganzen- en enkele steltlopersoorten, zoals wulp, kievit en goudplevier, ligt 
bijvoorbeeld tussen 150-400 m (Hötker et al. 2006; Steinborn et al. 2011; Langgemach & 
Dürr 2015). Voor de meeste andere soort(groep)en die buiten het broedseizoen in groepen 
rusten of foerageren (o.a. eenden, meeuwen, duiven, spreeuw), vormen verstorings-
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afstanden van 100-200 m veelal de bovengrens (Winkelman 1989; Hötker et al. 2006; 
Steinborn et al. 2011). Alle voornoemde soortgroepen vertonen soms gewenning voor 
windparken. Zo is bij kleine rietganzen in een tienjarige studie vastgesteld dat de vogels 
steeds dichterbij windturbines zijn gaan foerageren en op een gegeven moment tussen de 
windturbines verbleven (Madsen & Boertmann 2008). Verder lijkt de omvang van het effect 
ook afhankelijk te zijn van het voedselaanbod. Bijvoorbeeld, voor brandganzen en kleine 
zwanen is vastgesteld dat beide soorten een grotere afstand tot de windturbines 
aanhouden aan het begin van de winter, wanneer meer voedsel beschikbaar is, dan aan 
het eind van de winter (Percival 2005; Fijn et al. 2012). Ook is aangetoond dat een relatief 
grotere verplaatsing van vogels kan optreden als in de directe omgeving alternatieve 
foerageergebieden aanwezig zijn. Zo vermeed ongeveer 75% van de kieviten een 
graslandpolder na de plaatsing van vier windturbines en verbleef in een nieuw aangelegd 
natuurgebied enkele kilometers verderop (Beuker & Lensink 2010).  

 
Barrièrewerking 
Bij nadering van een windpark passen vrijwel alle vogels hun vliegroutes aan, ofwel door 
het gehele windpark, ofwel door individuele turbines te vermijden. Dit gedrag vermindert 
weliswaar de kans op een aanvaring, maar kan leiden tot een verhoogd energieverbruik. 
De reacties zijn afhankelijk van het type windturbine en de omvang van het windpark, en 
verschillen ook binnen een soort en tussen soorten. Als het windpark in een groot cluster 
of in een lange lijn is opgesteld, kan het door de verhoogde vliegkosten voor vogels een 
barrière in een vliegroute worden. Dit zou kunnen leiden tot het onbereikbaar of onbruik-
baar worden van foerageer- of rustgebieden, hiervan zijn tot dusver in onderzoeken geen 
bewijzen gevonden (Hötker 2017). Om barrièrewerking te minimaliseren kunnen windpar-
ken zo ontworpen worden dat lange lijnopstellingen van turbines voorkomen worden of op 
bepaalde afstanden met openingen onderbroken worden. Het opschalen van windparken 
heeft een gunstig effect, omdat bij een toename van de turbineomvang de tussenafstand 
tussen turbines ook groter wordt (Smallwood & Karas 2009; Everaert 2014). 
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Bijlage III Windturbines en vleermuizen 

Algemeen 
Ruim de helft van de Europese soorten vleermuizen is als slachtoffer van windturbines 
gevonden (Dürr 2020). Vleermuissoorten die relatief vaak als slachtoffer worden 
aangetroffen zijn aerial hawkers. Het betreft met name soorten die in open omgeving op 
grotere hoogte jagen. In Nederland lopen vooral gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, laatvlieger en tweekleurige vleermuis 
risico. Een aantal van deze soorten (bosvleermuis, tweekleurige vleermuis) is echter 
zeldzaam en tot dusver nog niet/nauwelijks als slachtoffer in Nederlandse windparken 
aangetroffen. In Nederland zijn de grootste aantallen slachtoffers gemeld voor gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. In Duitsland daarentegen is de rosse vleermuis 
de meest frequent aangetroffen vleermuissoort in windparken, terwijl van de tientallen 
vleermuisslachtoffers in Nederland tot dusver slechts één rosse vleermuis was. De reden 
voor dit verschil is nog onduidelijk. De laatvlieger komt in hogere luchtlagen relatief weinig 
voor en wordt daarom ondanks zijn grote verspreidingsgebied vrij weinig als slachtoffer 
gevonden in windparken (Dürr 2020). In Nederland is de soort eveneens slechts eenmaal 
aangetroffen als slachtoffer in een windpark. Zowel mannetjes als vrouwtjes en zowel 
adulte als onvolwassen dieren worden als slachtoffer gevonden (Brinkmann & Schauer-
Weisshahn 2004). Jonge dieren zijn bij de rosse vleermuis oververtegenwoordigd (Lehnert 
et al. 2014), bij andere soorten is dat niet aangetoond. 
 
Slachtoffers treden vooral op in de nazomer en herfst, ook bij niet-migrerende soorten 
(Arnett et al. 2007, Rydell et al. 2010a, Brinkmann et al. 2011). In deze periode trekken een 
groot aantal ruige dwergvleermuizen en in mindere mate ook rosse vleermuizen door ons 
land. Daarnaast komen waarschijnlijk insecten in die tijd van het jaar geregeld op grote 
hoogte voor en verzamelen zich dan rond objecten zoals windturbines (Rydell et al. 2010b). 
Dit verklaart tevens de aantrekkende werking die windturbines hebben op vleermuizen 
(Cryan et al. 2014). 
 
Aanvaringsrisico 
Vleermuizen komen om het leven door direct trauma als gevolg van een aanvaring met 
een draaiend rotorblad maar ook door de sterke onderdruk die zich achter een draaiend 
rotorblad bevindt (barotrauma; Baerwald et al. 2008, Grodsky et al. 2011). Sterfte komt 
vooral voor bij windsnelheden (op gondelhoogte) tussen de 3 en 5 m/s (Korner-Nievergelt 
et al. 2013). Bij hogere windsnelheden neemt de activiteit van vleermuizen sterk af. Ze 
zoeken dan luwe plekken op en vliegen niet meer op hoogte. Bij zeer lage windsnelheden 
draaien de rotorbladen te langzaam om slachtoffers te veroorzaken. Schattingen van het 
aantal slachtoffers kunnen oplopen tot enkele tientallen slachtoffers per windturbine per 
jaar. 
 
De windparken met het grootste aantal slachtoffers staan op beboste heuvelruggen die 
evenwijdig aan de trekrichting lopen en in de kustzone (Rydell et al. 2010a). In Nederland 
zijn behalve de bossen en de kustzone ook de oevers van de grote meren risicolocaties 
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(Boonman et al. 2011) maar er is in Nederland nog weinig systematisch onderzoek naar 
de effecten van windturbines op vleermuizen gedaan (Limpens et al. 2013). 
 
Windturbines in bossen hebben een verhoogd risico op slachtoffers (Rydell et al. 2010a). 
Met name in loofbossen zijn vleermuizen relatief talrijk. Daarnaast zorgt bos voor een 
verhoogde vlieghoogte (Bach & Bach 2009). Ook voor turbines die dichtbij bomen of hagen 
zijn geplaatst geldt een verhoogd risico op slachtoffers (Eurobats Advisory Committee 
2005). Deze structuren in het landschap vormen vlieg- en foerageerroutes voor 
vleermuizen. 
 
In open gebieden worden weinig of geen slachtoffers gevonden (Brinkmann & Schauer-
Weisshahn 2004, Rydell et al. 2010a). In Nederland is in intensief gebruikte agrarische 
gebieden gemiddeld genomen sprake van één slachtoffer per turbine per jaar (Limpens et 
al. 2013). In de kustzone of de oevers van grote meren kunnen meer dan 10 slachtoffers 
per turbine per jaar optreden (Boonman et al. 2011). In windparken op zee zal het aantal 
slachtoffers lager liggen door het ontbreken van niet-migrerende soorten zoals de gewone 
dwergvleermuis maar ook hier is het optreden van slachtoffers niet uit te sluiten (Boonman 
et al. 2014). 
 
