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Acceptabel geachte vogelsterfte door
windturbines heeft grotere effecten dan
gedacht
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Radboud Universiteit, Wageningen University & Research

22-JUL-2020 - De tot nu toe gebruikte grenswaarden voor aanvaardbare vogelsterfte veroorzaakt
door windturbines blijken grotere langetermijne ecten op vogelpopulaties te kunnen hebben dan
gedacht. De in Nederland gebruikte norm van 1 procent extra sterfte per jaar door windturbines
kan het aantal vogels van een soort in tien jaar tijd, afhankelijk van de soort, al met 2 tot 24
procent reduceren.
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Windturbineparken leveren hernieuwbare energie, maar vogels kunnen in aanvaring komen met de rotorbladen
van windturbines, met sterfte tot gevolg. Extra sterfte door aanvaringen met windturbines kan leiden tot een
afname van vogelpopulaties. In de besluitvormingsprocedure van windturbineparken wordt daarom bekeken of
de risico’s van windturbines op vogelpopulaties aanvaardbaar zijn.
Er zijn twee veelgebruikte methoden om te bepalen of windparken een zogenaamde aanvaardbare sterfte
hebben. Bij de extra sterfte-methode wordt een kleine verhoogde sterfte (bijvoorbeeld 1 tot 5 procent meer
sterfte), bovenop de natuurlijke sterfte, gezien als toelaatbaar, omdat het e ect verwaarloosbaar zou zijn.
Daarnaast wordt gekeken naar de Potentiële Biologische Verwijdering. Dit is een term uit de jacht- en
visserijwereld die het deel van een populatie berekent dat geoogst kan worden, zonder grote gevolgen voor de
populatie. Beide methoden worden vaak gebruikt als basis voor de vergunningverlening voor de aanleg van
windturbines, waaronder in Nederland.
Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring.

Grote populatieafname mogelijk

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26486

Niet meer tonen
1/5

7/27/2020

Nature Today | Acceptabel geachte vogelsterfte door windturbines heeft grotere effecten dan gedacht

Op basis van de twee methoden hebben de onderzoekers berekend hoe de volgens de huidige normen
‘aanvaardbare sterfte’ van invloed is op de populaties van de spreeuw, grutto, bruine kiekendief, lepelaar,
ooievaar, visdief en zeearend. De resultaten laten zien dat de populatiegrootte op de lange termijn zeer gevoelig
kan zijn voor zelfs een kleine toename van de jaarlijkse extra sterfte. In plaats van een verwaarloosbaar e ect
vonden de onderzoekers dat 1 procent extra sterfte per jaar resulteerde in een afname van 2 tot 24 procent van
de populaties van de verschillende vogelsoorten na tien jaar. Een jaarlijkse extra sterfte door windturbines van 5
procent bovenop de natuurlijke sterfte resulteerde in een afname van de populaties met 9 tot 77 procent na tien
jaar. De spreeuw bleek de grootste afname te laten zien. De grutto, de lepelaar, ooievaar, zeearend en bruine
kiekendief bleken het minst gevoelig. Kortlevende soorten zoals de spreeuw hebben van nature al een hoog
sterftecijfer en zijn daardoor zeer gevoelig voor een procentuele toename van extra sterfte.

Zeearend slachto er van windturbine (Bron: Hugh Jansman)

Herstelfactor
Wanneer de Potentiële Biologische Verwijdering-methode wordt gebruikt voor de bepaling van de invloed van
extra sterfte op de populatieontwikkeling in tien jaar tijd, bleek de afname van de populatie in tien jaar tijd
grotendeels bepaald door de zogenaamde herstelfactor: een maat voor de kwetsbaarheid van de populatie.
Wanneer deze 1 is, een waarde die typisch wordt gebruikt voor robuuste populaties die extra sterfte beter
zouden verdragen, stabiliseert de populatie op een niveau met 50 tot 55 procent minder vogels. Tot nu toe werd
bij deze Potentiële Biologische Verwijdering-methode het e ect van windturbines verwaarloosbaar geacht,
omdat een populatie zou terugveren naar evenwicht vanwege de aanname dat de groei van de populatie heel
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sterk toeneemt. Wij laten zien dat dat terugveren niet gebeurt bij realistisch ingeschatte waardes voor de
variabelen van het model. Wanneer de herstelfactor 0,1 is, een veel conservatievere waarde gebruikt voor
bedreigde soorten, bedroeg de vermindering van het aantal vogels ongeveer 5 procent.

Serieuze gevolgen
De resultaten laten zien dat de gevolgen van aanvaringen met windturbines voor de vogelpopulaties groot
kunnen zijn, zelfs wanneer de extra sterfte op juridische gronden aanvaardbaar wordt geacht. De gevolgen
blijken dus niet altijd verwaarloosbaar, zoals voorheen werd aangenomen. Dit geldt zeker voor soorten die het in
Nederland moeilijk hebben, zoals de bruine kiekendief, visdief en spreeuw.
We stellen een alternatieve en eenvoudige methode voor om de e ecten van extra sterfte door windturbines op
vogelpopulaties beter te bepalen. Elke populatie kent een theoretisch evenwicht waarbij de geboorte en de
sterfte in balans zijn. Als de sterfte toeneemt of de reproductie afneemt, verschuift het evenwicht: de populatie
wordt gemiddeld kleiner. De nieuwe methode schat de fractie van de populatie die elk jaar mag sneuvelen
(aanvaardbare extra sterfte) uit (a) het aanvaardbare e ect op de evenwichtspopulatie (bijv. 1 procent
achteruitgang) en (b) de populatiegroeisnelheid bij lage dichtheden, waarbij wordt uitgegaan van groeipotentie
wanneer er per individu meer voedsel en meer ruimte is. De fractie toegestane extra sterfte blijkt benaderd te
kunnen worden door deze twee getallen met elkaar te vermenigvuldigen. Dus voor een populatie die in totaal 1
procent mag afnemen en 10 procent per jaar kan groeien is een extra sterfte van 1 op 1000 aanvaardbaar: 10
procent van 1 procent.
Bij de al bestudeerde vogelsoorten was deze methode in staat het sterfte-e ect op de populatiegrootte goed te
voorspellen. Daarnaast is het belangrijk dat de overheid de cumulatieve sterfte in het gebied waar een populatie
voorkomt meeneemt bij de sterfte-inschatting. Nu wordt sterfte vaak alleen geschat in isolatie voor een
individueel park, maar vogelpopulaties komen steeds meer turbines tegen in het landschap.
Bekijk het artikel: 'Mortality limits used in wind energy impact assessment underestimate impacts of wind farms
on bird populations', Ecology and Evolution, 4 June 2020
Tekst: Peter Schippers, Ralph Buij, Alex Schotman en Jana Verboom, Wageningen University & Research; Henk
van der Jeugd, Vogeltrekstation NIOO-KNAW; Eelke Jongejans, Radboud Universiteit
Foto’s: Arnold van Vliet ; Hugh Jansman
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