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Onderwerp: Aanvaringsslachtoffers windpark IJsselwind 

  

 

Inleiding 

 

Het geplande windpark kan in de gebruiksfase leiden tot sterfte onder vogels door aanvaring met de 

turbines. Dit wordt gezien als opzettelijk doden en daarmee als een overtreding van verbodsbepaling 3.1, 

lid 1 van de Wet natuurbescherming. Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet een 

onderbouwing worden geleverd met daarin een schatting van het jaarlijks aantal aanvaringsslachtoffers in 

Windpark IJsselwind. Dit dient te worden uitgesplitst per soort, waarna een nadere onderbouwing van het 

effect van deze aanvullende sterfte op de gunstige staat van instandhouding van de betrokken populaties 

moet worden bepaald indien het 1%-criterium wordt overschreden. 

 

Methode 
Om te bepalen onder welke vogelsoorten aanvaringsslachtoffers kunnen vallen, is een beoordeling 

gemaakt op basis van verspreidingsgegevens, habitatkenmerken en beschikbare literatuur. Als 

uitgangspunt is de volledige lijst van de in Nederland waargenomen vogelsoorten genomen, inclusief 

trekvogels en dwaalgasten. Hiervoor is de lijst van de Dutch Birding Association gebruikt, met daarop 

vermeldt 522 soorten. Er zijn verschillende stappen doorlopen om het aantal soorten terug te brengen tot 

de relevante soorten. Vervolgens is bepaald wat de mortaliteit per soort is en of er getoetst moet worden 

aan de gunstige staat van instandhouding. 

 

Stap 1. Het opstellen van een lijst met alle in Nederland voorkomende vogelsoorten. Vervolgens zijn de 

dwaalgasten en incidenteel voorkomende soorten verwijderd. De kans dat een dwaalgast of incidenteel 

voorkomende soort in aanvaring komt met de turbines, is zeer gering. Voor deze stap is gebruik gemaakt 

van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).  

 

Stap 2. Het verwijderen van alle soorten waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze niet of 

hooguit incidenteel binnen de grenzen van het windpark voorkomen. Daarbij is onder meer geselecteerd 

op habitat, gedrag, de verspreiding binnen Nederland en de status. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt 

van de soortspecifieke informatie op de website van de Vogelbescherming en SOVON.  

 

Stap 3. Voor alle overgebleven soorten is een inschatting gemaakt van de turbinemortaliteit, op basis van 

de specifieke situatie van het Windpark IJsselwind. In deze stap is ook de Nederlandse populatieomvang 

per soort in Nederland bepaald, evenals de natuurlijke mortaliteit. Op basis hiervan is de 1%-norm 

berekend.  

 

Stap 4. Hierin is getoetst of de turbinemortaliteit voldoet aan het 1%-criterium.  
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Selectie van vogelsoorten 

Om na te gaan welke vogelsoorten in potentie in het plangebied voor kunnen komen en daarmee 

aanvaringsslachtoffers kunnen worden, is de volledige lijst van alle ooit in Nederland waargenomen 

vogelsoorten van de Dutch Birding Association gebruikt. Deze bevat naast alle stand- en trekvogels ook 

dwaalgasten en incidenteel voorkomende soorten, in totaal 522 soorten. De laatste twee groepen zijn uit 

de lijst verwijderd; de kans dat een dwaalgast slachtoffer wordt van een aanvaring in het windpark 

IJsselwind is verwaarloosbaar. Dit betreft 236 soorten, die van de lijst worden verwijderd. Dit resulteert in 

een lijst van 286 vogelsoorten waarvan het aannemelijk is dat deze talrijk genoeg zijn om in Nederland het 

slachtoffer te worden van een aanvaring met een windturbine. 

 

Vervolgens zijn alle soorten verwijderd welke niet of slechts incidenteel in het windpark voorkomen. Hierbij 

is gelet op habitateisen, de verspreiding in Nederland, de status en het gedrag. Deze selectie is gemaakt 

met behulp van de gegevens op de websites van de Vogelbescherming en SOVON. Als voorbeeld kan de 

zwarte zee-eend gegeven worden. Dit is een typische kustbewoner die voornamelijk op zout water en 

sporadisch in zoete wateren aan de kust wordt aangetroffen. In het binnenland wordt de soort niet 

waargenomen. Het voorkomen van de zwarte zee-een in het windpark IJsselwind is dan ook uitgesloten. 