Er is vermoedelijk geen duidelijk effect van opschaling in windturbinegrootte omdat twee 
effecten een rol spelen die in tegengestelde richting werken. De activiteit neemt af met 
toenemende hoogte (Brinkmann et al. 2011) maar tegelijkertijd neemt de bestreken 
oppervlakte door rotorbladen sterk toe omdat hogere turbines ook langere rotorbladen 
hebben. Moderne windturbines met een zeer grote ashoogte kunnen daarom ook 
slachtoffers veroorzaken (waarnemingen Bureau Waardenburg). 
 
Veldonderzoek ter bepaling van de omvang van het risico 
In bestaande windparken kan het aantal slachtoffers bepaald worden door het zoeken naar 
dode vleermuizen onder windturbines (Boonman et al. 2013). Daarnaast kan het aantal 
slachtoffers berekend worden door de geluiden die vleermuizen maken op te nemen vanuit 
de gondel van windturbines. Aan de hand van het aantal opnames en de windsnelheid kan 
het aantal slachtoffers berekend worden (Brinkmann et al. 2011, Korner-Nievergelt et al. 
2013). 
 
Voorafgaand aan de bouw van windparken is het veel moeilijker om het aantal slachtoffers 
te bepalen dat na realisatie zal gaan optreden. Er is namelijk geen (statistisch) significant 
verband tussen de activiteit van vleermuizen op grondhoogte gedurende de pre-constructie 
fase en het aantal slachtoffers tijdens de exploitatie (Hein et al. 2013, Heist 2014). Om die 
reden is het verstandiger om uit te gaan van literatuuropgaven van het aantal slachtoffers 
in vergelijkbare gebieden. Zulke opgaven variëren echter geregeld (bijvoorbeeld 0-3 
slachtoffers / turbine).  
 
Door metingen van de activiteit van vleermuizen kan bekeken worden of er risicosoorten 
in een gebied voorkomen en of sprake is van veel of weinig activiteit. Onderzoek vanaf 
grondhoogte kan namelijk bruikbaar zijn om te bepalen welke literatuuropgaven het meest 
realistisch zijn voor een gepland windpark. Activiteit van vleermuizen is immers in alle 
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gevallen hoger op grondhoogte dan op gondelhoogte wanneer bossen buiten beschouwing 
worden gelaten (Bach & Bach 2009, Brinkmann et al. 2011, Amorim et al. 2012, Limpens 
et al. 2013). Ook tijdens de migratie lijken ruige dwergvleermuizen een vlieghoogte te 
verkiezen waarop ze vanaf de grond goed waar te nemen zijn met een batdetector (Suba 
2014). Door onderzoek vanaf de grond wordt de activiteit van vleermuizen dus niet 
stelselmatig onderschat. 
 
Het is mogelijk om een soortspecifieke correctie uit te voeren voor de vlieghoogte via 
Roemer et al. (2017). Zij hebben in beeld gebracht welk deel van de tijd vleermuizen zich 
op grotere hoogte (onderste deel van rotorbereik van moderne windturbines) ophouden. 
Bij toepassing van deze correctie dient echter tevens gecorrigeerd te worden voor de 
verschillen in detectieafstand tussen soorten om te voorkomen dat soorten overschat 
worden die over grotere afstanden kunnen worden waargenomen. Soorten die op grotere 
hoogte vliegen gebruiken namelijk geluid dat ver reikt zodat deze soorten de grootste 
detectieafstand hebben. 
 
Voor het verschil in trefkans wordt gecorrigeerd door gebruik te maken van de maximale 
detectieafstanden van Barataud (2015). Het aantal geluidsopnames wordt gedeeld door 
deze afstand.  
 
Voor de soortspecifieke correctie voor vlieghoogte wordt het (gecorrigeerd) aantal 
opnames (op grondhoogte) met het tijdsaandeel dat wordt gefoerageerd binnen rotorbereik 
vermenigvuldigd (zie Tabel III.1). Merk op dat bij nul-waarnemingen een dergelijke correctie 
niet mogelijk is. Voor laagvliegende soorten zoals watervleermuis foerageert minder dan 
een procent van de tijd op deze hoogte, maar rosse vleermuis doet dat bijna de helft van 
de tijd. De gewone dwergvleermuis is op grondhoogte de meest talrijke soort maar brengt 
maar een tiende deel van de tijd op grotere hoogte door. Vleermuissoorten die het grootste 
deel van de tijd op grotere hoogte doorbrengen zouden tijdens onderzoek op grondhoogte 
over het hoofd gezien kunnen worden. Bij de Nederlandse soorten is het risico hierop het 
grootst bij de tweekleurige vleermuis die 90% van de tijd op grotere hoogte doorbrengt. 
Deze soort kent echter in open landschap een hoge detectiekans (70 m in open landschap 
en 50 m in halfopen landschap: Barataud 2015) zodat deze soort toch nauwelijks kan 
worden gemist. 
 

Tabel III.1 Soortspecifieke detectieafstand en tijdsaandeel dat bij foerageren binnen rotorbereik 
wordt doorgebracht. 
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Bepaling en beoordeling van effecten  
 
Het effect van additionele sterfte 
Het primaire effect van additionele sterfte (additioneel aan de ‘natuurlijke sterfte’) is een 
afname van het aantal exemplaren. Door de sterfte van het ene exemplaar zullen echter 
de overlevingskansen van de andere toenemen. In algemene zin kan gesteld worden dat 
er dus geen één op één relatie is tussen additionele sterfte en afname van de populatie. 
Alleen gedetailleerde modellen gebaseerd op langlopende populatiedynamische detail-
studies kunnen dergelijke effecten op populatieniveau nauwkeurig voorspellen. 
 
Effecten op gunstige staat van instandhouding 
Bepaling en beoordeling van effecten van sterfte op de gunstige staat van instandhouding 
(GSI) van strikt beschermde habitatrichtlijnsoorten vindt idealiter plaats op het niveau van 
de lokale populatie. In navolging van het EU Gidsdocument over de toepassing van de 
Habitatrichtlijn (Europese Commissie 2007) wordt een populatie hier beschouwd als een 
groep van ruimtelijk gescheiden populaties van dezelfde soort in hetzelfde gebied in 
dezelfde tijdsperiode die (mogelijk) onderling contact hebben (metapopulaties). 
 
Bij vleermuizen is het bepalen van de lokale populatiegrootte om diverse redenen zeer 
moeilijk. Bij migrerende soorten varieert het aantal dieren dat zich in een gebied bevindt 
sterk door het jaar heen. Daarnaast leven de meeste vleermuissoorten in 
netwerkpopulaties zonder duidelijke ruimtelijke begrenzingen. Ook bij soorten die niet 
migreren, verplaatsen dieren zich regelmatig tussen verblijfplaatsen. Hierdoor is de lokale 
populatie zeer moeilijk te begrenzen en is de grootte daarmee moeilijk te bepalen. Het 
meest effectief lijkt het om uit te gaan van een minimaal aantal dieren waaruit de lokale 
populatie kan bestaan en vervolgens te redeneren wat het effect is op de lokale populatie. 
Omdat vrijwel alle Nederlandse vleermuissoorten in een netwerkpopulatie leven, is de 
grootte van deze netwerkpopulatie (c.q. metapopulatie) bepalend voor de grootte van de 
lokale populatie. De afstanden die door vleermuizen regelmatig overbrugd worden 
(bijvoorbeeld in de nazomer wanneer veel soorten paarplaatsen opzoeken) zijn bruikbaar 
voor het afbakenen van het gebied dat nog tot de lokale populatie gerekend kan worden.  
Dieren die dezelfde paargebieden delen hebben namelijk een gemeenschappelijke 
genenpool. Het gebied van een netwerkpopulatie is de kleinste geografische eenheid 
waarop een populatie zinvol gedefinieerd kan worden. Het kan aanzienlijk groter zijn dan 
dat van een lokale kraamgroep. De vrouwtjes van een kraamgroep hebben in de kraamtijd 
namelijk een beperkte home range omdat ze regelmatig terug moeten keren naar hun 
verblijfplaats om de jongen te zogen. 
 