In totaal vallen in deze stap nogmaals 157 soorten af.  

Wat overblijft is een selectie van 129 soorten. Per soort is vervolgens beoordeeld of deze binnen het 

windpark kan voorkomen en of zij binding hebben met het plangebied. Hierbij is rekening gehouden met 

de frequentie van voorkomen. Voor soorten die in het verleden hooguit incidenteel zijn waargenomen, is 

op basis van expert judgement beoordeeld of ze van de lijst worden verwijderd of voor verdere beoordeling 

worden meegenomen. Dit resulteert in nogmaals 70 afvallers. 

  

In totaal blijven er 59 vogelsoorten over waarbij 1 of meer aanvaringslachtoffers per jaar zijn voorzien. 

Deze soorten zijn weergegeven in tabel 1. Deze groep bestaat uit soorten die het plangebied tijdens de 

trek passeren en uit soorten die een duidelijke binding met het plangebied hebben.  

 
Tabel 1: Vogelsoorten waarvoor jaarlijks één of meer aanvaringsslachtoffers in windpark IJsselwind worden voorzien 

Soorten 

Knobbelzwaan Meerkoet Kauw Merel 

Kleine zwaan Ooievaar Zwarte kraai Zanglijster 

Brandgans Blauwe reiger Pimpelmees Roodborst 

Grauwe gans Aalscholver Koolmees Zwarte roodstaart 

Toendrarietgans Scholekster Oeverzwaluw Heggenmus 

Kolgans Kievit Boerenzwaluw Huismus 

Tafeleend Wulp Huiszwaluw Ringmus 

Kuifeend Tureluur Tjiftjaf Gele kwikstaart 

Krakeend Kokmeeuw Fitis Witte kwikstaart 

Smient Stormmeeuw Zwartkop Vink 

Wilde eend Sperwer Braamsluiper Groenling 

Holenduif Buizerd Grasmus Kneu 

Houtduif Torenvalk Bosrietzanger Putter 

Turkse tortel Ekster Winterkoning Rietgors 

Gierzwaluw Gaai Spreeuw  
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Nb. Niet elke soort die in bovenstaande tabel is opgenomen zal ook daadwerkelijk in aanraking komen 

met de windturbines. Op basis van de gehanteerde methode kan echter gesteld worden dat deze soorten 

een bovengemiddelde kans lopen om in aanvaring te komen met een windturbine van het windpark 

IJsselwind. 

 

Turbinemortaliteit 

Voor het bepalen van het aantal aanvaringsslachtoffers, uitgesplitst per soort, is gebruik gemaakt van de 

recentste kennis op het gebied van slachtofferaantallen in West-Europese windparken (Winkelman, 1992; 

Everaert, 2008; Krijgsveld et al., 2009; Musters et al., 1996; Klop & Brenninkmeijer, 2014). Hierbij spelen 

naast de locatie, ook de afmetingen en configuratie van het windpark een rol.  

 

Het windpark IJsselwind komt te bestaan uit 3 turbines en is daarmee relatief klein. Er is nog geen 

definitieve turbinekeuze gemaakt. Als referentieturbine wordt in het MER voor de meeste aspecten de 

GE2.75-120 gehanteerd. Deze referentieturbine heeft de volgende afmetingen: 

• Ashoogte                     125 meter 

• Rotordiameter              120 meter 

• Tiphoogte                    185 meter 

 

Voor de referentieturbine geldt dat de hoge ashoogte leidt tot relatief veel ruimte onder de rotorbladen, te 

weten 65 meter. Hierdoor vinden veel lokale vliegbewegingen plaats onder het rotoroppervlak. De turbines 

staan op ca. 300 meter afstand van elkaar. Dit is een relatief grote afstand in vergelijking tot andere 

windparken, waardoor vogels makkelijker ‘tussen’ de turbines door kunnen vliegen. Ook dit leidt tot een 

lager aantal slachtoffers.  

 

Het windpark is gesitueerd in het binnenland. Over het algemeen is er in het binnenland weinig sprake van 

gestuwde trek; eventuele trek vindt hier meer plaats over een breed front. Hierdoor neemt het risico op 

aanvaringsslachtoffers af. Afgaande op de Nationale Windmolenrisicokaart (SOVON & Altenburg & 

Wymenga, 2009) fungeert de IJssel wel als trekroute waarbij mogelijk gestuwde trek plaatsvindt. Uit Klopt 

(2017) blijkt echter dat het een mogelijke stuwbaan voor vink langs de Veluwe betreft. Het windpark 

IJsselwind bevindt zich aan de oostelijke zijde van de IJssel, op enige afstand van oevers van de IJssel. 

Hierdoor is het niet aannemelijk dat er binnen het plangebied ook sprake is van gestuwde trek van vink. 

Op basis van het bovenstaande is het aannemelijk dat voor een groot deel van de 59 soorten slechts 

incidenteel sprake is van aanvaringsslachtoffers. Voor slechts een paar soorten is mogelijk sprake van 

meer dan enkele aanvaringsslachtoffers per jaar. 

 

Op basis van de genoemde onderzoeken, de aanwezige soorten en de locatie, afmetingen en configuratie 

van het windpark, is beoordeeld dat er in een worst-case scenario sprake is van maximaal 15 slachtoffers 

per turbine per jaar. Voor het totale windpark gaat het om maximaal 45 vogelslachtoffers per jaar.  

 

Bovenstaande inschatting betreft een worst-case scenario en het werkelijk aantal jaarlijkse slachtoffers ligt 

waarschijnlijk een stuk lager. Dit wordt mede veroorzaakt door de achtergrondverlichting van het 

bedrijventerrein De Mars, waardoor turbine 3 ’s nachts zichtbaar is. Het gaat bij aanvaringen vooral om 

vogels die niet bekend zijn met de omgeving zoals vogels op seizoenstrek of onervaren jonge vogels in de 

nazomer. 

 

 

 

 

 



 

25 september 2018 BE4157WATNT1809101604 4/10 

 

Aanvaringsslachtoffers 

Voor alle 59 mogelijk voorkomende soorten is de natuurlijke sterfte berekend. Hiervoor is gebruik gemaakt 

van de populatiegrootte en de survival rate van volwassen vogels. Voor de landelijke populatiegrootte is 

gebruik gemaakt van de gegevens van SOVON (www.sovon.nl). Voor sommige soorten bleken deze 

gegevens sterk verouderd, waaronder die voor enkele ganzen. Voor deze soortgroep is deels gebruik 

gemaakt van recentere data van Van der Jeugd et al. (2006). Er is gekozen om uit te gaan van de 

Nederlandse populatie en niet van fly-way populaties, vanuit het worst-case principe. Waar mogelijk is 

onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse broedpopulaties en de winter-/trekpopulaties. Wanneer de 

populatiegrootte als range is gegeven, is wederom vanuit het worst-case principe gekozen voor het 

kleinste getal.   

 

Voor de natuurlijke mortaliteit is gebruik gemaakt van de gegevens van de British Trust voor Ornithology 

(www.bto.org).  De BTO beschikt over overlevingscijfers van vrijwel iedere Europese vogelsoort, 

uitgesplitst naar volwassen vogels en jonge vogels. De overlevingscijfers zijn omgezet naar natuurlijke 

sterftecijfers. Er is vanuit worst-case principe gekozen voor het hanteren van natuurlijke sterftecijfers van 

volwassen dieren. Het natuurlijke sterftecijfer van volwassen dieren ligt lager dan dat van jonge dieren. 

Daarmee komt ook de 1%- norm lager te liggen waardoor sneller sprake is van een overschrijding van 

diezelfde norm, een worst case. Deze 1%-norm is berekend aan de hand van de natuurlijke sterftecijfers. 