Hoe groot het gebied is waaruit de dieren samen komen (oftewel de lokale populatie 
volgens een netwerkstructuur) is niet met zekerheid bekend. Bij de gewone dwerg-
vleermuis is bekend dat afstanden van 50 km regelmatig overbrugd worden (zie 
tekstkader). Afhankelijk van bijvoorbeeld de 'connectiviteit' van landschapselementen, 
waarlangs vleermuizen zich verplaatsen, zal dit in de ene richting vanuit een verblijfplaats 
groter of kleiner kunnen zijn dan in een andere richting, zodat gemiddeld sprake kan zijn 
van een kleinere afstand waarbinnen uitwisseling tussen verschillende verblijfplaatsen 
plaatsvindt. In open landschappen in Nederland, waar de connectiviteit tussen verschillen-
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Effectbeoordeling voor populaties 
Er is nog weinig bekend over effecten van aantallen aanvaringsslachtoffers op 
populatieniveau. Bij enkele slachtoffers per turbine per jaar kan het totaal aantal 
(geschatte) slachtoffers bij grote windparken aanzienlijk oplopen. Bij effectbeoordelingen 
is bij zowel vogels als vleermuizen het gebruik van het 1% mortaliteitscriterium gangbaar6. 
Hierbij wordt uitgegaan van een drempelwaarde van 1% van de natuurlijke sterfte. Indien 
het aantal slachtoffers onder deze waarde blijft zijn effecten op populatieniveau op 
voorhand uit te sluiten. Vleermuissoorten die vaak als slachtoffer worden aangetroffen in 
windparken zijn soorten met een relatief hoge natuurlijke sterfte. De migrerende soorten  
ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis hebben in vergelijking met andere vleermuis-
soorten een korte levensduur maar brengen gemiddeld genomen meer jongen per jaar 
groot. Dit is een logische strategie voor deze soorten die tijdens hun lange afstandsmigratie 
een grotere sterftekans hebben. Ruige dwergvleermuizen en een flink deel van de rosse 
vleermuizen die slachtoffer worden in windparken komen uit het noordoosten van Europa 
(Voigt et al. 2012, Lehnert et al. 2014). Populatie-effecten zijn met name bij ruige dwerg-
vleermuis waarschijnlijk niet direct waarneembaar in Nederland.  
 
Maatregelen 
Er bestaan vleermuisvriendelijke algoritmen waarmee het aantal slachtoffers tot 80-90 % 
omlaag gebracht kan worden met een bijbehorend verlies aan energieopbrengst van 
minder dan 1% (Lagrange et al. 2013). De algoritmen maken gebruik van het gegeven dat 
vleermuizen vrijwel alleen bij lage windsnelheid (op gondelhoogte) in windparken 
voorkomen. Gedurende de omstandigheden waarin de kans op slachtoffers het hoogst is 
(hoge temperatuur, zomer, nacht) wordt de startwindsnelheid verhoogd en ervoor gezorgd 
dat de rotorbladen langzaam draaien (< 1 rpm) of stilstaan. Voor de startwindsnelheid van 
een windturbine kan een vaste waarde worden ingesteld (vaak 5 m/s). In Canada en de 
V.S. heeft dit geleid tot een reductie van 60-80 % van het aantal slachtoffers met een 
bijbehorend verlies aan energieopbrengst van 2% (Arnett et al. 2009, Baerwald et al. 2009). 
Andere methodes die gebruik maken van een variabele startwindsnelheid aangestuurd 
door de tijd van de nacht en temperatuur zijn effectiever (Lagrange et al. 2013). In Duitsland 
is een algoritme ontwikkeld waarmee het aantal slachtoffers gereduceerd kan worden tot 
een vooraf gekozen waarde (bijvoorbeeld 1 slachtoffer/turbine/jaar; Brinkmann et al. 2011). 
De beste resultaten worden bereikt wanneer het algoritme gebaseerd is op de gemeten 
activiteit van vleermuizen in het windpark zelf. 
 
Er zijn diverse andere methodes uitgetest om het aantal slachtoffers te verlagen (acoustic 
deterrent, radar, de kleur en textuur van een windturbine veranderen; Horn et al. 2008, 
Nicholls & Racey 2009, Long et al. 2010). De meeste van deze methodes zijn niet effectief 
gebleken om het aantal slachtoffers te verlagen. Het verjagen van vleermuizen door middel 
van geluid (acoustic deterrent) is bij veel soorten effectief (tot 50% reductie) maar kan 
andere soorten (Eastern red bat) juist aantrekken en heeft daarbij juist een verhoging van 
het aantal slachtoffers veroorzaakt (Hein 2018). 

 

 
6 U tspraak Europese Hof m.b.t. cr ter um ORNIS com té HvJ EG 9 december 2004, zaak C 79/03, Comm ss e / 
Spanje; u tspraak van de ABRS n zaak 201107460/1/R1 m.b.t. v eermu zen. 
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Bijlage IV Band model for cormorant 

The SOSS Band model (Band 2012) has been applied to estimate the potential number of 
collisions for cormorant (aalscholver) with six existing wind turbines and two planned wind 
turbines in Windfarm Haringvlietdam. This appendix presents the results and outlines how 
these have been derived using the SOSS Band model. 
 
The SOSS Band model  
The SOSS Band model has been developed for assessing bird collisions at offshore wind 
farms and is based around a theoretical model of a wind turbine and a bird. The model has 
been developed for offshore wind farms where no reference data on collisions can be 
gathered, but it can also be used at onshore wind farms. The probability of collision for a 
bird making a single transit through the rotor-swept area of an active wind turbine is 
calculated, which is then scaled up for the number of transits and number of turbines to 
give the number of collisions for the given period. Importantly, the model assumes no 
avoiding action by the bird, and avoidance action is applied at the end.  
 
Model parameters 
Collision rate modelling was carried out using the SOSS Band basic (option 1) model and 
for birds passing through in one direction (i.e., flights from land to sea and vice versa), due 
to the suitability of the flight height and bird abundance data. Collision rates were estimated 
for cormorant and for three variants of Windfarm Haringvlietdam. 
 
Biometric data for cormorant were taken from Svensson et al. (1999) and flight speed from 
Alerstam et al. (2007). Nocturnal activity was taken from Garthe & Hüppop (2004) (Table 
IV.1). Avoidance rate was based on Cook et al. (2012). 

 
Table IV.1  Input parameters related to cormorant as used in the SOSS Band model. 

 

Parameter Cormorant 

Length (m) 0.855 

W ngspan (m) 1.350 

F ght speed (m/s) 15.2 

F app ng (0) or g d ng (1) 0 

Nocturna  act v ty factor (1 5) 1 

Avo dance rate 0.99 

 
Wind farm data including turbine model, number of turbines, rotor radius, minimum rotor 
height, proportion of time in operation and pitch were provided by E-Connection (Table 
IV.2). Figures for rotation speed and maximum blade width were estimated based on similar 
turbines. 
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Table IV.2  Input parameters related to wind farm used in the SOSS Band model. 
 