 

Beoordeling 

Wanneer de sterfte onder vogelsoorten als gevolg van de ingebruikname van het windpark lager is dan 

1% van de natuurlijke sterfte, dan wordt deze als verwaarloosbaar beschouwd. Voor alle 59 soorten is 

berekend of deze 1% norm wordt overschreden. In tabel 2 zijn de gegevens per soort weergegeven. 
 

Tabel 2: Verwachte sterfte onder de verschillende vogelsoorten als gevolg van de ingebruikname van windpark IJsselwind. Hierbij is 

waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen de broedvogelpopulatie (B) en de wintergastenpopulatie (W) 

 

 

  

Soort Status (B/W) 
Populatiegrootte 

NL 
Natuurlijke sterfte (fractie) 1%-norm #slachtoffers/jr 

Knobbelzwaan B 5.500 0,15 8 <2 

 W 41.000 0,15 62 <2 

Kleine zwaan W 7.600 0,178 14 <2 

Brandgans B 8.900 0,09 8 <2 

 W 660.000 0,09 594 <2 

Grauwe Gans B 25.000 0,17 43 <2 

 W 550.000 0,17 935 <2 

Toendrarietgans W 210.000 0,23 483 <2 

Kolgans B 540 0,28 2 <2 

 W 820.000 0,28 2296 <2 

Tafeleend B 1.700 0,35 6 <2 

 W 50.000 0,35 175 <2 

Kuifeend B 14.000 0,29 41 <2 

 W 190.000 0,29 551 <2 

Krakeend B 6.000 0,28 17 <2 

 W 77.000 0,28 216 <2 

http://www.sovon.nl/
http://www.bto.org/
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Soort Status (B/W) 
Populatiegrootte 

NL 
Natuurlijke sterfte (fractie) 1%-norm #slachtoffers/jr 

Smient W 680.000 0,47 3196 <5 

Wilde Eend B 350.000 0,372 1302 <5 

 W 520.000 0,372 1934 <5 

Holenduif B/W 50.000 0,45 225 <5 

Houtduif B/W 400.000 0,39 1560 <5 

Turkse Tortel B/W 50.000 0,36 180 <5 

Gierzwaluw B 30.000 0,19 57 <5 

Meerkoet B 130.000 0,3 390 <2 

 W 330.000 0,3 990 <2 

Ooievaar B 950 0,27 3 <2 

Blauwe Reiger B 11.100 0,27 30 <2 

 W 16.000 0,27 43 <2 

Aalscholver B 22.000 0,12 26 <2 

 W 47.000 0,12 56 <2 

Scholekster B 80.000 0,12 96 <2 

 W 180.000 0,12 216 <2 

Kievit B 200.000 0,295 590 <2 

 W 560.000 0,295 1652 <2 

Wulp B 6.400 0,264 17 <2 

 W 180.000 0,264 475 <2 

Tureluur B 20.000 0,26 52 <2 

 W 34.000 0,26 88 <2 

Kokmeeuw B 102.000 0,1 102 <2 

 W 380.000 0,1 380 <2 

Stormmeeuw B 3.650 0,14 5 <2 

 W 210.000 0,14 294 <2 

Sperwer B/W 4.000 0,31 12 <2 

Buizerd B/W 8.000 0,1 8 <2 

Torenvalk B/W 5.000 0,31 16 <2 

Ekster B/W 40.000 0,31 124 <2 

Gaai B/W 40.000 0,41 164 <2 

Kauw B/W 180.000 0,31 558 <2 

Zwarte Kraai B/W 70.000 0,48 336 <2 

Pimpelmees B/W 275.000 0,47 1293 <5 

Koolmees B/W 500.000 0,46 2300 <5 
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Soort Status (B/W) Populatiegrootte Natuurlijke sterfte (fractie) 1%-norm #slachtoffers/jr 

Oeverzwaluw B/W 23.000 0,7 161 <2 

Boerenzwaluw B/W 100.000 0,63 630 <5 

Huiszwaluw B/W 65.000 0,59 384 <2 

Tjiftjaf B/W 550.000 0,694 3817 <5 

Fitis B/W 450.000 0,54 2430 <5 

Zwartkop B/W 270.000 0,564 1523 <5 

Braamsluiper B/W 13.000 0,671 87 <5 

Grasmus B/W 130.000 0,609 792 <5 

Bosrietzanger B/W 70.000 0,53 371 <5 

Winterkoning B/W 500.000 0,681 3405 <5 

Spreeuw B/W 500.000 0,313 1565 <5 

Merel B/W 900.000 0,35 3150 <2 

Zanglijster B/W 120.000 0,437 524 <2 

Roodborst B/W 350.000 0,581 2034 <2 

Zwarte Roodstaart B/W 27.000 0,62 167 <2 

Heggenmus B/W 200.000 0,527 1054 <5 

Huismus B/W 500.000 0,429 2145 <5 

Ringmus B/W 50.000 0,567 284 <2 

Gele Kwikstaart B/W 40.000 0,467 187 <2 

Witte Kwikstaart B/W 70.000 0,515 361 <2 

Vink B/W 600.000 0,411 2466 <5 

Groenling B/W 50.000 0,557 279 <5 

Kneu B/W 40.000 0,629 252 <5 

Putter B/W 15.000 0,629 94 <5 

Rietgors B/W 70.000 0,458 321 <5 

 

Er kan gesteld worden dat voor geen enkele soort de 1%-norm wordt overschreden. Dit houdt in dat de 

sterfte als gevolg van het windpark dermate beperkt is dat deze geen effect heeft op de staat van 

instandhouding van de betreffende populaties. Wel is er sprake van het bijna overschrijden van de 1%-

norm voor de broedpopulatie van de kolgans, de ooievaar en de broedpopulatie van de stormmeeuw.  

Omdat 1 of 2 extra slachtoffers betekend dat de 1%-norm wel wordt overschreden, is het van belang om 

ook cumulatie in acht te nemen. 

 

Cumulatie 

In de omgeving van windpark IJsselwind zijn de afgelopen jaren diverse andere windparken gerealiseerd. 

Hoewel de exploitatie van windpark IJsselwind op zichzelf niet leidt tot een overschrijding van de 1%-norm 

en ook niet tot effecten op de landelijke staat van instandhouding van de diverse vogelsoorten, is het niet 

op voorhand uit te sluiten dat dit ook het geval is wanneer de effecten van nabijgelegen windparken worden 
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meegewogen. Om deze reden is een cumulatietoets uitgevoerd waarbij de effecten van de windparken 

Hattemerbroek, Bijvanck en Koningspleij worden meegenomen.  

 

Voor alle drie de windparken is het te verwachten aantal slachtoffers onder de diverse vogelsoorten 

bepaald. Deze aantallen zijn opgeteld bij de slachtofferaantallen van windpark IJsselwind waarna is 

bepaald of er sprake is van een overschrijding van de 1%-norm. In onderstaande tabel zijn de resultaten 

van deze cumulatietoets weergegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat enkel die soorten zijn 

weergegeven waarvan bepaald is dat zij ook slachtoffer worden in de andere windparken. 

 
Tabel 3: Verwachte cumulatieve sterfte onder de verschillende vogelsoorten. Hierbij is waar mogelijk onderscheid gemaakt tussen 

de broedvogelpopulatie (B) en de wintergastenpopulatie (W) 

Nederlandse 

naam 
Status (W/B) 