Parameter Worst case Scenario 2 Bestaand 

Turb ne mode  165D 145D Bonus600 

Lat tude (dec ma  degrees) 51,84 51,84 51,84 

Number of turb nes 2 2 6 

Number of b ades 3 3 3 

Rotor rad us (m) 82,5 72,5 22 

M n mum rotor he ght (m) 35 55 18,6 

Max mum b ade w dth (m) 4,3 4,2 1,6 

Rotat on speed (rpm)7 8,2 8,8 22,5 

P tch (degrees) 5 5 5 

Proport on of t me n operat on per month 0,90  0,95 0,90  0,95 0,90  0,95 

 
Flight height data were recorded at location during 2018 and 2020 by Buijs Eco Consult, 
both during as well as outside the breeding season (see results in chapter 6 of current 
report). For both seasons, data were categorised into height bands and the proportions at 
rotor height was taken as those in the relevant bands with a proportional correction being 
applied for those bands partly coinciding with rotor height (Table IV.3). 

 
Table IV.3  Input parameters of cormorant related to wind farm used in the SOSS Band model. 

 
 Worst case  Scenario 2  Bestaand  

Parameter breed ng non

breed ng 

breed ng non

breed ng 

breed ng non

breed ng 

Proport on at rotor he ght 0,29 0,17 0,06 0,03 0,83 0,52 

Month y f ux (b rds/km)       

Jan 0 26.146 0 26.146 0 26.146 

Feb 0 416 0 416 0 416 

Mar 3.445 0 3.445 0 3.445 0 

Apr 6.889 0 6.889 0 6.889 0 

May 4.747 0 4.747 0 4.747 0 

Jun 14.946 0 14.946 0 14.946 0 

Ju  16.939 0 16.939 0 16.939 0 

Aug 1.741 0 1.741 0 1.741 0 

Sep 0 13.733 0 13.733 0 13.733 

Oct 0 29.341 0 29.341 0 29.341 

Nov 0 12.189 0 12.189 0 12.189 

Dec 0 34.420 0 34.420 0 34.420 

 
 

 
7 Rotat on speed used was the m dpo nt for the operat ons speeds prov ded. When on y the max mum rotat on 
speed was known th s was adjusted based on the f gures from the other turb nes. 
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Hourly fluxes of cormorants passing through the existing and future line of wind turbines 
were converted into monthly fluxes per km. Fluxes for both the breeding season (March - 
August) and non-breeding season (September - February) were taken from data collected 
on-site (see chapter 6). In both seasons fluxes were based on hourly fluxes and on 
cormorant activity only during daylight hours (10 hours per day in April, 12 hours per day in 
May and 14 hours per day in June in breeding season and 6 hours per day in November, 
December and January, 8 hours in February, March and August, 10 hours in September, 
12 hours in August and 14 hours in July for non-breeding season). 
 
Results of the collisions rate modelling 
The results of the collision rate modelling are shown in Table IV.4. 

 
Table IV.4  Estimated number of collisions per season for each part of the wind farm. 

 

 Worst case Scenar o 2 Bestaand 

Breed ng season (Apr  Aug) 1,3 0,2 6,1 

Non breed ng season (Sep  Mar) 1.8 0,3 9,3 
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Bijlage V Onderbouwing Wnb-ontheffing vogels 

In voorliggende rapportage zijn de effecten van twee windturbineafmetingen doorgerekend 
voor de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam in gemeente Hellevoetsluis. Dit 
betreft een ecologisch worst case-scenario met een tiplaagte van 35 m en een rotor-
diameter van 165 m en een tweede scenario met windturbines met een tiplaagte van 55 m 
en een rotordiameter van 145 m. Voor beide windturbines samen bedraagt de jaarlijks 
voorspelde sterfte 40 vogelslachtoffers (zie §10.1). De beschouwde windturbineafme-
tingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect. Het betreft voornamelijk vogels op 
seizoenstrek en in beperkte mate lokale vogelsoorten met veel lokale vliegbewegingen, 
zoals aalscholver, zilvermeeuw en kokmeeuw. Hieronder wordt voor deze vogelsoorten 
aangegeven hoeveel slachtoffers per soort tijdens de looptijd van het windpark voorzien 
worden en of dit van invloed is op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende 
soort. 
 
Methode soortenselectie 
 
Bij een windturbine sterven ieder jaar gemiddeld enkele tot tientallen vogels als gevolg van 
een aanvaring met de draaiende rotor. Deze slachtoffers behoren meestal tot verschillende 
vogelsoorten. Het opzettelijk doden van vogels is bij wet verboden (artikel 3.1 lid 1 Wet 
natuurbescherming). Voor ieder nieuw te bouwen windpark dient daarom voor de vogel-
soorten waarvan sterfte in het geplande windpark voorzienbaar is, ontheffing aangevraagd 
te worden vanwege overtreding van deze verbodsbepaling. De lijn van de provincie Zuid-
Holland is dat sterfte voorzienbaar is als het aannemelijk is dat tijdens de looptijd van het 
project een aanmerkelijke kans bestaat dat één of meer slachtoffers van de desbetreffende 
soort vallen (zie hieronder bij soortenlijst voor de ontheffingsaanvraag). Bij de afweging of 
de sterfte van een soort bij de geplande windturbines voorzienbaar is spelen vier factoren 
een belangrijke rol: 

- de aanwezigheid van de soort in (de omgeving van) de planlocaties; 
- de functie die dit gebied voor de soort vervult; 
- de omvang van het geplande windpark, en; 
- de gevoeligheid van de soort voor aanvaringen met windturbines.  

Met dit laatste wordt de combinatie van de morfologie (uiterlijke kenmerken) en het 
(vlieg)gedrag van een soort bedoeld, die van invloed is op de kans dat een vogel bij 
passage van een windpark of windturbine slachtoffer wordt van een aanvaring.  
 
Vogelslachtoffers in een windpark kunnen betrekking hebben op ‘lokale vogels’ of op 
‘trekvogels’, waarbij sommige soorten tot beide groepen kunnen behoren. Lokale vogels 
betreffen die vogels die in het plangebied broeden, overwinteren of anderszins gedurende 
langere tijd van het gebied gebruik maken. De trekvogels hebben geen specifieke relatie 
met het plangebied, maar vliegen één- of tweemaal per jaar over het plangebied wanneer 
zij onderweg zijn van hun broedgebieden in het noorden naar hun overwinteringsgebieden 
in het zuiden. Hiervoor hanteert Bureau Waardenburg de term seizoentrek om onderscheid 
te maken met bijvoorbeeld dagelijkse slaaptrek.  
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Opstellen soortenlijst voorzienbare sterfte 
Voor de samenstelling van de lijst met vogelsoorten waarvoor de sterfte in een gepland 
windpark voorzienbaar is, maakt Bureau Waardenburg gebruik van een gestandaardiseer-
de selectiemethodiek. Deze methodiek houdt rekening met de hiervoor besproken vier 
(hoofd)factoren die van invloed zijn op het aanvaringsrisico van vogelsoorten in het wind-
park en houdt tevens rekening met de twee groepen: lokale vogels en vogels op seizoens-
trek. Dit onderscheid is van belang, omdat dit bepalend is voor de populatieomvang 
waaraan de voorziene sterfte wordt getoetst. 
 
Stap 1:  Onderscheid in vogelsoorten die redelijkerwijs als aanvaringsslachtoffer in 

Nederland verwacht mogen worden en soorten waarvan in geen enkel 
windpark in Nederland slachtoffers voorzienbaar zijn. 

 
Deze eerste selectiestap heeft betrekking op zowel lokale vogels als vogels op seizoens-
trek.  
1.a – Input Nederlandse avifauna (521 soorten, per 1 januari 2019). 
1.b  Wegstrepen van 218 soorten die afgelopen 5 jaar gemiddeld £10x / jaar 

in Nederland zijn waargenomen8, zonder dat Nederland een onderdeel 
vormt van de functionele jaarcyclus fase.  