# 

slachtoffers/jr 

IJsselwind 

# slachtoffers/jr 

Hattemerbroek 

# 

slachtoffers/jr 

Bijvanck 

# 

slachtoffers/jr 

Koningspleij 

Cumulatief 1% criterium 
Overschrij-

ding 

Knobbelzwaan B <2  <1  <3 8 Nee 

 W <2  <1  <2 62 Nee 

Grauwe Gans  B <2 <2 <1  <5 43 Nee 

 W <2 <2 <1  <4 935 Nee 

Kolgans  B <2  <1  <3 2 Ja 

 W <2  <1  <3 2296 Nee 

Krakeend  B <2  <1  <3 17 Nee 

 W <2  <1  <3 216 Nee 

Smient  W <5 <5   <10 3196 Nee 

Wilde Eend  B <5 <5 <1  <11 1302 Nee 

 W <5 <5 <1  <11 1934 Nee 

Holenduif  B/W <5 <2 <1 1-2 <10 225 Nee 

Houtduif  B/W <5 <2 <1 11-50 11-58 1560 Nee 

Turkse Tortel  B/W <5    <5 180 Nee 

Gierzwaluw  B <5 <2 <1 3-10 3-18 57 Nee 

Meerkoet  B <2  <1  <3 390 Nee 

 W <2 <2 <1 1-2 1-7 990 Nee 

Ooievaar  B <2 <2   <4 3 Ja 

Blauwe Reiger  B <2  <1  <3 30 Nee 

 W <2  <1  <3 43 Nee 

Aalscholver  B <2 <2 <1  <5 26 Nee 

 W <2 <2 <1  <5 56 Nee 

Kievit  B <2 <2 <1  <5 590 Nee 

 W <2 <2 <1 1-2 1-7 1652 Nee 

Wulp  B <2  <1  <3 17 Nee 

 W <2  <1  <3 475 Nee 

Tureluur  B <2  <1  <3 52 Nee 

 W <2  <1  <3 88 Nee 

Kokmeeuw  B <2  <1  <3 102 Nee 

 W <2 <5 <1  <8 380 Nee 

Stormmeeuw  B <2  <1  <3 5 Nee 
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Uit de cumulatietoets blijkt dat de 1%-normen voor kolgans en ooievaar worden overschreden. Om deze 

reden moet worden bepaald kan worden of de exploitatie van windpark IJsselwind cumulatief gezien leidt 

tot effecten op de landelijke staat van instandhouding van deze soorten. Voor de stormmeeuw wordt de 

1%-norm bijna overschreden. Uit zekerheidsoogpunt wordt deze soort meegenomen in de cumulatietoets. 

 

Kolgans 

De landelijke staat van instandhouding is voor de kolgans als broedvogel en als niet-broedvogel 

beoordeeld als gunstig (www.sovon.nl). De landelijke kolganzenpopulatie laat een sterke toename zien 

sinds 1981. Ook het toekomstperspectief wordt beoordeeld als gunstig (Natura 2000-profiel). De sterfte 

als gevolg van Windpark IJsselwind en andere recent gerealiseerde windparken is zeer beperkt in 

vergelijking met de natuurlijke sterfte. Effecten op de landelijke kolganzenpopulatie als gevolg van de 

realisatie van windpark IJsselwind zijn daardoor op voorhand uit te sluiten. Mitigerende maatregelen zijn 

niet nodig. 

 

Ooievaar 

De landelijke staat van instandhouding is voor de ooievaar als broedvogel en als niet-broedvogel 

beoordeeld als gunstig. De landelijke populatie laat een significante toename van <5% per jaar zien over 

de periode van 1990 tot 2016 (www.sovon.nl). De sterfte als gevolg van Windpark IJsselwind en andere 

recent gerealiseerde windparken is zeer beperkt in vergelijking met de natuurlijke sterfte. Effecten op de 

landelijke ooievaarpopulatie als gevolg van de realisatie van windpark IJsselwind zijn daardoor op 

voorhand uit te sluiten. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig. 

 

Stormmeeuw 

De landelijke staat van instandhouding voor de stormmeeuw als broedvogel is beoordeeld als matig 

ongunstig. Als niet-broedvogel is deze beoordeeld als gunstig. Dat de soort als broedvogel als matig 

ongunstig is beoordeeld, houdt mede verband met de vestiging van de vos in de vastelandsduinen. Dit 

leidde tot het verdwijnen van grote broedkolonies van de stormmeeuw. Hoewel de stormmeeuw als reactie 