1.c Wegstrepen van 32 zeldzame soorten die afgelopen 5 jaar gemiddeld 
<100x / jaar in Nederland zijn waargenomen1, waarvan het voorkomen 
zeer verspreid is over Nederland en zonder dat Nederland een 
onderdeel vormt van een functionele jaarcyclus fase. 

 
Het resultaat van stap 1 is een lijst van 271 soorten (soorten 1a (521) minus soorten 1b 
(218) minus soorten 1c (32)) die talrijk genoeg zijn om redelijkerwijs ergens in Nederland 
aanvaringsslachtoffer te kunnen worden. Dit resultaat wordt ook wel de landelijke groslijst 
genoemd. 
 
Uit deze lijst met 271 vogelsoorten wordt vervolgens de soortenlijst voor het geplande 
windpark samengesteld. Voor ieder windpark betekent dit dat er nog een (groot) aantal 
soorten af zal vallen, afhankelijk van de locatie en omvang van het geplande windpark. 
Deze tweede en tevens laatste selectiestap bestaat uit twee delen (A en B) die samen 
resulteren in een lijst met soorten waarvoor geadviseerd wordt om ontheffing aan te vragen. 
Stap 2A heeft betrekking op de lokale vogels en stap 2B op de vogels op seizoenstrek. 
Sommige soorten zullen zowel na stap 2A als na stap 2B overblijven. Dat betekent dat bij 
deze soorten zowel onder lokale vogels als onder vogels op seizoenstrek sprake is van 
voorzienbare sterfte bij de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam. De sterfte 
van deze soorten wordt daarom zowel aan de omvang van de relevante lokale populatie(s) 
getoetst als aan de flyway-populatie. 
 
 
 

 
8  Het aanta  waarnem ngen van een soort n Neder and s beschouwd a s een goede afsp ege ng van het 
daadwerke jk voorkomen. Dus soorten met we n g waarnem ngen z jn daadwerke jk ze dzaam. 
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Stap 2A:  Selectie van vogelsoorten waarvan aanvaringsslachtoffers onder lokale 
vogels in de gebruiksfase van de twee windturbines op de Haringvlietdam 
in het plangebied, voorzienbaar zijn. 

 
2A.a – Input Landelijke groslijst met 271 soorten (als resultaat van stap 1). 
2A.b Wegstrepen van soorten die de afgelopen 5 jaar niet of nauwelijks 

(gemiddeld £10 ex/jaar) in het plangebied aanwezig waren, omdat: 
- het soorten betreft die geen binding hebben met het 

habitattype(n) dat in het plangebied voorkomt (bijvoorbeeld 
zeevogels die niet of zelden boven land aanwezig zijn), of; 

- het soorten zijn die landelijk (zeer) schaars en verspreid 
voorkomen en hooguit incidenteel in het plangebied verblijven. 

Soorten die in deze stap worden weggestreept, komen in zulke lage 
aantallen in het plangebied voor dat slachtoffers in het geplande 
windpark niet voorzienbaar zijn. 

2A.c Wegstrepen van soorten die in het plangebied voorkomen, maar 
waarvan de kans op aanvaring zeer klein is, omdat: 
- het soorten zijn die (in de broedtijd) sterk aan een specifiek 

habitat gebonden zijn en niet op risicovolle hoogte rondvliegen, 
of: 

- het soorten zijn die buiten de broedtijd weinig risicovolle vlieg-
bewegingen in relatie tot windparken kennen (bijvoorbeeld 
soorten die vrijwel uitsluitend op lage hoogte, onder het bereik 
van de rotoren, vliegen). 

Voor soorten die in deze stap worden weggestreept, is de 
aanvaringskans dermate klein dat sterfte in het geplande windpark 
niet voorzienbaar is. 

 
Resultaat van stap 2A is een lijst met 15 soorten waarvan sterfte onder lokale vogels 
(broedvogels en niet-broedvogels) gedurende de gebruiksfase van de twee geplande 
windturbines op de Haringvlietdam voorzienbaar is.  
 
Stap 2B: Selectie van vogelsoorten waarvan aanvaringsslachtoffers onder vogels 

op seizoenstrek in de gebruiksfase van de twee windturbines in het 
plangebied voorzienbaar zijn. 

 
Van de vogels die in het voorjaar en najaar over Nederland trekken, is in grote lijnen bekend 
welke routes ze volgen. Sommige vogels trekken in een breed front over ons land, andere 
soorten volgen vooral de kust of vliegen juist vooral over het oosten van ons land. Ook 
bestaat voor de meeste soorten een grof idee van de aantallen vogels die jaarlijks over ons 
land trekken. Voor sommige soorten gaat het om maximaal enkele honderden exemplaren, 
maar voor andere soorten kan het om miljoenen vogels gaan. Om de aanpak binnen deze 
selectiestap verder te standaardiseren is Nederland opgedeeld in vier regio’s (figuur V.1). 
Voor ieder van deze regio’s is volgens onderstaand selectiecriterium (2B.b) bepaald van 
welke soorten bij exploitatie van een windpark in deze regio in de gebruiksfase van het 
windpark sterfte onder trekvogels voorzienbaar is.  
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2B.a – Input Landelijke groslijst (zie resultaat stap 1). 
2B.b Wegstrepen van soorten die de afgelopen 5 jaar niet of slechts in kleine 

aantallen (gemiddeld £1000 ex/jaar) op seizoenstrek over de 
desbetreffende regio gevlogen zijn, omdat: 
- het soorten zijn die überhaupt niet of nauwelijks (over Nederland) 

trekken, of; 
- het soorten zijn die hoofdzakelijk over andere delen van Nederland 

trekken (zie figuur 1). 
Soorten die in deze stap worden weggestreept trekken in zulke lage 
aantallen over de regio waarin het plangebied ligt dat slachtoffers in het 
geplande windpark niet voorzienbaar zijn. 

 
Het resultaat van stap 2B is een lijst met 123 soorten waarvan sterfte onder vogels op 
seizoenstrek gedurende de gebruiksfase van de twee geplande windturbines op de 
Haringvlietdam voorzienbaar is.  
 

 
Figuur V.1  Indeling van Nederland in vier regio’s: Kust  West  Midden en Oost. Voor 

iedere regio is aan de hand van selectiestap 2B een standaardlijst 
samengesteld met vogelsoorten waarvan sterfte in een windpark in de 
desbetreffende regio’s onder trekkende exemplaren van die soort 
voorzienbaar is  omdat de soort in voldoende hoge aantallen over de regio 
trekt.  
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Om te bepalen hoeveel exemplaren van een soort gemiddeld per jaar over de verschillende 
regio’s vliegen is gebruik gemaakt van het boek ‘Vogeltrek over Nederland’ (LWVT/SOVON 
2002), aangevuld met informatie van trektellen.nl (telposten voor de dagtrek en ringstations 
voor de nachttrek).   
 
Inschatten van de sterfte 
Voor iedere soort op de lijst wordt voor alle populaties waarvan sterfte van de desbetref-
fende soort wordt voorzien, een inschatting gemaakt van de omvang van de jaarlijkse 
sterfte in het windpark. In sommige gevallen zal voor één soort dus meerdere malen een 
inschatting gemaakt worden van de sterfte in het windpark, bijvoorbeeld voor de broed-
vogelpopulatie en de populatie op seizoenstrek. Voor een windpark in agrarisch gebied 
zou voor bijvoorbeeld de kievit sterfte voorzienbaar kunnen zijn voor lokale broedvogels, 
voor lokaal overwinterende vogels en voor vogels op seizoenstrek. In dat geval wordt voor 
de kievit voor alle drie de populaties waarvan slachtoffers voorzien worden een inschatting 
van de jaarlijkse sterfte gemaakt; waarbij het totaal aantal slachtoffers op jaarbasis over 
deze drie groepen wordt verdeeld.  
 
Om eenduidigheid in de ontheffingsaanvragen te waarborgen, wordt de voorziene sterfte 
ingeschat in de volgende klassen: <1, 1-2, 3-6, 7-15, 16-50, 51-100, 101-300, >300 ex/jaar. 
Deze getallen betreffen de sterfte in het gehele windpark per hiervoor genoemde relevante 
populatie van die soort per jaar. Voor sommige soorten zijn mogelijk resultaten van model-
berekeningen van de aantallen slachtoffers beschikbaar (zie hoofdstuk 8 en 10). In dat 
geval worden de berekende aantallen gebruikt en niet de voornoemde (grovere) aantals-
klassen. Voor het inschatten van de omvang van de sterfte is de talrijkheid en verspreiding 
van de soort in het plangebied van belang, evenals de functie die het plangebied voor de 
soort vervult. Daarnaast spelen ook de omvang, configuratie en locatie van het windpark 
een rol. 
 
Soortenlijst voor de ontheffingsaanvraag 
De provincie Zuid-Holland spreekt van voorzienbare sterfte als gedurende de looptijd van 
het project (gebruiksfase van het windpark) het optreden van één of meer slachtoffers van 
een soort niet met zekerheid kan worden uitgesloten.  
 
Vaststellen van de betrokken populatie(s)  
Voor de soorten op de lijst resulterend uit stap 2B (vogels op seizoenstrek) wordt de 
voorziene sterfte getoetst aan de omvang van de zogenoemde flyway-populatie. Dit betreft 
de populatie waartoe de vogels behoren die over Nederland trekken. Voor veel soorten is 
de precieze omvang van deze flyway-populatie niet bekend. In dat geval wordt een 
inschatting gemaakt van de minimale omvang van deze populatie, zodat met zekerheid 
een worst-case scenario wordt getoetst (omdat een bepaalde sterfte voor een kleine 
populatie een groter effect heeft dan voor een grote populatie). 
 
Voor de soortenlijst als resultaat van stap 2A (lokale vogels) wordt nader bepaald aan 
welke populatie de voorzienbare sterfte getoetst dient te worden. Dit kan bijvoorbeeld de 
broedpopulatie zijn, maar ook de populatie overwinterende vogels of vogels die zich in de 
nazomer voorbereiden op de trek. Voor sommige soorten kan in de loop van een jaar ook 
sprake zijn van sterfte onder vogels uit twee populaties (bijvoorbeeld de broedpopulatie en 
de winterpopulatie). Per soort wordt beoordeeld of sprake is van een geïsoleerde, duidelijk 
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te begrenzen lokale (broed)populatie. Wanneer dat niet het geval is wordt de sterfte 
getoetst aan de landelijke populatie.  
 
Toetsen van het effect op de GSI 
1%-mortaliteitsnorm 
Voor alle soorten (en alle betrokken populaties per soort) dient vervolgens het effect van 
de voorzienbare sterfte op de staat van instandhouding (hierna: SvI) van de betrokken 
populatie getoetst te worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 1%-mortaliteitsnorm, 
wat gelijk staat aan 1% van de jaarlijkse sterfte van de betrokken populatie (zie paragraaf 
5.3.2 voor toelichting en werkwijze). 
 
Aanvaringsslachtoffers vogels bij te plaatsen nieuwe windturbines 
 
Onder 15 lokale vogelsoorten (stap 2A) worden gedurende de looptijd van het project 
één of meer slachtoffers voorzien in de gebruiksfase van de twee windturbines op de 
Haringvlietdam. De beschouwde windturbineafmetingen zijn niet of nauwelijks onder-
scheidend voor dit aspect. Voor een selectie van deze soorten, waarvan bekend is dat ze 
een binding hebben met het plangebied, is voor beide windturbines samen een ordegrootte 
van het jaarlijks aantal aanvaringsslachtoffers berekend met behulp van het Flux-Collision 
Model. Het betreft de broedvogelsoorten aalscholver, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw, 
kokmeeuw, grote stern en visdief en de niet-broedvogelsoorten aalscholver, scholekster, 
grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, kokmeeuw, grote stern en visdief (zie hoofdstuk 8 en 
10). Het gaat hierbij per soort om hooguit een klein aantal aanvaringsslachtoffers per jaar 
(Tabel V.1). Aanvullend zijn op basis van verspreidingsgegevens, gebiedskenmerken en 
deskundigenoordeel inschattingen gemaakt van de additionele sterfte onder andere 
soorten lokale vogels (Tabel V.1) en onder seizoenstrekkers (Tabel V.2). 
 
Onder 123 vogelsoorten op seizoenstrek (stap 2B) worden gedurende de looptijd van 
het project enkele tot enkele tientallen slachtoffers voorzien in de gebruiksfase van de twee 
windturbines (Tabel V.2). Deze vogels passeren het plangebied tijdens seizoenstrek en 
hebben geen binding met (de omgeving van) het plangebied. De beschouwde windturbine-
afmetingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect.  
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Tabel V.1 Voorziene sterfte onder 15 lokale vogelsoorten volgens stap 2A (aantal exemplaren 
per jaar en gedurende looptijd windpark van ca. 25 jaar) in de gebruiksfase van de 
twee geplande windturbines. * Voor soorten die regelmatig het plangebied 
passeren en waarvoor voldoende gegevens beschikbaar waren  zijn jaarlijkse 
aanvaringsslachtoffers gemodelleerd via het Flux-Collision Model  zie hoofdstuk 8 
en 10 voor uitgangspunten en resultaten van deze berekeningen. Br = broedvogel  
NBr = niet-broedvogel. **onderscheid in aantal slachtoffers tussen worst case-
scenario respectievelijk scenario 2 (zie hoofdstuk 2 voor onderscheid 
turbineafmetingen). 

Soort Br / NBr Sterfte bij twee windturbines 
  Jaar 25 jaar 
Fuut NBr <1 1 2 

Aa scho ver* Br 1 of <1** 3 6 

Aa scho ver* NBr 2 of <1** 3 6 

Grauwe Gans NBr <1 1 2 

Brandgans NBr <1 1 2 

Bergeend Br <1 1 2 

Krakeend NBr <1 1 2 

W de Eend Nbr <1 1 2 

Scho ekster* NBr <1 1 2 

Z vermeeuw* Br 2 of 1** 7 15 

Z vermeeuw* NBr 2 of <1** 3 6 

K e ne Mante meeuw* Br <1 1 2 

Grote Mante meeuw* NBr <1 1 2 

Stormmeeuw NBr <1 1 2 

Kokmeeuw* Br 5 of 2** 16 50 

Kokmeeuw* Nbr 2 of 1** 7 15 

Grote stern* Br 2 of 1** 7 15 

Grote stern* NBr <1 1 2 

V sd ef* Br <1 1 2 

V sd ef* Nbr <1 1 2 
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Tabel B2 Voorziene sterfte onder 123 vogelsoorten op seizoenstrek volgens stap 2B (aantal 
exemplaren per jaar en gedurende looptijd windpark van ca. 25 jaar) in de 
gebruiksfase van de twee windturbines op de Haringvlietdam. De beschouwde 
windturbineafmetingen zijn niet onderscheidend voor dit aspect. 