 W <2 <2 <1  <5 294 Nee 

Sperwer  B/W <2  <1  <3 12 Nee 

Buizerd  B/W <2  <1  <3 8 Nee 

Torenvalk  B/W <2  <1  <3 16 Nee 

Gaai  B/W <2  <1  <3 164 Nee 

Kauw  B/W <2  <1  <3 558 Nee 

Pimpelmees  B/W <5  <1 1-2 1-8 1293 Nee 

Koolmees  B/W <5  <1 1-2 1-8 2300 Nee 

Oeverzwaluw  B/W <2  <1  <3 161 Nee 

Boerenzwaluw  B/W <5 <5 <1 1-2 1-13 630 Nee 

Huiszwaluw  B/W <2 <5 <1  <8 384 Nee 

Tjiftjaf  B/W <5  <1 1-2 1-8 3817 Nee 

Fitis  B/W <5  <1 1-2 1-8 2430 Nee 

Zwartkop  B/W <5  <1 1-2 1-8 1523 Nee 

Braamsluiper  B/W <5  <1  <6 87 Nee 

Grasmus  B/W <5  <1  <6 792 Nee 

Bosrietzanger  B/W <5  <1 1-2 1-8 371 Nee 

Winterkoning  B/W <5    <5 3405 Nee 

Spreeuw  B/W <5 <5 <1 11-50 11-61 1565 Nee 

http://www.sovon.nl/
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daarop zich heeft verplaatst en gevestigd op o.a. daken en meer landinwaarts, heeft dit het verlies van de 

grote broedkolonies nooit kunnen compenseren (www.sovon.nl). De exploitatie van windparken lijkt 

daarmee geen rol van betekenis te spelen voor de landelijke populatie stormmeeuwen. De sterfte als 

gevolg van Windpark IJsselwind en andere recent gerealiseerde windparken is zeer beperkt in vergelijking 

met de natuurlijke sterfte. Effecten op de landelijke stormmeeuwpopulatie als gevolg van de realisatie van 

windpark IJsselwind zijn daardoor op voorhand uit te sluiten. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig. 

 

Conclusie 

Op basis van habitateisen, de verspreiding in Nederland, de status en het gedrag is een lijst van 59 soorten 

samengesteld welke in het windpark voor kunnen komen en slachtoffer kunnen worden van een aanvaring 

met een windturbine. Voor deze soorten is de Nederlandse populatieomvang, de natuurlijke sterfte en de 

1%-norm bepaald. Vervolgens is het aantal verwachte aanvaringsslachtoffers per soort bepaald. Hieruit 

blijkt dat voor geen enkele soort de 1%-norm wordt overschreden. Wel geldt dat voor kolgans, ooievaar 

en stormmeeuw de 1%-norm bijna wordt overschreden. 

 

Er is een cumulatietoets uitgevoerd om te bepalen of de exploitatie van windpark IJsselwind in cumulatie 

leidt tot overschrijding van de 1%-norm. Dat is voor zowel de kolgans als ooievaar het geval. Voor zowel 

de kolgans als ooievaar is de landelijke staat van instandhouding beoordeeld als gunstig. Het aantal 

slachtoffers dat wordt verwacht in windpark IJsselwind is zeer beperkt in vergelijking met de natuurlijke 

sterfte. Effecten op de landelijke populaties van de kolgans en ooievaar als gevolg van de exploitatie van 

windpark IJsselwind zijn daardoor op voorhand uit te sluiten. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig. 

 

Voor de stormmeeuw geldt dat de 1%-norm bijna wordt overschreden. Uit zekerheidsoogpunt is de soort 

wel beoordeeld. Voor deze soort is de landelijke staat van instandhouding ongunstig. Dit houdt verband 

met het verlies van broedkolonies als gevolg van predatie door vos. Kolonisatie van nieuwe broedgronden 

heeft dit niet kunnen compenseren. Het aantal slachtoffers dat wordt verwacht in windpark IJsselwind is 

echter zeer beperkt in vergelijking met de natuurlijke sterfte. Effecten op de landelijke 

stormmeeuwpopulatie als gevolg van de exploitatie van windpark IJsselwind zijn daardoor op voorhand uit 

te sluiten. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig. 

 

Op basis van eerder uitgevoerde onderzoeken, de aanwezige soorten en de locatie, afmetingen en 

configuratie van het windpark, is beoordeeld dat er in een worst-case scenario sprake is van maximaal 15 

slachtoffers per turbine per jaar. Voor het totale windpark gaat het om maximaal 45 vogelslachtoffers per 

jaar.  
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