Soort Additionele sterfte Soort Additionele sterfte 
 jaar 25 jaar  jaar 25 jaar 
Rotgans <1 1 2 Sperwer <1 1 2 

Brandgans <1 1 2 Torenva k <1 1 2 

Grauwe Gans <1 1 2 Kauw <1 1 2 

Toendrar etgans <1 1 2 Zwarte Kraa  <1 1 2 

K e ne R etgans <1 1 2 Goudhaan 1 2 7 15 

Ko gans <1 1 2 Vuurgoudhaan <1 1 2 

E der <1 1 2 P mpe mees 1 2 7 15 

Grote Zee eend <1 1 2 Koo mees 1 2 7 15 

Zwarte Zee eend <1 1 2 Boom eeuwer k <1 1 2 

M dde ste Zaagbek <1 1 2 Ve d eeuwer k <1 1 2 

Bergeend <1 1 2 Oeverzwa uw <1 1 2 

Topper <1 1 2 Boerenzwa uw 1 2 7 15 

S obeend <1 1 2 Hu szwa uw <1 1 2 

Sm ent <1 1 2 Tj ftjaf <1 1 2 

W de Eend <1 1 2 F t s <1 1 2 

P j staart <1 1 2 Zwartkop <1 1 2 

W nterta ng <1 1 2 Tu nf u ter <1 1 2 

Fuut <1 1 2 Braams u per <1 1 2 

Houtdu f <1 1 2 Grasmus <1 1 2 

G erzwa uw <1 1 2 Spr nkhaanzanger <1 1 2 

Koekoek <1 1 2 Spotvoge  <1 1 2 

Waterra  <1 1 2 Bosr etzanger <1 1 2 

Waterhoen <1 1 2 K e ne Karek et <1 1 2 

Meerkoet <1 1 2 R etzanger <1 1 2 

Roodkee du ker <1 1 2 W nterkon ng <1 1 2 

B auwe Re ger <1 1 2 Spreeuw 1 2 7 15 

Lepe aar <1 1 2 Bef jster <1 1 2 

Jan van gent <1 1 2 Mere  1 2 7 15 

Aa scho ver <1 1 2 Kramsvoge  1 2 7 15 

Scho ekster <1 1 2 Zang jster 1 2 7 15 

K uut <1 1 2 Koperw ek 1 2 7 15 

Z verp ev er <1 1 2 Grote L jster <1 1 2 

Goudp ev er <1 1 2 Grauwe V egenvanger <1 1 2 

Bontbekp ev er <1 1 2 Roodborst 1 2 7 15 

K ev t <1 1 2 Nachtegaa  <1 1 2 

Regenwu p <1 1 2 B auwborst <1 1 2 

Wu p <1 1 2 Bonte V egenvanger <1 1 2 

Grutto <1 1 2 Gekraagde Roodstaart <1 1 2 

Rosse Grutto <1 1 2 Paapje <1 1 2 

Steen oper <1 1 2 Roodborsttapu t <1 1 2 
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Soort Additionele sterfte Soort Additionele sterfte 
 jaar 25 jaar  jaar 25 jaar 
Kanoet <1 1 2 Tapu t <1 1 2 

Kemphaan <1 1 2 Heggenmus <1 1 2 

Dr eteenstrand oper <1 1 2 R ngmus <1 1 2 

Bonte Strand oper <1 1 2 Ge e Kw kstaart <1 1 2 

Oever oper <1 1 2 Noordse Kw kstaart <1 1 2 

W tgat <1 1 2 Grote Ge e Kw kstaart <1 1 2 

Zwarte Ru ter <1 1 2 W tte Kw kstaart <1 1 2 

Groenpootru ter <1 1 2 Boomp eper <1 1 2 

Ture uur <1 1 2 Grasp eper 1 2 7 15 

Houtsn p <1 1 2 Oeverp eper <1 1 2 

Watersn p <1 1 2 Waterp eper <1 1 2 

Dr eteenmeeuw <1 1 2 Keep <1 1 2 

Kokmeeuw <1 1 2 V nk 1 2 7 15 

Dwergmeeuw <1 1 2 Groen ng <1 1 2 

Zwartkopmeeuw <1 1 2 Kneu <1 1 2 

Stormmeeuw <1 1 2 Grote Barms js <1 1 2 

K e ne Mante meeuw <1 1 2 Kru sbek <1 1 2 

Z vermeeuw <1 1 2 Putter <1 1 2 

Grote Mante meeuw <1 1 2 S js <1 1 2 

Zwarte Stern <1 1 2 Sneeuwgors <1 1 2 

Noordse Stern <1 1 2 R etgors <1 1 2 

Bru ne K ekend ef <1 1 2    
 
 
Aantal slachtoffers en effect op de GSI 
 
Additionele sterfte lokale vogels 
Resultaat van stap 2A is voor de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam een 
lijst met 15 soorten waarvan sterfte onder lokale vogels (broedvogels of wintervogels) 
gedurende de looptijd voorzienbaar is. Voor iedere soort ligt de geschatte of berekende 
sterfte bij beide windturbines samen ruim beneden de 1%-mortaliteitsnorm (Tabel V.3). Dit 
betekent dat voor alle soorten geldt dat de additionele sterfte veroorzaakt door de twee 
windturbines gezien kan worden als een kleine hoeveelheid die niet zal leiden tot een 
negatief effect op de GSI van de desbetreffende populatie. 
 
Additionele sterfte vogels op seizoenstrek 
Het resultaat van stap 2B is voor de twee windturbines op de Haringvlietdam is een lijst 
met 123 soorten waarvan sterfte onder vogels op seizoenstrek gedurende de looptijd van 
het geplande windpark voorzienbaar is, maar waarvoor de jaarlijkse sterfte veelal <1 
exemplaar in het gehele windpark bedraagt (tabel V.4). Voor iedere soort ligt de geschatte 
of berekende jaarlijkse sterfte bij de twee windturbines ruim beneden de 1%-mortaliteits-
norm. Dit betekent dat voor alle soorten geldt dat de additionele sterfte veroorzaakt door 
de windturbines gezien kan worden als een kleine hoeveelheid die niet zal leiden tot een 
negatief effect op de GSI van de desbetreffende populatie. 
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Tabel V.3 Voorziene sterfte onder lokale vogels (maximaal aantal exemplaren per jaar) in de 
gebruiksfase van de twee windturbines op de Haringvlietdam  zie Tabel V.1. Br = 
broedvogel  NBr = niet-broedvogel. Populatiegrootte gebaseerd op Sovon.nl  
behalve * gebaseerd op regionale broedpopulatie in de Delta (Arts et al. in serie) 
en **gebaseerd op doortrekkende populatie. Voor rekenmethode 1%-mortaliteits-
norm  zie hoofdstuk 5. 

Soort Br / 
NBr 

Sterfte bij twee 
windturbines 

(per jaar) 

Populatie-
grootte  
(in ex.) 

Adulte 
sterfte 

Jaarlijkse 
natuurlijke 

sterfte 

1%-
mortaliteits-

norm 
Fuut NBr <1 22.500 0,25 5.625 56 

Aa scho ver Br 1 of <1 41.200 0,12 4.944 49 

Aa scho ver NBr 2 of <1 33.500 0,12 4.020 40 

Brandgans NBr <1 800.000 0,09 72.000 720 

Grauwe Gans NBr <1 545.000 0,17 92.650 927 

Bergeend NBr <1 87.500 0,114 9.975 100 

Krakeend NBr <1 65.500 0,28 18.340 183 

W de Eend NBr <1 700.000 0,373 261.100 2.611 

Scho ekster NBr <1 180.000 0,12 21.600 216 

Z vermeeuw Br 2 of 1 31.156* 0,12 3.739 37 

Z vermeeuw NBr 2 of <1 115.000 0,12 13.800 138 

K e ne Mante meeuw Br <1 83.708* 0,087 7.283 73 

Grote Mante meeuw NBr <1 5.950 0,07 417 4 

Stormmeeuw NBr <1 390.000 0,14 54.600 546 

Kokmeeuw Br 5 of 2 208.000 0,1 20.800 208 

Kokmeeuw NBr 2 of 1 400.000 0,1 40.000 400 

Grote Stern Br 2 of 1 12.266* 0,102 1.251 13 

Grote Stern NBr <1 166.000** 0,102 16.932 169 

V sd ef Br <1 10.359* 0,1 1.036 10 

V sd ef NBr <1 640.000** 0,1 64.000 640 
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Tabel V.4 Voorziene sterfte onder vogels op seizoenstrek (aantal exemplaren per jaar) in de 
gebruiksfase van de twee windturbines op de Haringvlietdam.  

Soort Sterfte 
(per jaar) 

Populatie-
grootte  
(in ex.) 

1%-
mortaliteits-

norm 

Rotgans <1 200.000  200  

Brandgans <1 770.000  693  

Grauwe Gans <1 610.000  1.037  

Toendrar etgans <1 160.000  274  

K e ne R etgans <1 63.000  108  

Ko gans <1 1.200.000  3.312  

E der <1 976.000  1.757  

Grote Zee eend <1 450.000  720  

Zwarte Zee eend <1 550.000  1.194  

M dde ste Zaagbek <1 170.000  306  

Bergeend <1 300.000  342  

Topper <1 310.000  1.612  

S obeend <1 40.000  168  

Sm ent <1 1.500.000  7.050  

W de Eend <1 4.500.000  16.785  

P j staart <1 60.000  202  

W nterta ng <1 500.000  2.350  

Fuut <1 290.000  725  

Houtdu f <1 1.000.000  3.930  

G erzwa uw <1 1.000.000  1.920  

Koekoek <1 1.000.000  3.250  

Waterra  <1 100.000  500  

Waterhoen <1 2.700.000  10.179  

Meerkoet <1 1.750.000  5.233  

Roodkee du ker <1 150.000  240  

B auwe Re ger <1 263.000  705  

Lepe aar <1 11.300  19  

Jan van gent <1 500.000  405  

Aa scho ver <1 120.000  144  

Scho ekster <1 820.000  984  

K uut <1 73.000  161  

Z verp ev er <1 250.000  350  

Goudp ev er <1 500.000  1.350  

Bontbekp ev er <1 73.000  166  

K ev t <1 5.500.000  16.225  

Regenwu p <1 190.000  209  

Wu p <1 700.000  1.848  

Grutto <1 160.000  96  

Rosse Grutto <1 120.000  342  

Steen oper <1 100.000  140  

Kanoet <1 450.000  716  



 

Beoorde ng effecten op voge s en v eermu zen W ndpark Har ngv etdam 129 

Kemphaan <1 1.000.000  4.760  

Dr eteenstrand oper <1 120.000  204  

Bonte Strand oper <1 1.330.000  3.458  

Oever oper <1 1.500.000  2.340  

W tgat <1 1.000.000  1.560  

Zwarte Ru ter <1 60.000  156  

Groenpootru ter <1 190.000  494  

Ture uur <1 200.000  520  

Houtsn p <1 10.000.000  39.000  

Watersn p <1 2.500.000  9.750  

Dr eteenmeeuw <1 6.600.000  7.788  

Kokmeeuw <1 3.700.000  3.700  

Dwergmeeuw <1 72.000  72  

Zwartkopmeeuw <1 50.000  80  

Stormmeeuw <1 1.200.000  1.680  

K e ne Mante meeuw <1 325.000  283  

Z vermeeuw <1 1.300.000  1.560  

Grote Mante meeuw <1 330.000  231  

Zwarte Stern <1 500.000  755  

Noordse Stern <1 1.000.000  1.000  

Bru ne K ekend ef <1 100.000  260  

Sperwer <1 500.000  1.550  

Torenva k <1 100.000  310  

Kauw <1 1.000.000  3.060  

Zwarte Kraa  <1 1.000.000  4.800  

Goudhaan 1 2 1.000.000  8.510  

Vuurgoudhaan <1 1.000.000  8.510  

P mpe mees 1 2 1.000.000  4.680  

Koo mees 1 2 1.000.000  4.580  

Boom eeuwer k <1 500.000  2.000  

Ve d eeuwer k <1 1.000.000  4.870  

Oeverzwa uw <1 1.000.000  7.000  

Boerenzwa uw 1 2 1.000.000  6.260  

Hu szwa uw <1 1.000.000  5.900  

Tj ftjaf <1 1.000.000  6.940  

F t s <1 1.000.000  5.400  

Zwartkop <1 1.000.000  5.640  

Tu nf u ter <1 1.000.000  5.000  

Braams u per <1 1.000.000  6.710  

Grasmus <1 1.000.000  6.090  

Spr nkhaanzanger <1 1.000.000  5.300  

Spotvoge  <1 1.000.000  5.000  

Bosr etzanger <1 1.000.000  5.300  

K e ne Karek et <1 1.000.000  5.300  

R etzanger <1 1.000.000  7.760  

W nterkon ng <1 1.000.000  6.810  
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Spreeuw 1 2 1.000.000  3.130  

Bef jster <1 100.000  580  

Mere  1 2 1.000.000  3.500  

Kramsvoge  1 2 1.000.000  5.900  

Zang jster 1 2 1.000.000  4.370  

Koperw ek 1 2 1.000.000  5.700  

Grote L jster <1 1.000.000  3.790  

Grauwe V egenvanger <1 1.000.000  5.070  

Roodborst 1 2 1.000.000  5.810  

Nachtegaa  <1 1.000.000  5.370  

B auwborst <1 1.000.000  3.400  

Bonte V egenvanger <1 1.000.000  5.300  

Gekraagde Roodstaart <1 1.000.000  6.200  

Paapje <1 1.000.000  5.300  

Roodborsttapu t <1 1.000.000  6.810  

Tapu t <1 1.000.000  5.400  

Heggenmus <1 1.000.000  5.270  

R ngmus <1 1.000.000  5.670  

Ge e Kw kstaart <1 1.000.000  4.670  

Noordse Kw kstaart <1 500.000  2.335  

Grote Ge e Kw kstaart <1 100.000  467  

W tte Kw kstaart <1 1.000.000  5.150  

Boomp eper <1 1.000.000  5.800  

Grasp eper 1 2 1.000.000  4.570  

Oeverp eper <1 100.000  457  

Waterp eper <1 100.000  457  

Keep <1 1.000.000  4.110  

V nk 1 2 1.000.000  4.110  

Groen ng <1 1.000.000  5.570  

Kneu <1 1.000.000  6.290  

Grote Barms js <1 1.000.000  5.750  

Kru sbek <1 1.000.000  5.370  

Putter <1 1.000.000  6.290  

S js <1 1.000.000  5.390  

Sneeuwgors <1 100.000  370  

R etgors <1 1.000.000  4.580  

 
Conclusie 
 
Voor de twee geplande windturbines op de Haringvlietdam geldt dat voor iedere soort 
(lokaal of seizoenstrek) sprake is van een voorzienbare sterfte die ruim beneden de 1%-
mortaliteitsnorm ligt. Dit betekent dat voor alle soorten geldt dat de additionele sterfte 
veroorzaakt door de twee windturbines samen gezien kan worden als een kleine 
hoeveelheid die niet zal leiden tot een negatief effect op de GSI van de betrokken 
populaties. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de toetsing in voorliggende bijlage geen 
rekening is gehouden met de sterfte van voornoemde soorten in het bestaande en te 
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saneren windpark van zes windturbines op de Haringvlietdam, oftewel er is geen rekening 
gehouden met saldering, die voor de meeste soorten tot ‘negatieve’ sterfte zal leiden (er 
vallen in de huidige situatie meer slachtoffers dan in de toekomstige situatie). Wel wordt 
geadviseerd om voor de gehele soortenlijst resulterend uit selectiestappen 1, 2A en 2B 
ontheffing aan te vragen, inclusief de soorten waarvoor <1 slachtoffer per jaar wordt 
voorzien. 
 

 




